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Merhaba Sevgili Okur,
Ac› kay›plar›n verdi¤i üzüntüler ol-

masayd›, yeni bir say› ve yeni konularla
huzurunuzda olmak ne güzel olacakt›.

KAYIPLARIMIZ
Afl›kl›k gelene¤inin güçlü ve gür sesi

Murat Çobano¤lu ile halk biliminin
uluslar aras› alandaki büyük ismi Alan
Dundes’i kaybettik. Biri âfl›kl›k gelene¤i-
nin di¤eri halkbilimi araflt›rmalar›n›n zir-
vesi olan bu iki essiz insan›n biyografi ve
çal›flmalar›, Dr. Bayram Durbilmez ve Dr.
Süheyla Sar›tafl taraf›ndan kaleme al›nan
iki yaz›da incelendi.

EL SANATLARI DOSYASI
UNESCO Somut Olmayan Kültürel

Miras›n Korunmas› Sözleflmesinin, ko-
runmas›n› öngördü¤ü halkbilimi alanla-
r›ndan biri olan el sanatlar› için bu say›da
bir dosya oluflturduk. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde kurulan El Sanatlar› Ko-
misyonu, Türk el sanatlar›n›n korunmas›
ve SOKÜM Sözleflmesi çerçevesinde gele-
cek kuflaklara aktar›lmas› yönünde çal›fl-
malar bafllatm›flt›r. Bu dosyan›n, bu çal›fl-
malar›n h›zla yürütüldü¤ü bu aflamada,
yok olmakta olan geleneksel el sanatlar›-
m›z›n korunmas› yönünde at›lacak ad›m-
lara katk› sa¤lamas› dile¤imizdir.

ÖZETLER
65. say›da duyurdu¤umuz üzere, 2006

y›l›nda itibaren gönderilen yaz›lar›n Türk-
çe ve ‹ngilizce özetlerinin 200 kelimeden az
olmamas› gerekmektedir. Türkçe yaz›lar›n
uluslar aras› alanda daha fazla kifliye ulafl-
mas›n› hedefleyen bu uygulamam›z›n ama-
c›na ulaflmas› için, yaz› gönderecek olan
de¤erli yazarlar›m›z›n bu kurala uymalar›-
n› önemle bir kez daha hat›rlat›yoruz.

ABDURRAHMAN GÜZEL
ARMA⁄ANI
Dergimiz resmi görevlerinden emekli

olan halkbilimci ö¤retim üyelerine arma-

¤an say› haz›rlama gelene¤ini sürdürmek-
tedir. Daha önce duyurdu¤umuz üzere 68.
say›m›z Abdurrahman Güzel Arma¤an›
olarak yay›mlanacakt›r. Abdurrahman Gü-
zel’in, arma¤an say›ya kat›lmak isteyen
meslektafl ve ö¤rencilerinin 1 Eylül 2005
tarihine kadar yaz›lar›n› göndermeleri ge-
rekmektedir. Dergimiz burada yer alan du-
yurular›n d›fl›nda baflka bir yöntemle yaz›
talep etmemektedir.

ÖZÜR
Prof. Dr. M. Öcal O¤uz taraf›ndan ka-

leme al›nan ve 65. say›m›zda yay›mlanan
“Somut Olmayan Kültürel Miras: Türki-
ye’de Nevruz/Yenigün” adl› yaz›n›n son k›s-
m›nda yer alan Türkiye’nin çeflitli illerinde
nevruz kutlamalar› ile ilgili bilgilerin bir
bölümü, –kurgusu ve üslubu yazara ait ol-
mak üzere– Prof. Dr. Abdulhaluk Çay’›n
Türk Ergenokon Bayram› Nevruz adl› ese-
rinden al›nm›fl ancak, dizgi s›ras›nda dal-
g›nl›k sonucu, bu kaynak gösterilmemifltir.
Say›n Çay’dan makalenin yazar› ve dergi-
nin editörü olarak özür diliyorum.

YAZILARIN
SONUÇLANDIRILMASI
Önceki say›lar›m›zda da duyurdu¤u-

muz üzere, Millî Folklor editörlü¤ünün bü-
tün çabas›na ve derginin sayfa say›s›n› ar-
t›rmas›na ra¤men, bir yaz›n›n yay›mlan-
mas› ortalama 1-1.5 y›l alabilmektedir.
Dergiye yaz› gönderen say›n yazarlar›m›-
z›n bu durumu dikkate almalar›n› bir kez
daha hat›rlat›yor ve gecikmeler için bizi
anlamalar›n› bekliyoruz.

GENÇ HALKB‹L‹MC‹LER
Dergimizin 67. say›s›, genç halkbilim-

cilerin özgün araflt›rmalar›ndan ve çeviri-
lerinden oluflacakt›r. 

67. say›da buluflmak dile¤iyle...
M. Öcal O⁄UZ

Yay›n Yönetmeni

B‹RKAÇ SÖZ

Foreward

Par l’éditeur 



Azerbaycan folklor ve halk edebiya-
t› bilim dal›n›n ça¤dafl durumu öncelikle
yeni araflt›rmac› kuflak ile ilgilidir. Biz
kuflaklar› karfl› karfl›ya b›rakma ama-
c›yla de¤il, daha çok yeni neslin, yeni
metot ve düflünceleri ortaya konmas› ba-
k›m›ndan bu konuya ›fl›k tutmay› yarar-
l› gördük. 

Bu arada bilim adam› olarak sayg›
duydu¤um ve eserlerinden yararland›-
¤›m Özkul Çobano¤lu’nun Halkbilimi
Kuramlar› ve Araflt›rma Yöntemleri Ta-
rihine Girifl isimli eserindeki bir ifadeye
dair düflüncemi belirtmek istiyorum. Ö.
Çobano¤lu kitapta flöyle yazmaktad›r:
“Günümüzdeyse, 1990’l› y›llar›n bafl›nda
ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan Türk Topluluk-

lar›nda çal›flan halkbilimcilerin büyük
bir ço¤unlu¤u adeta komünist Rusya dö-
neminde yaflad›klar›na karfl› duyduklar›
tepki ve afla¤›l›k kompleksini “dar kabi-
lecilik” anlay›fl›na yönelik çal›flmalar ya-
parak d›fla vurmakta ve henüz izole ede-
rek tan›maya, tan›mlamaya çal›flt›klar›
parçalar›n, Türk Dünyas› Kültür Ekolo-
jisinin bütün ba¤lam›nda tafl›d›¤› gerçe-
¤i kavrayamam›fl durumdad›rlar.”1 Bi-
limsel dayana¤› olmayan bu düflünceye
karfl›y›m. Karfl› olmam›n nedenlerini ve
mevcut, gerçek durumu anlatmaya çal›-
flal›m.

Bilimde eski ve yeni nesil kavram-
lar› geçerlidir. Azerbaycan folklor arafl-
t›rmac›l›¤›n›n yeni neslini A. Acal, M.
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AZERBAYCAN HALKB‹L‹M‹NDE 
YEN‹ ÇALIfiMALAR ÜZER‹NE

On new studies in Azerbaijan Folklore

A propos des nouvelles études folkloriques en Azerbaïdjan

Prof. Dr. Kamil Veli NER‹MANO⁄LU*

ÖZET
Çal›flmada Azerbaycan örne¤i esas al›nmakla Türk Cumhuriyetlerindeki halk bilimi ve halk edebiyat›

çal›flmalar›n›n dününe ve bugününe ›fl›k tutulmufltur. Makalede, halkbilimi ve folklorflinasl›¤›n kökenlerin-
den, geliflim aflamalar›ndan, bu alanda araflt›rmalar yapan eski ve yeni kuflak bilim adamlar›ndan, Sovyet-
ler Birli¤i dönemi ve sonras›nda yap›lan çal›flmalardan, ç›kan yay›nlardan bahsedilmifltir. Prof. Nerimano¤-
lu, yaz›s›nda ayr›ca halkbiliminin bugün karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlara ve çözüm önerilerine de yer vermifl-
tir.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Halkbilimi, Halk Edebiyat›

ABSTRACT
The aim of this work is to shed light on the past and present of folklore and folk literature studies in

the Turkic republics, with Azerbaijan taken as a representative example. The roots of folklore studies and
folk literature, their phases of evolution, old and the new generations of scientists researching in this field,
studies conducted and publications made during and after the USSR period are discussed in the article. In
his work, Prof. Nerimanoglu also talks about the problems that folklore and folk literature face today and
proposes solutions to these problems.

Key Words
Azerbaijan, Folklore, Folk literature

* Azerbaycan Avrasya Araflt›rmalar› Merkezi Baflkan›



Kas›ml›, F, Bayat, A. Askerov, O. Aliyev,
C. Memmedov, B. fierifzade, M. Alizade,
S. Rzasoy, K. Rüstem, G. Yolo¤lu, E.
Memmedov, Ü. Nebiyeva ve di¤erleri
temsil etmektedir. Onlar›n halk edebiya-
t›n›n çeflitli konular›ndaki yaz›lar› ister
metot isterse de yeni bak›fl aç›fl› ile seçil-
mektedir.

1998’de bas›lm›fl “Azerbaycan Mito-
loji Metinleri” kitab› mit metinlerinin di-
rek kiflia¤›zlar›ndan toplanmas›, tasnifi
ve sistemlefltirilmesi aç›s›ndan dikkat
çekmektedir.2 A.Acal’›n kitaba yazd›¤›
önsöz mit felsefesi, Türk mitolojisinin
özelliklerinin aç›klanmas›,semantik ifl-
levsel analiz bak›m›ndan önem arz et-
mektedir. Ünlü Estonya (Tartu Eko-
lü)sosyologu M. Y. Lotman’›n ö¤rencisi
olan A. Acal, ‘Dede Korkut’ kitab›nda
ölüp dirilme motifi ile genellikle Türk
destan ve masallar›n›n mit kat›n›n ona-
r›m ilkelerinin belirlenmesi bak›m›ndan
ciddi bilimsel araflt›rmalar› ile modern
metotlar›n halk edebiyat›na tatbikibak›-
m›ndan yeni bir yol araflt›rmac›s›d›r.3

Bu araflt›rmac›, günümüzde Türk mito-
lojisi üzerine önemli araflt›rmalar yap-
maktad›r.

Arkaik düflünce ile modem düflün-
cenin kodlar›n›n ö¤retilmesi, tipolojik
uygarl›klar›n araflt›r›lmas› ile beraber
ça¤dafl düflüncenin geliflme modellerini
ö¤renmek bak›m›ndan da önemlidir.
Çünkü C. Levi Strauss’un da ifade etti¤i
gibi “.... Hem mitolojik düflüncede, hem-
de bilimsel düflüncede identik bir mant›-
¤›n varoldu¤u, insano¤lunun her zaman
‘iyi düflünce’sahibi oldu¤u hususlar›n›n
bir gün anlafl›laca¤› ihtimali vard›r.”
Halkbiliminin ciddi araflt›r›c›lar›ndan
olan Elçin Aslanov’un çal›flmalar› bütün
Türk Halkbilimi için ehemmiyetlidir.

Bu bak›mdan Dr. Mayis Alizade’nin

“Kitab-i Dede Kokut” ta epik zaman me-
selesini anlatan makaleleri ve doktora
tezi, mitik ve epik zaman meselesini M.
Bahtin, Y. Lotman, R.Yakobson metotla-
r› ba¤lam›nda analizi, Türk mitolojisi
için yeniliktir.4 R. Bedelov’un “Epos Mit
ve Tarih”, S. Rzasoy’un “Kitab-i Dede
Kokut Boylar›n›n Ritüel Mitolojik Se-
mantikas›ndan “ (destan›n iki boyu te-
mel al›narak), R. Kemal’in “O¤uz Ö¤me-
si Bir Ritüel Olarak ve Onun Sakral
(kutsal) Enerji ile Ba¤l›l›¤›”, O. Aliyev’in
“Dede Korkut Kitab› ve Masallar”, C.
Memmedov’un “Mitolojik Varl›k Olarak
Korkut Ata” isimli araflt›rmalar› nazari
bak›mdan de¤erlidir.5

Ça¤dafl Azerbaycan folklorflinasl›¤›-
n›n Türk Dünyas› itibariyle bilinen te-
orikaraflt›rmac›lar›ndan birisi de O¤uz
Türklerini araflt›rm›fl bilim adam› Fizuli
Bayat’t›r. Yüksekö¤renimini ve lisans
üstü e¤itimini Özbekistan’da görmüfl
olan Fizuli Bayat, Azerbaycan,Türkiye,
Özbek, Rus, Frans›z folklor okullar›n›
derinden ö¤renmifl, yazd›¤› kitaplar,
yapt›¤› araflt›rmalar için güçlü teorik ze-
min haz›rlam›flt›r. M. Seyidov’un arafl-
t›rmalar›n› zamana uygunlaflt›rm›flt›r.6

F. Bayat’›n 1995’te savundu¤u
“O¤uz Destan›: Tarihi, Mitolojik Köken-
leri, Teflekkülü,Spesifikli¤i” isimli dokto-
ra tezi, O¤uz araflt›rmalar›nda, folklorfli-
nasl›kta tam anlam›yla bir aflaman›n so-
nunu, di¤er bir aflaman›n bafllang›c›n›
ifade etmektedir. Eserde günümüze ka-
dar çeflitli yönleri araflt›r›lm›fl olan O¤uz
destan› (Dede Korkut O¤uznameleri)
Türk Kültür Sistemi’nin bir parças› ola-
rak ortaya konmufltur. Çal›flmada edebi,
tarihi, estetik, etik, hukuki ve kültürel
unsurlar bir bütün içerisinde sistemlefl-
tirilerek ortaya konmufltur.

Diakron ve sinkron planda etnik
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kültürün tüm katlar› hakk›nda verilmifl
olan bilgiler, O¤uz medeniyet sisteminin
ö¤renilmesi yönünde önemli bir çizgiyi
bafllatm›fl bulunmaktad›r. Metotlar ye-
rinde ve bilinçli kullan›lm›fl, orijinallik
oluflturulmufltur. Geleneksel folklorfli-
nasl›¤›m›z›n örneklerini yeni bak›fl aç›-
s›yla ortaya koyan yazar, çeflitli Türk
destan tefekkürlerini, fliirsel ve edebi-es-
tetik, mitolojik-tarihi de¤erleri araflt›r-
m›fl, O¤uz kahramanl›k tipolojisini,
O¤uz sosyal-siyasal kurumlar›n›, yöne-
tim sistemini ortaya koymufltur. Arkaik
sembollerin (öküz, kurt, Kuzey Azerbay-
can, su vs...) anlam›n›n aç›lmas›, takvim
mitolojisinin epik metne dönüfltürülme-
si, tefekkür, düflünce sistemi saptamala-
r› araflt›rmac›n›n getirmifl oldu¤u yeni-
liklerdendir.

“Manas”, “Alpam›fl”, “Köro¤lu” gibi
destanlar›n da F. Bayat’›n kullanm›fl ol-
du¤u metotlarla incelenmesi yararl› ola-
cakt›r. Eserin yap›s› ve temel içeri¤i afla-
¤›daki gibidir.

1. K›s›m
Türk Destan Tefekkürü: O¤uz

Bey’in düflüncesinin kaynaklar› ve tipo-
lojisi:

1. Bölüm - O¤uz Destan› ve Araflt›-
r›lma Tarihi;

2. Bölüm - O¤uz metni, biçim, tarz
ve sunufl biçimleri;

3. Bölüm - Semantik arkaik yap›;
4. Bölüm -Türk etnik gelene¤inde

O¤uzname motifleri ve destan tipolojisi.
2. K›s›m
Tarihin haf›za kodlar›: O¤uz dünya

modeli:
5. Bölüm - Sosyal-etnik de¤erler:
A) O¤uz Destan›’nda devlet gelene-

¤i ve yönetim biçimleri
B) Kahramanl›k biçimleri
6. Bölüm - Etnik-kültürel sembol-

ler:

A) Etnik çat›flma
B) Mekan ve sosyal iliflkiler
C) Gen yap›s›
F.Bayat’›n araflt›rmas›n›n bir di¤er

önemli boyutu da, ortaya konmufl sorun-
lar›n gelecek araflt›rmac›lar için bir
perspektif olana¤› sa¤lamas›d›r. Özellik-
le hukuki ve yönetsel aç›dan Orhun-Ye-
nisey, Divan-i Lugat-üt Türk, Kutadgu
Bilig gibi Türk destanlar›n›n karfl›laflt›r-
mal› olarak ö¤renilmesi yararl› olacak-
t›r.

F.Bayat’›n bahsetti¤imiz eserinin
son k›s›mlar› orijinal haliyle verilmekte-
dir:

“O¤uz Destan›”nda tipoloji, poetika
sorunlar›n›n araflt›r›lmas›, Türkolojide
yeni bir meseleyi, ça¤dafl milli düflünce
aray›fllar›nda, destanlar›n fliirsel, bedii,
tarihi, ideolojik kaynak olmas› fikrinin
do¤uflunu etkilemifltir. Türklerin bir
millet olarak tarih sahnesine ç›kmalar›,
di¤er halklar aras›nda önemli bir yer
tutmalar›, bu yolda yürüttükleri müca-
dele, O¤uz destan›na gelecek için ›fl›k
tutacak flekilde yans›m›flt›r.”

Çal›flmalar› ile sadece Azerbaycan
afl›k edebiyat›n›n de¤il, tüm Türk Dün-
yas›’n›n afl›k sanat›n› ça¤›m›z bak›m›n-
dan inceleyen Prof. Dr. Muharrem Ka-
s›ml›’n›n “Afl›k Sanat›” isimli monogra-
fik araflt›rmas›n› da belirtmem gereki-
yor.7 Kitapta afl›k sanat›n›n oluflumu, te-
kamülünü ve tekamül yolunu aç›klayan
kaynaklar, Azerbaycan afl›k okullar› ge-
nifl bir biçimde incelenmifltir.

Geleneksel araflt›rma ile (F. Köprü-
lü, A. Margulan, M. Tahmasib. H. Arasl›,
M. ‹brahimov, M. Hekimov, P. Efendiyev,
V. Veliyev, S. Paflayev, ve di¤erleri) ça¤-
dafl araflt›rma ekolünü (K.V. Nerimano¤-
lu, K. Abdulla, N. Mehdi, R. Bedelov, A.
Acal, F. Bayat, R. Kamal, Y. Kalafat, Ö.
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O¤uz, D. Y›ld›r›m, F. Türkmen, Ö. Çoba-
no¤lu, M. Ekici) birlefltiren M. Kas›ml›
Azerbaycan kültür co¤rafyas›n› Der-
bent’ten Kerkük’e uzayan bir manevi
mekan olarak alm›fl ve afl›k sanat›n›n 16
ekolünü araflt›rm›flt›r (benzeri araflt›r-
malar Prof. Dr. B. Abdulla taraf›ndan da
yap›lmaktad›r). Bu ekoller flunlard›r:

1. Gencebasar (Gence- fiemkir-To-
vuz-Gazah) okulu;

2. Borçal› (Borçal›-Baflgeçit-Karaya-
z›) afl›k okulu - Günümüz Gürcistan s›-
n›rlar› içerisinde yer almaktad›r;

3. Göyçe afl›k okulu - günümüz Er-
menistan Cumhuriyeti içerisinde yer al-
maktad›r.Bölgenin as›l sahibi olan Azer-
baycan Türkleri soyk›r›ma maruz b›ra-
k›lm›fl,kurtulanlar da yurtlar›ndan ol-
mufllard›r. Kurtulmufl afl›klar Göyçe
afl›k okulunu yaflatmaktad›rlar;

4. Derele¤ez afl›k okulu - Bu bölge
Ermenistan Cumhuriyeti taraf›ndan ifl-
gal edilmifltir;

5. ‹revan afl›k okulu - Bu bölge de
günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti
içerisinde yeralmakta ve Göyçe afl›k
okulu ile ayn› kaderi paylaflmaktad›r;

6. Ç›ld›r afl›k okulu - Günümüz
Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetle-
ri topraklar›ndad›r;

7. fiirvan afl›k okulu;
8. Derbent afl›k okulu - (Derbent-

Guba-fieki) - Derbent flimdiki Rusya Fe-
derasyonu Da¤›stan Federe Cumhuriye-
ti s›n›rlar› içerisindedir;

9. Karaba¤ afl›k okulu- Günümüzde
Karaba¤’›n büyük bir k›sm› Ermenistan
iflgali alt›ndad›r;

10. Nahç›van afl›k okulu;
11. Karada¤ -Tebriz afl›k okulu -

‹ran içerisindedir;
12. Urmiya afl›k okulu - ‹ran içeri-

sindedir;

13. Zencan afl›k okulu - ‹ran içeri-
sindedir;

14. Horasan afl›k okulu - ‹ran içeri-
sindedir;

15. Sare afl›k okulu - ‹ran içerisin-
dedir;

16. Kaflkay afl›k okulu - ‹ran içeri-
sindedir.

M. Kas›ml› okul terimini göreceli
olarak kullanm›fl ve daha çok ortam,
ba¤lam terimine öncelik vermifltir. Kar-
fl›laflt›rmal› tasvir metodu ile semantik-
yap›sal metotlar› uzlaflt›rarak kullanan
M. Kas›ml› araflt›rmalar›n› sürdürmek-
tedir. A. Askerov’un masal, destan me-
tinleri esas›nda yapt›¤› araflt›rmalar, R.
Kafarl›’n›n yap›sal-semantik tetkikleri
derinli¤i ve orijinalli¤i ile dikkat çek-
mektedir.

Sat›rlar›n yazar›n›n bafl editörü ol-
du¤u “Kitab-i Dede Korkut Ansiklopedi-
si” halk edebiyat› araflt›rmalar› içerisin-
de bilimsel bak›mdan seçilmektedir. Bu-
rada F. Bayat’›n, O. Aliyev’in, B. Abdul-
la’n›n, N. Caferov’un, A.Askerov’un, S.
Rzasoy’un, G. Yolo¤lu’nun E. Memme-
dov’un, C. Memmedov’un, fi.Hüseyno-
va’n›n makaleleri, yöntem yenili¤i, çö-
zümleme metotlar› ile dikkat çekmekte-
dir.

Halk edebiyat›n› konu alan yeni
Azerbaycan folklor araflt›rmalar› mekte-
binin baflar›lar› ile beraber karfl›daki
problemlerden de k›saca bahsetmek ge-
rekiyor. Halk edebiyat›n›n genifl kap-
samda ve derinden incelenmesi için ku-
ramsal ve deneysel bak›mdan afla¤›daki
problemleri program fleklinde aç›klama-
y› görevimiz biliyoruz:

1. Azerbaycan Halkbilimi, Türk
Halkbiliminin bir parças›d›r ve genel il-
ke ve metotlarla araflt›r›lmal›d›r;

2. Folklorun sözlü ve sinkratik yan-
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lar› bir bütün olarak araflt›r›l›rsa, al›-
nanbilimsel sonuçlar tarihsel ve ça¤dafl
gerçe¤i yans›tm›fl olur;

3. Dünya halkbilim çal›flmalar›n›n
(Almanya, Rusya, Estonya, ‹ngilte-
re,Macaristan, Finlanda, Japonya, ABD,
Fransa, Çin, Hindistan...) kuramsal me-
totlar›ndan yararlanmak faydal› olacak-
t›r. Özellikle R.Yakobson’un, M.Bah-
ti’nin, V. Propp’un yap›sal-semantik te-
orileri, linguistik poetika metotlar›ile
araflt›rmalar›, Aleks Olrik’in Epik Yasa-
lar Teorisi, S. Thompson Metodu,Fin
okulunun tarihi co¤rafi temel paradig-
malar›, Evrimsel Halkbilimi Teorisi
(özellikle James Frazer Metodu), Psiko-
analitik Halkbilimi Okullar›n›n Kuram-
sal Metotlar› (S.Freud, C.Jung...), Mit-
Ritüel Halkbilimi Kuram›, (E. Teylor, L.
Ragian), Tarihi-Kültürel Halkbilimi Ku-
ram› (C.Cocchiara, F. Ratzel, l. Frobeni-
us, f. Graebener...), Biyolojik Halkbilimi-
Kuram› (A.Van Gennep), Seçkin Kültür-
lerin Dibe Vurmas› Kuram› (H. Na-
uman), ‹deolojik Halkbilim Kuramlar›
(V. Jimunski), Kültürleras› Çaprazlama
Yöntemi (A.Lomax), Y›¤›n Kültürü Ku-
ram› (R.Abrahams, X.Maicolm, J.Bald-
vin, R.Ellison...), Kahraman›n Biyografi-
sinin Yap›sal Çözümleme Metodu, ‹fllev-
sel Halkbilim Kuramlar›, Sözlü Kompo-
zisyon Teorileri (M.Parry, A.Lord), Per-
formans Teorisi (W.Hendricks, K.Büh-
rer...), üçlü bir araflt›rma modeli -metin-
sözdoku-ba¤lam (A.Dundes), semyotik
metotlar (A. Lotman, A. Acal, S. Rzasoy)
bak›m›ndan Türk folklorunun kendine
özgü özelliklerinin araflt›r›lmas› zaruri-
dir.

4. Kültür ekolojisi, Avrasya folklo-
ru, ‹pek Yolu halkbilim kültürü, Kafkas-
ya kültür - folklor co¤rafyas›n›n yeni ba-
k›mdan ö¤renilmesi faydal›d›r.

5. Türk-Slav, Türk-Çin, Türk-Ja-
pon, Türk-Fars, Türk-Hint... folklorlar
aras› iliflkisinin tipolojik bak›mdan arafl-
t›r›lmas›, bölgesel ve küresel faktörlerin
analizi günümüz halkbiliminin talebidir.

6. Matematik ve Türk halkbilimi,
astronomi, astroloji ve halkbilimi gibi bi-
limler aras› alanlar›n araflt›r›lmas›na
olan ihtiyaç karfl›lanmal›d›r.

Büyük zengin kuramsal ve deney-
sel gelene¤i olan Azerbaycan halkbilimi
ekolünün daha ciddi boyutlarda araflt›-
r›lmas› gerekmektedir. Çünkü Halkbili-
minin Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n-
dan önceki So¤uk Savafl dönemindeki ifl-
lev ve anlam› art›k de¤iflmifl durumda-
d›r. Günümüz dünyas›nda Halkbilim bir
diplomasi kayna¤›, kültürler aras› bir
iletiflim arac› fonksiyonu tafl›makla yeni
bir de¤er kazanm›flt›r. Stratejik nitelikli
araflt›rmalarda da Halkbilim ayr›ca bir
önem arz etmektedir.

NOTLAR
1. Özkul Çobano¤lu, Halkbilimi Kuramlar›
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1960/l› y›llarda Almanya II. Dünya
Savafl› sonras›nda yaflam›fl oldu¤u eko-
nomik kalk›nma sonucunda baflta Yuna-
nistan ve ‹spanya olmak üzere baflka ül-
kelerle ifl gücü talebini karfl›lamak üze-
re “ifl gücü al›m›” antlaflmas› imzalam›fl-
t›r. 1961 y›l›nda Türkiye ile imzalam›fl

oldu¤u bu anlaflma sonucunda ilk etapta
6800 Türk iflçisi Almanya’ya gitmifl ve
ilk bafllarda yavafl ilerleyen bu göç 1963
y›l›nda Türkiye ve o zamanki ad›yla Av-
rupa Ekonomik Toplulu¤u aras›nda im-
zalanan ortakl›k anlaflmas›ndan itiba-
ren ivme kazanm›flt›r. Bu dönem içinde

ALMANYA’DAK‹ TÜRKLERDE SOSYAL YAfiAM, D‹L,
KÜLTÜR VE EDEB‹YATLA ‹LG‹L‹ GEL‹fiMELER

Developments Concerning Social Life, Language, Culture, and Literature
among the Turkish immigrants in Germany

Développements sociologiques, linguistiques, culturels et littéraires
chez les Turcs d’Allemagne  

Doç. Dr. fierife YILDIZ*

ÖZET
“1960/l› y›llarda Almanya II. Dünya Savafl› sonras›nda yaflam›fl oldu¤u ekonomik kalk›nma sonucunda

ifl gücünü karfl›lamak üzere Türkiye ve di¤er baz› ülkelerle “ifl gücü antlaflmas› ” yapm›flt›r. Bu antlaflma so-
nucunda Almanya’ya iflçi göçü bafllam›fl ve her geçen gün bu say› artm›flt›r. 43 y›ll›k süreç içerisinde aile bir-
leflimi gibi kazan›lan haklar sonucunda yerleflim oran› daha da artm›fl ve art›k “misafir iflçi” kavram› yerini
“yerleflik iflçi” ye b›rak›flt›r. ‹kinci ve üçüncü kufla¤›n Almanca bilgileri, Almanya’ya kültürel aç›dan uyumla-
r›, e¤itim durumlar› birinci kuflaktan farkl› oldu¤u için arz ve talepler de de¤iflmifltir. Bu arz ve talebin de-
¤iflmesi sonucunda gerek ekonomik aç›dan gerekse edebiyat, güzel sanatlar ve siyaset bilimi alan›nda aktif
anlamda yer al›nmaya bafllanm›fl ve bu da “misafir iflçi” profilini olumlu yönde de¤iflimini sa¤lam›flt›r.De¤i-
flen bu profil ile roman, hikaye, hiciv yazarlar› hatta oyuncular ve film yap›mc›lar› yetiflmifltir. ‹lgili çal›flma
Almanya’da yaflayan Türklerin 43 y›ll›k süreç içerisinde kültürel anlamda de¤iflimleri ve ilgili alanlarda
yapm›fl olduklar› geliflimleri hakk›nda bilgi vermektedir. 

Anahtar Kelimeler
Almanya’daki Türkler, kültürel yaflamlar›, göçmen edebiyat›

ABSTRACT
In the 1960s Germany signed “labour power agreements” with Turkey and other countries in order to

overcome problems regarding economic development after World War II. This resulted in the migration of
labour power to Germany in great numbers. The following 43 years also witnessed another wave of migrati-
on due to rights such as family reunification granted to the immigrants, so that the previous “guest worker”
became a “resident worker”. The second and third generations of Turks in Germany could adapt much better
to their cultural environment, and their level of knowledge and education has led to a supply and demand
situation that is very different from that of the first generation. This is also the reason why the new genera-
tions could become much more active in economics, politics, and in the arts and crafts. By means of these
activities the profile of the “guest worker” has improved so that there now exist a considerable number of
Turkish writers, poets, actors and actresses, and film producers living in Germany. This study aims to pre-
sent these 43 years of cultural change and the cultural development of the Turks in Germany.

Key Words
Turkish immigrants in Germany, their cultural life, immigrant literature
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henüz ihracat› ve turizmi bugünkü ka-
dar geliflmemifl oldu¤u için, iflçi dövizle-
rinin önemli bir potansiyel kaynak olufl-
turdu¤unu söylemek mümkündür. Belli
bir süre çal›fl›p yapt›klar› birikimle ken-
di vatanlar›nda yat›r›m yapma zihniye-
tinde olan bu iflçiler zihniyetleri do¤rul-
tusunda misafir iflçi olarak isimlendiril-
mifl 43 y›l süre ile hala dönememifllerdir.
Yani art›k misafir iflçi olmaktan ç›km›fl
yerleflik iflçi haline gelmifllerdir. 1973 y›-
l›nda iflçi al›m› durdurulduktan sonra
yabanc› iflçi say›s›nda düflüfl beklenirken
1974’de aile birleflimi kanunuyla misafir
iflçiler geride kalan aile bireylerini getir-
mifller ve bu say› yükselifle geçmifltir.
1961 y›l›ndaki 6800 say›s› 1975 y›l›nda 1
Milyona ulafl›rken 1998 y›l› itibariyle bu
say› 2 Milyonu aflm›flt›r. Almanya’ya ge-
len bu ilk misafirlerin ço¤unu erkekler
oluflturdu¤u için Alman ifl pazar›na ka-
d›nlar aile birleflmesi sonucu girmifller-
dir. Böylelikle heterojen bir yap›ya ula-
flan nüfus aile birleflimi d›fl›nda yap›lan
evliliklerle genç nüfus say›s› artm›flt›r
Federal ‹statistik Dairesinin 1997 y›l›n-
da yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar afla¤›da-
ki verileri göstermektedir.

Yafl Kategorileri Toplam Nüfus Erkek Kad›n 

55-60 106.57 67.813 38.344

60-65 59.256 39.455 19.801

65 ve üstü 36.289 21.028 15.261

(Türkiye Araflt›rmalar Merkezi, Institut an der Uni-
versität Essen, 2000)

1983 y›l›nda ç›kar›lan geri dönüfl
yasas› ile bir çok yabanc› iflçiye geri dön-
mesi için Federal Alman Hükümeti tara-
f›ndan teflvik primleri verilmifl fakat
beklenenden daha düflük say›da geri dö-
nüfl olmufltur. 1993 verilerine göre say›-
lar› 2 Milyonun üzerinde olan Türklerin
sadece % 20’si Türkiye ‘ye geri dönmeyi
planlamaktad›rlar. Geriye kalan % 80
art›k Almanya’y› bir vatan olarak be-

nimsemifl ve yat›r›mlar›n› ona göre yap-
maya bafllam›fllard›r. 

Yurtd›fl›na göçün nedenlerini yok-
sulluk ve iflsizlik, siyasi nedenler, ailevi
nedenler, merak ve macera, ö¤renci ol-
mak ya da yaflama koflullar›n› iyilefltir-
mek fleklinde s›ralayabiliriz. Ço¤unlu¤u
ise hayat standartlar›n› yükseltme ama-
c› ile gelmifllerdir. Ancak zaman geçtikçe
daha önce Türkiye’de amaçlam›fl olduk-
lar› iyi hayat standard›n› Almanya’da
sürdürmüfllerdir. Bunlar Almanc› olarak
Türkiye’de yeni bir bafllang›ç yapmak is-
teyen Almanya’y› ikinci bir vatan olarak
gören yeterince para biriktiremedi¤ini
düflünüp çal›flmaya devam eden Alman-
ya’daki sa¤l›k sisteminden memnun
olup, genellikle bu sebeple orada hayat›-
n› devam ettiren Almanya’daki ekono-
mik koflullar›n ve toplum Düzeni’nin
olumlu olmas›ndan dolay› orada kalmak
isteyenlerdir. Almanya’n›n Toplum Dü-
zeninin adil olup olmad›¤›na dair durum
Konrad Adenauer Vakf›n›n yapm›fl oldu-
¤u afla¤›daki anket sonucunda aç›kça
görülmektedir. 

43 y›ll›k süreç içerisinde aile birle-
flimi sonucunda ailesine ve çocuklar›n›
orada evlendirme sonucu torunlar›n›n
olmas› ve orada ailesini b›rak›p gitme
zihniyeti zor geldi¤i için dönmemelerini
gerektiren bunun gibi bir çok seçenekler
vard›r. Art›k kendilerini Almanya’daki
sistemin parças› olarak gören Türkler
öncelikle sistemden hoflnut olmak ve ar-
t›k Türkiye’ye gitti¤inde yabanc› olma
korkusu endiflesiyle dönmeyi düflünme-
mektedirler. Geri dönenlerin gerekçeleri
ise ya memleket ve akraba özlemi ya da
geçiminin Türkiye’de kendine daha ucu-
za mal olaca¤› düflüncesi oluflturmakta-
d›r. Bu düflünceler do¤rultusunda hakla-
r›n› ve imkanlar›n› büyütmek için Al-
man Vatandafll›¤› talebinde bulunan
Türkler bu geçifl ile vizesiz seyahat etme
özgürlü¤üne, seçme ve seçilme hakk›na
sahip olmufl, bunlar sonucunda enteg-
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rasyonu ve bürokratik ifllemleri kolay-
laflm›flt›r. Afla¤›da Konrad Adenauer
Vakf›’n›n yapm›fl oldu¤u bir anket bu sö-
zünü ettiklerimizin en iyi göstergesidir. 

Hatta olas› bir savafl durumunda
Almanya’y› afla¤›daki de¤erlerin göster-
di¤i gibi savunacak kadar benimsemifl
olan Türkler sonuçta yine yabanc› konu-
mundad›r. 

Tabii bu geçifli onaylamay›p Alman
vatandafll›¤›na geçmeden de iyi yaflad›-
¤›n› savunan insanlar da var. Ayr›ca s›rf
vize almak için ya da bürokratik ifllem-
lerin kolaylaflmas› için bu geçifli saçma
bulan ve Türkiye’deki mallar›ndan vaz-
geçmeyi göze alamayan hatta bu fikre
hiç sahip olmayan Türkler de bulun-
maktad›r. 1960’l› y›llarda göçen ilk iflçi-
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lerin ço¤unlu¤u Türkiye’de Devlet Kuru-
munda ve Serbest çal›flanlardan ve ça-
l›flmayanlardan oluflmaktayd›. 1990 y›-
l›ndan sonra Almanya’da yaflanan en-
düstrideki üretim azl›¤› sonucunda bu
alanda çal›flan bir çok iflçi iflten ç›kar›l-
m›fl ve iflsiz kalanla yabanc›lar›n say›s›
176.000’e ulaflm›flt›r. 1996 y›l›ndan son-
ra iflten ayr›lma gerekçeleri olarak er-
ken emeklilik, tazminatl› istifa, hastal›k
sebebiyle ç›k›fl, ifl yerinin kapanmas› so-
nucu al›nan tazminat ya da ifl yerinin
kapanmas› sonucu. ç›k›fl oluflturmakta-
d›r. Emeklilik flartlar›n› yerine getirip
emekli olanlar›n say›s› oldukça düflük.
Almanya’n›n birleflmesi sonucunda Al-
manlar›n gerek çal›flma hayatlar›na ge-
rekse yaflam koflullar›na yans›yan bu
durum Türkleri de etkilemifltir. Çünkü
bu birleflmeyle ucuz ifl gücü potansiyeli
artm›fl, rekabet artt›¤› için çal›flma ko-
flullar› zorlaflm›flt›r. Yaflam pahal›laflm›fl,
issizlik artm›fl, gençlerin e¤itim imkan›
zorlaflm›fl hatta ortadan kalkm›flt›r. En
önemlisi iflsizlik ve Avrupa kökenli iflçi-
lerin daha düflük ücret karfl›l›¤› çal›flma-

y› kabul etmeleri sonucunda yabanc›
ucuz iflçi tercih edilmez olmufltur. Hatta
bu birleflim sonucunda yabanc›lar›n ifl-
verenin gözündeki de¤erleri düflmüfl ve
zor elde edilmifl mesleki birikim ve y›ll›k
deneyimleri sonucunda daha önce sahip
olduklar› yüksek tüketim al›flkanl›klar›
de¤iflmifltir. Bunun sonucunda harcama-
larda k›s›tlamalar yap›lm›fl, al›flverifl
ma¤azalardan de¤il bit pazarlar›ndan
yap›lmaya bafllanm›fl olup hatta indi-
rimli sat›fllar beklenmektedir. Hatta da-
ha önce düzenli olarak izne gelen gur-
betçiler para biriktirecek durumlar› kal-
mad›¤› için art›k düzenli olarak izne ge-
lememektedirler. Gerek maddi gerekse
manevi anlamda çocuklar›n›n bak›m›na
muhtaç durumuna gelen misafir iflçi s›-
fat›ndaki gurbetçiler ilk parlak y›llar›n›
geride b›rakm›fl g›da, kira ve yan mas-
raflar d›fl›nda (sigorta vergileri, aidatlar,
sa¤l›k) keyfi harcamalardan kaç›nm›fl-
lard›r. Bir zamanlar kendileri d›fl›nda
akrabalar›n›n da bak›m›n› üstlenmifl
olan bu gurbetçilerimiz ço¤u bak›ma
muhtaç duruma gelmifllerdir. 1990 önce-
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si d›flar›da yemek yemek, Türkiye d›fl›n-
daki ülkelere seyahate gitmek, sürekli
araba de¤ifltirmek gibi lükse sahip gur-
betçilerimiz için art›k temel ihtiyaçlar
d›fl›ndaki her fley lüks olmufltur. Bunun
baflka bir nedeni de ev sahibi olmak iste-
¤inden kaynaklanmaktad›r. Dolafl›m,
kalp, iskelet, solunum yollar›, romatiz-
ma, fleker, stres, depresyon gibi rahat-
s›zl›klara maruz kalan bu kiflilerin
amaçlar›n› sa¤l›kl› yaflamak, girifl ç›k›fl
yapmak, gelece¤e güvenle bakmak ve ço-
cuklar›n gelece¤ini güvence alt›na al-
mak oluflturmaktad›r. Yine afla¤›daki is-

tatistik de¤erler bu konuda somut bilgi-
ler vermektedir. 

Bofl zamanlar›n› bahçede sebze ye-
tifltirerek, ibadet edecek, dernek faali-
yetlerinde bulunarak ve kahveye ve dok-
tora giderek de¤erlendiren Türkler tek
dayana¤› olan aile birleflimiyle getirmifl
olduklar› yada büyüyen çocuklar›n› ora-
da evlendirip, onlarla 2. ve 3. nesile ka-
dar gelmifllerdir. En çok yat›r›m biçimi,
bir zamanlar Türkiye’ye kesin dönüfl
yapma planlar›yla gelmifl olduklar› Al-
manya’da art›k zihniyetleri de¤iflmifl
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Türkiye’ye dönmekten ziyade Alman-
ya’da yat›r›m yapma, bankada nakit pa-
ra ve hisseye sahip olma oluflturmakta-
d›r. Almanya’daki Türklerin Mal ve
Mülk Edinimine dair bilgi afla¤›daki
tablodan, daha net görülmektedir. 

Y›l Konut Say›s›
1996 54.000
1999 96.000
Toplam Art›fl %78.1

(Türkiye Araflt›rmalar Merkezi, Institut an der Uni-
versität Essen, 2000)

Yaflanan problemler ise hala devam
eden memleket özlemi, haklar›n›n yenil-
di¤ini düflünmek, iflsizlik, Almanlaflma-
lar›, Türk toplumu içinde dinin radikal-
lefltirilmesi, dil sorunu, sa¤l›k sorunlar›,
özellikle de Almanlar›n ayr›mc› tutumla-
r› gibi özetlenebilmektedir. Afla¤›daki is-
tatistik çizelge Türk uyruklular›n ay-
r›mc›l›¤a iliflkin deneyimlerinin oran›n›n
Türk as›ll› Almanlara oranla daha yük-
sek oldu¤unu gösterirken, Türk kökenli-
lerin ise Türk uyruklularla neredeyse
paralel fikirde olduklar› gerçe¤ini ortaya
ç›karmaktad›r.

1950- 1960’l› y›llarda her köflesinde
iflçiye ihtiyac› olan Almanya’da bugün
3.7 Milyon iflsiz bulunmaktad›r. Bunla-
r›n ço¤unlu¤unu yabanc›lar oluflturmak-
tad›r. Daha önce söz etti¤imiz üzere
1973 kas›m ay› sonunda ekonomik ve
enerji krizi sebebiyle ifl yerleri duran Al-
manya 27 sene sonra 2000 yaz›nda yeni
bir baflvuru kapitali kabul etmifltir.
Çünkü bilgisayar alan›nda Yüz binden
fazla uzmana ihtiyaç oluflmufl ve Baflba-
kan Gerhard Schröder’in onay›yla da il-
gili alanda yirmi bin yeflil kartl› uzman
al›nm›flt›r. Bu yeflil kartl›lar nitelikli
eleman olmalar›na ra¤men, iflçilerle ay-
n› haklara sahip olmufllard›r. Çal›flma
ve oturma müsaadelerinin süreli olmas›
bu haklardan baz›lar›. Haklar ayn› olsa
da art›k misafir iflçi profili de¤iflmifl ni-
telikli eleman onun yerini alm›flt›r. 

Bu ve bunun gibi sebeplerle artan
göçmen say›s› Almanya ve Di¤er Avrupa
Ülkelerinde yabanc›larla ilgili yasalarda
düzenlemeler yapmay› zorunlu k›lm›fl,
ve düzenlenen yasalar sonucunda ya-
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banc›lar daha fazla haklara ve yasal gü-
venceye sahip olmufllard›r. 1991 y›l›nda
yabanc›lar yasas›nda yap›lan de¤ifliklik-
le vatandafll›¤a geçifl kolaylaflt›¤› için
misafir iflçi yerini vatandafll›¤a b›rak-
m›flt›r. Afla¤›daki Tablodan da bu durum
aç›kça görülmektedir. 

‹flçi Statüsünden Vatandafll›k Statüsüne 
Geçifller

1982 1995 1990 1998
Geçifl Yapan 
Yabanc›lar Say›s› 39.280 313.606 101.377 291.331
Türklerin Yüzdesi %1.5 %10.5 %2 %20.5

(Türkiye Araflt›rmalar Merkezi, Institut an der Uni-
versität Essen, 2000)

1999’daki yeni vatandafll›k yasas›
ile de 319.000 Türk Alman Vatandafl› ol-
mufltur. Bugün Almanya’da halen 2.4
Milyondan fazla Türk kökenli nüfus bu-
lunmaktad›r. Bu düzenlemeler politik ve
sosyal yap›ya da yans›yarak ikinci ve
üçüncü kufla¤›n söz sahibi olmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Art›k Türkler kendi taleplerini
özgüvenle dile getirmektedir. 2001 y›l›n-
da Türk kökenli vatandafllar›n kendi ev-
lerinde yap›lan anket sonucunda demok-
rasiye olan tutumlar›n› ve memnuniyet-
lerini gösteren sonuç bu özgüvenin de
kayna¤›n› ve Almanya’da yerleflme ne-
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denlerini, yat›r›mlar›n› buraya yapma
nedenlerini yans›tmaktad›r. 

Afla¤›daki tablo 2000 y›l›nda Türki-
ye Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan ya-
p›lan bir araflt›rma sonucunda elde edi-
len yafl da¤›l›m›na ait istatistik de¤erle-
ri göstermektedir.

0-18 18-35 35-60 60 
Yafl yafl yafl ve üstü

Toplam Nüfus 700.000 800.000 500.000 100.000
Türk Nüfusu %33 %37.5 %25 %4.5
‹çinde Oran›

Say›lardan da görüldü¤ü üzere
genç nüfus ço¤unlukta olup, bunlar›n Al-
manya’da sosyalizasyon sürecini baflar›-
l›yla tamamlad›¤› oldu¤u sonucuna va-
r›lmaktad›r. Bu genç kufla¤›n Alman-
ya’ya bak›fl› ve buradaki beklentileri, sa-
y›lar› 100.000’i bulan 60 yafl›n›n üstün-
deki kuflaktan farkl› oldu¤u için iflten zi-
yade meslek e¤itimi, Üniversite gibi e¤i-
tim süreçlerine yönelmifl bu say› Üniver-
sitelerde 24.000’e ulaflm›fl ve avukat,
doktor, mühendis gibi eskiden hayal
olan meslek gruplar› edinimine dahil ol-
maya bafllam›fllard›r. 

Y›l Türk ö¤renciler Yabanc› Ö¤renciler
1980 317.509 638.301
1985 331.592 667.200
1990 363.206 779.662
1995 378.962 913.238
1999 408.712 936.700
(Bundesministerium für Bildung und Forschung:
(Hg.) Berufsbildungsbericht 2000. Berlin 2000)

‹lk ve Orta Ö¤renimde Üniversitesi 
Ö¤renci Say›s› Ö¤renci Say›s› 
550.000 24.000

Ancak maalesef hala Hauptschule
diplomas› alarak 9 veya 10 y›ll›k temel
e¤itimini bitirip ç›rakl›k e¤itimi ile bir
iflyeri arayan geçlerimizin oran› %61 gi-
bi yüksek bir de¤erdedir. 

• 2001 y›l›nda ç›rakl›k e¤itimi
alan Türk gençlerinin say›s› 37165 iken
bu say› 2003 y›l›nda 30033’e düflmüfltür.
Bu baflar› de¤il aksine bir baflar›s›zl›¤›n

göstergesidir. Çünkü aradaki bu fark›
oluflturan gençler ne ç›rakl›k e¤itimi
görmüfl ne de Üniversiteye gitmektedir.
Genel anlamda bir bilgi vermesi aç›s›n-
dan Almanya’daki yabanc› ö¤rencilerin
durumunu afla¤›daki flekilde gösterebili-
riz. 

• Yabanc› kökenli ö¤rencilerin
%44 ü Türkiye kökenlidir. 

• Yabanc› kökenli ö¤rencilerin %
50 den biraz fazlas› Almanya do¤umlu-
dur.

• 1999/2000 ö¤retim y›l›nda ya-
banc› ö¤rencilerin %48’i Hauptschule’ye
gitmektedir.

• Alman ö¤rencilerde bu oran %
21dir.

• Yabanc› ö¤rencilerin Sondersc-
hule’ye gitme oran› % 13.5 iken Alman
ö¤rencilerde bu oran %8.9dur.

• Yabanc› kökenli ö¤rencilerin al-
m›fl olduklar› diplomalar›n bafl›nda % 40
ile Hauptschule diplomas› gelmekte. Bu
oran Alman ö¤rencilerde % 20.9

• Realschule diplomas› alan ya-
banc› ö¤rencilerin oran› % 32.7dir.

• Yüksek okul yada üniversiteye
gidebilmek için yeterli diploma alanlar›n
oran› ise %12.2. bu oran Alman ö¤renci-
lerde % 26d›r.

• Sadece 1999 senesinde 81.000
ö¤renci okulu baflaramad›¤› için, okulu
b›rakt›. 

Zamanla Almanya’daki Türk toplu-
munun yap›s›, tekdüze bir iflçi düzeyin-
den çok boyutlu birey toplulu¤una dö-
nüflmüfltür. Tüketim davran›fl› ve tasar-
ruf oran›, artan e¤itim düzeyi ve sürekli
düzelen Almanca bilgisi, toplumsal ör-
gütlenme ve Alman siyasi partileri içeri-
sinde giderek artan politik angajman,
bütün bunlar›n da ötesinde, kal›c›l›k ko-
nusunda yap›lan kamuoyu yoklama so-
nuçlar› art›k Türk toplumunun ço¤unlu-
¤unun yaflam merkezi olarak yeni va-
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tanlar› olan Almanya’y› göstermifltir. Bir
sosyal sigortal› olarak çal›flan 569.000
Türk art›k kendi iflyerlerini kurmaya
bafllam›fl ve iflçi profili de¤iflmifltir. Sos-
yal güvence alt›nda iflsizlik paras›, çocuk
paras›, sosyal yard›m gibi gelirlerden ifl-
siz bile olsa aç kalmayaca¤›n› belirten
Türklerin yan›s›ra, son 43 y›ll›k süreç
içerisinde kendi ifl yerlerini kuranlar›n
say›s› da artm›flt›r. Onlar› buna iten ne-
den ise Almanlar›n Türklerin kendileri-
ne özgü tüketim al›flkanl›klar›na cevap
verememesinden kaynaklanmaktad›r.
Bu ihtiyaç do¤rultusunda k›sa süre için-
de Türk dükkanlar›, seyahat acentalar›,
berber salonlar›, video ma¤azalar› aç›l-
maya bafllad›. K›sacas› 80’li y›llarda çok
h›zl› bir geliflme kaydeden Türk toplu-
munun buna paralel olarak Almanya’ya
bak›fl aç›s› da de¤ifliyor ve Almanya’da
kalmak isteyen Türklerin say›s› h›zla
art›yordu. Türkiye’de refah düzeyi yük-
sek bir flekilde yaflamak için biriktirmifl
olduklar› paralar› burada serbest çal›fl-
ma hayat›na at›larak de¤erlendirmeye
bafllad›lar. 1985 y›l›nda Türk iflletmeci-
lerinin toplam y›ll›k cirolar›n› 17.2 Mil-
yar DM iken, 1999’da 50.3 Milyar DM.
oldu¤unu gösteren afla¤›daki tablolar bu
konu hakk›nda yeterince fikir verecek-
tir.

1983 y›l›nda Türk ifladamlar›n›n
toplam say›s› 10.000’ni bulmufltur:

Y›llar Toplam ‹fladam›
1983 22.000
1995 40.500
1999 55.200
Son on y›l içindeki art›fl %90

‹flletme Bafl›na yat›r›m Miktar›
Y›llar Yat›r›m Miktar›
1985 173.000
1999 224.000

Toplam Yat›r›m Hacmi
Y›llar Yat›r›m Miktar›
1985 3.8 Milyar DM
1999 12.4 Milyar

Türk ‹flletmelerinde ‹stihdam
Y›llar Yat›r›m Miktar›
1985 77.000
1999 293.000

1999 Y›l›ndaki Türk ‹flletmelerin 
Sektörel Da¤›l›m›

Sektör Da¤›l›m
Pazarlama %36
Gastronomi %24.2
Hizmet %19.8
(Türkiye Araflt›rmalar Merkezi, Institut an der Uni-
versität Essen, 2000)

Türk ‹flletmelerinin Say›sal 
Geliflimi (1975-1996)

Y›l Say› Art›fl Oran› (%)
1975 100 -
1976 950 850
1977 2200 131,6
1978 4100 86,4
1979 7500 82,9
1980 10000 33,3
1981 11500 5,0
1982 11500 9,5
1983 12500 8,7
1984 15600 24,8
1985 20100 28,8
1986 23000 14,4
1987 25500 10,9
1988 28000 9,8
1989 29000 3,6
1990 33000 13,8
1991 34000 3,0
1992 35000 2,9
1993 37000 5,7
1994 39000 5,4
1995 40500 3,8
1996 42000 3,7
2000 49500 -

(Türkiye Araflt›rmalar Merkezi’nin Projeksiyonu)

Almanya ve Avrupa’daki Türk Kö-
kenli Giriflimcilerin yapm›fl oldu¤u (AT‹-
AD) araflt›rma sonuçlar› ve yukar›daki
istatistik de¤erler, Almanya’da Serbest
çal›flanlar›n oran›n›n 1970’de %1 iken,
1999’da %6.7 ye ulaflm›fl oldu¤u göster-
mektedir. Bu oran›n 2010 y›l›nda %9’a
ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. ‹flyeri
sahiplerinin say›s› 1970’de 3000 iken
1999 da 55.000’e ulaflm›flt›r. Türk firma-
lar›nda h›zla artan iflyeri say›s›, 1999’da
293.000 olmufltur. Daha önce belirtildi¤i
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üzere Türk firmalar›n›n y›ll›k cirolar›
1999’da 50 milyar Mark olmufl ve
1970’de yar›m milyon olan Almanya’daki
Türklerin say›s› da 1999’da 2.49 milyona
ulaflm›flt›r. (KPMG analizi, Türkiye
Araflt›rmalar Merkezi (TAM))

Almanya, Türkiye’nin ticaret yapt›-
¤› ülkelerin en bafl›nda gelmekte, Türki-
ye ise Almanya’n›n d›fl ticaret partnerle-
ri s›rlamas›nda 18. s›rada yer almakta-
d›r. Ekonomik iliflkilerdeki ikinci daya-
na¤›n›, Türkiye’deki Alman Firmalar›
oluflturmaktad›r. Türkiye’deki Türk ifl-
letmecilerin Almanya’da bir aya¤›n›n
bulunmas› da Almanya’daki Türk Fir-
malar›n›n, yani Almanya’da kurulmufl
olan Türk kökenli flirketlerin kalk›nma-
s›na olanak sa¤lamaktad›r. Almanya’da
yer alan Türk kökenli flirketlerin çekir-
dek pazarlar› ve ticari etkinliklerinin
odak noktas› Almanya olmakla birlikte,
bunlar Türkiye’yi de ikinci ana Pazar
olarak kullanmaktad›rlar. Hatta Alman
flirketlerinin finansman ifllevini üstlen-
di¤i Türk firmalar›n›n ise genifl Pazar
avantajlar›n› ortaya koyduklar› stratejik
ortakl›k da oluflmufltur. ‹lk olarak 60’l›
y›llar›n bafl›nda kurulan ve yukar›da da
söz etti¤imiz üzere öncelikle kendi yurt-
tafllar›n›n beklentileri yönünde hizmet
üreten bu iflletmelerin söz konusu gelifli-
mi önümüzdeki y›llarda yap›lacak olan
yat›r›mlar›n habercisidir. O zamanlar›n
Türk giriflimcili¤i, sabit bir müflteri kit-
lesi taraf›ndan al›flverifl yap›lan bakkal
dükkanlar›, aflç›, f›r›nc›, kebapç›, büfe-
den ibaret iken, bugün Alman iflletmeci-
lerle rekabet edecek noktaya gelmifl fir-
malardan oluflmaktad›r. 

1999 y›l›ndan itibaren Almanya’da
55.000 Türk serbest giriflimci faal du-
rumda olmufl ve Türk nüfusunun %6.7
si giriflimci konumuna gelmifltir. Bu ge-
liflme son 30 y›lda Türklerin hangi ko-
numa geldiklerini çok iyi göstermekte-

dir. Her bir iflletmede 7.9 eleman çal›fl-
maya bafllam›fl. E¤er Alman iflverenlerin
çal›flt›rd›klar› 13 olan eleman say›s› göz
önüne al›n›rsa, durum daha iyi anlafl›la-
bilir. Türk firmalar›n büyük bölümü pe-
rakendeci dükkan veya küçük iflletme-
lerden oluflurken bunlar›n %8 ini orta,
%1 ini ise büyük boy iflletmeler olufltur-
maktad›r. Her ne kadar bakkal ve lo-
kantac›l›k sektörü büyük ölçüde a¤›r ba-
san sektörlerse de imalat ve inflaat gibi
sektörler de etkinlik göstermekteydi.
Türk serbest giriflimcilerin yeni ekono-
mik alanlarda faaliyet gösterdiklerine
dair bilgi afla¤›da aç›kça görülmektedir.

Çeflitleme: Türk serbest giriflimcileri
yeni ekonomi alanlar›nda faaliyet göste-
riyor
Ekonomi alanlar› 1999
Perakende ticaret 19,800
Toptan ticaret 4,400
Otel ve lokantac›l›k sektörü 13,310
Hizmetler, serbest meslek ve di¤erleri 10,890
‹nflaat sekötrü 1,320
El sanatlar› 4,070
‹malat sektörü 1,210
Toplam 55,000

(KPMG analizi, TAM, Almanya ve Avrupa’daki Türk
Kökenli Giriflimciler (AT‹AD), S. 16) 

Bugün Almanya d›fl›nda Avrupa
Birli¤i ülkelerinde çal›flan Türk nüfus
toplam 1.18 milyondur. Bu birlik içeri-
sindeki serbest giriflimci Türk say›s›
73.200 dür. 366.000 iflyeri yaratan Türk-
ler bunun %80nini Almanya’da kurmufl-
lard›r. 

43 y›l sonra Almanya’da ne de¤iflti
diye bakacak olursak, ikinci ve üçüncü
kufla¤›n Almanca bilgisi ve Almanya’ya
kültürel aç›dan uyumlar›, e¤itim du-
rumlar› birinci kuflaktan farkl› oldu¤u
için arz ve talepleri de farkl›laflt›. Yuka-
r›da söz etti¤imiz meslek gruplar› yan›n-
da art›k ne istedi¤ini bilen bir kuflak ye-
tiflti¤i için yetenekleri do¤rultusunda
edebiyata, güzel sanatlara ve siyaset bi-
limine yönelerek kendilerini gelifltirmifl
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hatta çeflitli sanat alanlar›nda ödüller
alarak kendilerini edebi anlamda da ka-
n›tlam›fllard›r. Türkler Parlamentoda ve
eyalet meclislerinde milletvekilleri ç›-
karm›fl ve 43 y›ll›k süreç içerisinde iflçi
ve iflçi çocu¤u olarak adland›r›lmaktan
kurtulmufl, seçkin kesimde yer almaya
bafllam›fllard›r. Ç›km›fl olduklar› ve
adapte olmak zorunda kald›klar› top-
lumda yaflam›fl olduklar› zorluklar›,
bunlar›n yaflant›lar›na yans›mas›n› k›-
sacas› öyküsel ö¤eleri edebiyata yans›-
tan önemli edebiyatç›lar yetifltirmifltir.
Fakat bu edebiyatç›lar›m›z Alman edebi-
yat tarihçileri aç›s›ndan ise yine de
“Göçmen Edebiyat›” kategorisi içinde
kalmaktad›rlar. 

“Migrantenliteratur” fleklinde ta-
n›mlanan “Göçmen Edebiyat›” yazarlar›
hakk›nda bilgi vermeden önce bir edebi
ak›m olan Göçmen edebiyat› hakk›nda
bilgi vermek istiyorum. Göçmen edebi-
yat› yukar›da da belirtti¤imiz üzere Al-
manya’da yaflayan yabanc› yazarlar ta-
raf›ndan oluflturulmufl bir edebiyat tü-
rüdür. “Bu edebiyat türü misafir iflçi
(Gastarbeiterliteratur) yada ma¤durla-
r›n edebiyat› (Literatur der Betroffenen)
fleklinde de adland›r›lmakta olup ya Al-
manca ya da ilgili dilde yani Türkçe ya-
z›lmaktad›r.” ( Baytekin 1993. S. 12)

“Göçmen Edebiyat›” Almanya’da-
ki Türklerin dolay›s›yla (yabanc›lar›n)
yaflam biçimlerini, vatanlar›na olan öz-
lemlerini, entegre olma aflamas›nda kar-
fl›laflt›klar› zorluklar›, “yabanc›” olarak
girmifl olduklar› s›n›f›, gerek komedi ge-
rekse trajikomedi anlat›m üslubuyla
yans›tan bir edebiyat türüdür. S. Ak›ll›-
o¤lu, H. Bektafl, I. Özgentürk, B. Y›ld›z,
F. Baykurt, Y.Z. Bahadanl›, G. Day›o¤lu,
Z. Livanelli, Y. Pazarkaya, Firuzan , M.
Gür, fi. Dikmen, T. K›ral, D. Akçam, ‹.
Elçi, K. Taylan bu konular› iflleyen baz›
yazarlar olup Türk iflçilerin çocuklar›n›
da eserlerinde konu etmifllerdir. Gerek
fliir, haber, Roman, Öykü, gerekse çocuk
an›lar›, hikayeler ve kültürel doküman-

lar fleklinde üretilen bu eserlerde, gerek
Türk iflçilerinin gerekse bunlar›n çocuk-
lar›n›n yaflay›fllar›, duygular›, hem Al-
manya da hem de Türkiye’de baflar›dan
geçen zorluklar› Almanca’ya çevrilerek
yay›mlanmaktad›r, Hatta Max Frisch
“Siamo ‹taliai” 1965 y›l›nda bas›lm›fl
olan eserinde “Biz ifl gücü istedik insan
geldi” fleklinde ifadesinde ve A.P. MON-
TESARDO da “Die Gastarbeiter in der
Literatur der BRD” bafll›kl› yaz›s›nda
“misafir iflçi” “yabanc› iflçi” mi fleklinde
bir karfl›laflt›rma yapm›flt›r. Gelenlere
misafir muamelesi yap›lmad›¤› için,
kendisi yabanc› iflçi kavram›n› savun-
mufltur. (S.14) Asl›nda misafir iflçilerin
yaz›ya aktar›l›fl› yeni konu olarak ifllen-
mesi önce gazeteler, TV programlar›,
Radyoda, kültürel haberlerde bafllam›fl
sonra bu edebiyat türü ortaya ç›km›flt›r.
Baflta “Kanak-Atak” (Kanak Sald›r›s›)
konusuyla Feridun Zaimo¤lu bafl› çek-
mifl ve Alman milliyetçilerinin Türkleri
küçümsemek için gelifltirdikleri bu söz-
cü¤ü ifllemifltir. Cem Karaca da, Alman-
ya’da s›¤›nmac›yken, Rock grubunun
ad›n› “Cem Karaca ve Kanaklar” koyma-
s›yla yabanc› düflmanlar›n›n elinden,
kulland›klar› silah al›nmaya bafllanm›fl
ve zaman içinde Cem Karacadan sonra
gelen kuflak, onun yolundan giderek, bu
silah› geri teptirmesini bilmifltir. Türkle-
rin Almanya’daki s›k›nt›lar›n› dile geti-
ren di¤er yazarlar›m›z› ve eserlerini flu
flekilde s›ralamak mümkün. Yazar ve ay-
n› zamanda çevirmen olan Yüksel Pa-
zarkaya, Almanya’ya 1958 y›l›nda gel-
mifl Germanistik ve Felsefe okuyarak
1973 y›l›nda edebiyata ad›m atm›flt›r.
1986 y›l›ndan sonra WDR (West Deutsc-
her Rundfunk) radyo kanal›n›n redak-
törlü¤ünü yapan ve edebiyat alan›nda
Adelbert von Chamisso gibi birçok ödül
alan Yüksel Pazarkaya’n›n romanlar›n›
flu flekilde s›ralamak mümkün:

• Rosen im Frost. Einblicke in die
türkische Kultur. Zürich, 1982. 

• Ich möchte Freuden schreiben.
Zwei Gedichtzyklen. Schifferhude, 1983. 
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• Spuren des Brots. Zur Lage der
ausländischen Arbeiter, 1983 (yabanc›
iflçileri flikayet amac›yla yaz›lm›fl 1983)

• Die Wasser sind weiser als wir.
Türkische Lyrik der Gegenwart, 1987, 

• Der Babylonbus. Gedichte.
Frankfurt am Main, 1989. 

• Ich und die Rose, 2002 (Türk
kültürüne bir bak›fl 1982)

• Odysee ohne Ankunft, 2004, 
Yüksel Pazarkaya’n›n “Heimat in

der Fremde “isimli 3 k›sa öyküsünün ya-
n›nda bunu takip eden “Oturma izni”
bafll›¤› alt›nda toplanm›fl 23 hikayesi bu-
lunmaktad›r. Her iki dili de kendi yazan
Yüksel Pazarkaya’n›n yukar›daki eserle-
ri yan›nda “Irrwege” bafll›kl› iki dilde fli-
ir kitab› ve “Utku” bafll›kl› çocuk kitab›
da bulunmaktad›r. 

Yazar ayn› zamanda “Anadil” dergi-
sinin yay›mc›s›d›r ve Orhan Veli Ka-
n›k’›n “Fremdartig” bafll›kl› eserini
Türkçe’ye çevirmifltir. 

Almanca’y› çok seven Pazarkaya Al-
manca konuflurken Türkçe’den alm›fl ol-
du¤u zevki yaflad›¤›n› söylemektedir. Ay-
r›ca çocuk kitaplar› ve televizyon dizileri
ve tiyatro oyunlar› da yazan Pazarkaya,
çevirileriyle Türk iklimini Almanca’ya
yans›tmay› amaçlamaktad›r. Uzun y›llar
Almanya’da yaflad›¤› için “Die Fremde
hat sich an uns gewohnt, ich habe die
Fremde überwunden.” (Pazarkaya 1988.
S. 100) “Yabanc› bize al›flt›, ben yabanc›-
y› aflt›m” ifadesi de Pazarkaya’n›n dü-
flüncesini göstermektedir. Pazarkaya ay-
r›ca Alman Edebiyat›n›n yabanc› köken-
li yazarlarla büyük kazan›mlar elde ede-
ce¤i düflüncesindedir.

Hem Türk-alman oyuncu hem de
yazar olan Emine Sevgi Özdamar ilk de-
fa 1965 y›l›nda Berlin’de bir fabrikaya
iflçi olarak gelmifltir. 1976 y›l›nda Do¤u
Berlin’de Halk sahnesinde yönetici asis-
tan olarak çal›flm›fl ve orada Benno Bes-
son ve Matthias Langhoff gibi ünlü isim-
lerle çal›flm›flt›r. Oyunculu¤a ve yönetici-
li¤e kadar yükselen sanatç› Doris Dör-

rie’nin “Happy Birthday, Türke” isimli
filminde de yer alm›flt›r. 

Emine Sevgi Özdamar oyunculu¤u
d›fl›nda roman, fliir ve hikayeler de yaz-
m›flt›r. Eserlerindeki konular ise yine Al-
manya’da edinmifl olduklar› deneyimler
ve yaflad›klar› üzerinedir. Ingeborg
Bachmann gibi önemli ödüllere sahip
olan Emine Sevgi Özdamar’›n eserleri
afla¤›da belirtilmifltir. 

• Karagöz in Alamania, (Tiyatro
eseri 1982). 

• Mutterzunge (Öykü, 1990
• Keleo¤lan in Alamania, (Tiyatro

eseri 1991) 
• Das Leben ist eine Karawanse-

rei, hat zwei Türen, aus einer kam ich
rein, aus der anderen ging ich raus (Ro-
man, 1992)

• Die Brücke vom Goldenen Horn
(Roman, 1998)

• Der Hof im Spiegel (Öykü, 2001) 
• Seltsame Sterne starren zur Er-

de. (Roman, 2003)
• Araftakiler -Hayatlar› Roman

olanlardan- Emine Sevgi Özdamar, Co-
rakli Sahbender, (auf Türkisch), Erschi-
enen in “ADIM”, 2004, Erzurum-Türkei.

Di¤er bir yazar›m›z ise Alev Teki-
nay’d›r. Dilbilimci ve edebiyatç› olan
Alev Tekinay da 1971 y›l›nda Alman-
ya’ya gelmifl ve burada Germanistik ö¤-
renimi görmüfltür. Ö¤retmen olarak da
görev yapan Alev Tekinay özellikle
Türkçe e¤itim kitaplar›yla tan›nmakta-
d›r. Eserleri:

• Über alle Grenzen, öykü, 1986,. 
• Die Deutschprüfung, öykü, 1989, 
• Engin im Englischen Garten,

Kinder- und Jugendroman, 1990, 
• Der weinende Granatapfel, Ro-

man, 1990, 
• Es brennt ein Feuer in mir, öykü

1990, 
• Das Rosenmädchen und die

Schildkröte, masal, 1991, 
• Nur ein Hauch vom Paradies,

Roman, 1993 
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Emine Sevgi Özdemir gibi hem
oyuncu hem yazar olan Renan Demir-
kan da, 1962 de ailesiyle Almanya ya
göç etmifl oyunculuk ö¤reniminden son-
ra bir çok aktivitelerde yer alm›flt›r.
1982 y›l›ndan sonra Schimanski-sinema
filmi “Zahn um Zahn” dan sonra s›k s›k
televizyonlarda gördü¤ümüz Renan De-
mirkan’›n 1991 de ilk roman› “Schwar-
zer Tee mit drei Stück Zucker” ç›km›fl ve
bu eseri d›fl›nda baflka 4 roman› bulun-
maktad›r.

Almanya’da ilk Türk kökenli kaba-
re sanatç›lar›m›zdan samsun do¤umlu
fiinasi Dikmen sanatç› olarak birçok ko-
nuyu ele alarak, önyarg›lar›n y›k›lmas›-
na katk› sunmufltur. Almanya’daki Türk
kabaretistlerin ’duayeni’ olarak bilinen
Dikmen, Frankfurt’da büyük güçlüklerle
kurdu¤u KÄS Kabare Salonu ile Alman-
ya’n›n tarihi kenti Frankfurt’a imza at-
m›flt›r. 20 y›ll›k sanat yaflam›nda Al-
manya’n›n her köflesine u¤rayan sanat-
ç›, Almanlar› güldüren Türk sanatç›lar
aras›nda yer almaktad›r. Güldürürken
düflündüren, düflündürürken kültürler
aras›nda diyaloglar›n kurulmas›na çal›-
flan fiinasi Dikmen’in, Almanya’da hasta
bak›c› olarak bafllayan yaflam›, kültürler
aras›nda ‘fahri elçili¤e’ dönüflmüfltür. Di-
¤er sanatç›lar›m›z gibi birçok ödüller
alan ünlü Kabarist en son “Frankfurt
2003 y›l› Skyline ödülü” sahibidir.

“Hurra, Ich lebe in Deutschland”
isimli hicvi yan›nda 3 eseri daha bulun-
maktad›r. 

30 dan fazla kitap yazan ve bunlar-
dan birço¤u di¤er dillere çevrilen 1979
y›l›ndan beri Almanya’da yaflayan ve bu-
radaki göçmen iflçileri eserlerinde konu
eden di¤er bir yazar›m›z ise Fakir Bay-
kurt’tur. Baykurt, Anadolu’da bir za-
manlar çiftçi olan ve flimdi bat› Avru-
pa’da yaflayan kiflilerin umutlar›n›, öz-
lemlerini, isteklerini, sorunlar›n›, Al-
manya’da yaflam›fl olduklar› uyumsuz-
luklar› tüketime karfl› tutumlar›n› iflle-
mifl olup, di¤erlerinden farkl› olarak

eserlerinde kiflilerin kendilerini dile ge-
tirmelerine olanak sa¤lamaktad›r. Ken-
disi de bir çiftçi ailesinden gelen ve Pe-
dagoji okuyan Baykurt’un eserlerinde
fakirlik iliflkileri, a¤›r ifl, emir, güç, ç›p-
lak korku gibi konulara da rastlanmak-
tad›r. Meddahstil olarak tan›mlanan
yaz›m türünde ise kiflinin kendisi konufl-
muyor, içinde bulundu¤u durum kiflinin
kendi a¤z›ndan anlat›lmaktad›r. 

- Die Rache der Schlangen” (Y›-
lanlar›n Öcü)

- Kampf der Herrschaft (Efendilik
Savafl›)

- Das zehnte Dorf (Onuncu Köy)
- Mutter Irazca und ihre Kinder

(Irazca ve ana ve Çocuklar›)
- Die Schildkröten (Kamplumba-

¤alar)
- Der amerikanische Verband

(Amerkan Sarg›s›)
- Der anatolishe Bahnhof (Anado-

lu Garaj›)
- Die Sense (T›rpan) Der Tote an

der Grenze (S›n›rdaki Ölü)
- Zehntausende Ochsenkahren

(Onbinlerce Ka¤n›) gibi Türkiyede yaz-
m›fl oldu¤u eserlerinin yan›nda Alman-
ya’da 1979 y›l›ndan itibaren göçmen ifl-
çileri konu alan eserlerini flu flekilde s›-
ralayabiliriz.

- Yand›m Ali (Ali ich bin verloren)
- Gece Vardiyas› (Nachtschicht)
- Yüksek F›r›nlar (Hochöfen)
- Bar›fl Çöre¤i (Friedenstortel)
- Koca Ren (Der grosse Rhein)
- Dünya Güzeli (Der Weltschöns-

tel)
- Saka Kufllar› (Stieglitze)
- Duisburg Treni (Der Zug nach

Duisburg)
- ‹çerdeki O¤ul (Der Sohn)
- Eninde Sonunda (Letzendlich)
- Kuru Ekmek (Trocken Brot) 
- Bir uzun Yol (Ein langer Weg) 
Di¤er birçok yazarlar›m›z gibi ödül-

ler alan Baykurt çocuklar üzerine de ya-
z›lar yazm›flt›r ve bu yaz›lar›nda bar›fl,
Türk imaj›, sevgi konular›n› ifllemifltir. 
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Ö¤retmen olan ve 15 y›ll›k s›n›f ö¤-
retmenli¤i (‹lkokul) süresince edinmifl
oldu¤u deneyimlerini, Münihteki e¤itim
süresince ve yabanc› iflçilerle yaflam›fl ol-
du¤u an›lar›n›, görüfllerini eserlerinde
yans›tan di¤er bir yazar Gülten Day›o¤-
ludur. Romanlar›, Radyo ve Televizyon
oyun programlar› yan›nda iflçi çocuklar›-
n›n yurtd›fl›nda karfl›laflm›fl olduklar›
e¤itim sorunlar› paralelinde Türkiye’de-
ki ilkokul kurallar›n› elefltirmifltir. Özel-
likle “Yurdumu Özledim” isimli eserinde
çocuklar›n masum dünyalar›nda karfl›-
laflm›fl olduklar› sorunlar› ifllemifl ve Fe-
ridun Aktuna taraf›ndan Almanca’ya
çevrilmifl olan eserinin yan› s›ra “Döl”
“Geride kalanlar”, “Yeflil Kiraz”, “Geriye
Dönenler”, “Fadifl”, “Dört Kardefltiler”,
“Suna’n›n Serçeleri”, “Ben büyüyünce”
gibi Türkiye’de yazm›fl oldu¤u genellikle
çocuk romanlar› bulunmaktad›r. Bunla-
r›n yan›nda yurt d›fl›nda yazm›fl oldu¤u
eserlerini ise flu flekilde s›rlamak müm-
kündür: 

“Geride Kalanlar” 1983
“S›k diflini, Beiss die Zähne zusam-

men” 1981
“Ebem Kufla¤›”, “Regenbogen” 1984
“Dünya Çocuklar›n Olsa” “Operati-

on heisser Regen” 
Eserlerini hiciv fleklinde yazan ve

okuyucusunu güldürerek düflündüren,
di¤er yazarlar›m›zla ayn› konular› iflle-
yen Osman Engin 70’li y›llar›n bafl›ndan
itibaren Almanya’da Bremen kentinde
yaflamaya bafllam›fl, Sosyal Pedagoji
okumufl ve her ay Bremer fiehir gazete-
sinde Hicivleri yay›nlam›flt›r. Baflka ga-
zete ve dergilerde de yaz›lar› ç›kmakta-
d›r. “Deutschling”, “Alle Dackel umsonst
gebissen”, “Der Sperrmüll” “Efendi” gibi
eserleri bulunan Osman Engin, di¤er
yazarlar›m›zdan Hicivleriyle ayr›lmak-
tad›r. 

Türk yazarlar›n yan›nda iflçi edebi-
yat›yla ilgilenen Alman yazarlar da bu-
lunmaktad›r. Bunlar› Heinrich Böll, Ur-
sula Wölfel, Siegfried Lenz, Max von der

Grün, Günter Wallraf, Angelika Mech-
tel, A. Kühn, A. Kluge, C. Schaffernnicht
ve I. Ackermann fleklinde s›ralayabiliriz.
S›n›f farkl›l›klar›, önyarg›lar ve Türkle-
rin Almanlara olan tutumlar›n›n yan›n-
da Türk kad›nlar›n›n görmüfl oldu¤u
bask›c› tutum, erkeklerin tembelli¤i,
Türk aile yap›s› ve gelenekleri de ele al›-
nan konular aras›ndad›r. Almanya’ da
çal›flan ve ailesi Türkiye’de bulunan ki-
flilerin aileleri tespit edilerek, Türki-
ye’de bu ailelerle yap›lan sohbetler, bü-
yük flehir kavram›, mevsimleri yaflay›fl
biçimleri, gerek okulda gerekse toplum
içerisinde yaflan›lan dilsel zorluklar, ya-
banc› olma duygusu, yabanc› düflmanl›-
¤›, horlanmalar Alman yazarlar taraf›n-
dan da ifllenen konulard›r. Hatta Ruth
Hermann’›n yazm›fl oldu¤u “Wir sind
doch nicht vom Mond” bafll›kl› eseri
Türklerin içinde bulundu¤u durumu
göstermektedir. Almanlar taraf›ndan ya-
z›lm›fl eserlerin yan›nda, yukar›da bah-
setmifl oldu¤um Türk yazarlar taraf›n-
dan üretilmifl olan eserlerin ço¤u k›sa
hikaye türünde olup, gerek Türkçe ge-
rekse Almanca veya her iki dilde bas›l-
m›fl olanlar› da vard›r. 

Edebiyat d›fl›nda sinema filminde
oyunculu¤unun yan› s›ra film yap›mc›s›
ve senaristi olarak Duvara Karfl› filmiy-
le ödül alm›fl olan Fatih Ak›n’dan bura-
da söz etmeliyim. 

43 y›ll›k süreç içerisinde bizim ta-
n›mlam›fl oldu¤umuz uyum ve yerleflme
kavramlar›n›n yan› s›ra Sosyalizasyon,
Integrasyon, Akkulturasyon ve Enkultu-
rasyon gibi kavramlar önem kazanmak-
tad›r. Çeflitli durumlarda kullan›lan ve
tan›mlanan Integrasyon’u burada bizi il-
gilendiren konumda, yani kültürel aç›-
dan tan›mlamak istiyorum. Yrd. Doç.Dr.
Kadir Turan’›n “Almanya’da Türk Ol-
mak” isimli eserinde Sosyoloji sözlü¤ün-
den alm›fl oldu¤u tan›m› vermek yerinde
olacakt›r. “Bilinç ve davran›fllar›n, belli
bir de¤erler yap›s›na, özümleme yoluyla
üye edilerek, sosyal bütünlü¤ün yeniden
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kurulmas›d›r. Ya da, dilin ve davran›flla-
r›n oluflum içinde, bir bütünün ahenkli
unsurlar› haline getiriliflidir. Standardi-
ze ediliflidir. (Bireyden Topluma do¤ru
davran›fl örneklerini, a) Kiflilerin bir
gruba veya organizasyona ya da toplu-
mun önem verilen kesimine; b) Bir top-
lumu teflkil eden çeflitli ›rkla, s›n›flar,
tabakalar ve gruplar aras›nda; c)Çeflitli
topluluklar aras›ndaki farklar, yeniden
e¤itim yoluyla yönlendirilerek, toplum
düzeninin ve kültürel yap›n›n (toplu-
mun bütününün yarar›na) bir üst sevi-
yede yeniden tesisidir.” (Kadir Turan
1997 S. 24) Tan›mdan da aç›kça görüle-
ce¤i üzere maddelerde yer alan unsurlar
her toplumda var olan unsurlard›r. Fa-
kat burada entegre olan topluluk Türk
toplumu oldu¤u için zorlu¤u da bunlar
çekmektedir. Burada geliflmifl olan en-
düstri toplumu Almanya oldu¤u için en-
tegre olacak toplum Türklerdir. Yani ya-
banc› iflçiler alman topluma üye olmaya
çal›flacak. Yukar›da sözünü etmifl oldu-
¤umuz 73 sonras› isteyen yabanc›lar›n
ülkede kalmas›, teflvik yasas›ndan bile
faydalanmay›p Almanya’y› tercih etme-
leri Almanya’daki ilk entegrasyon politi-
kas›n›n sinyallerini vermifltir. Ve daha
sonra Aile birleflimi, oturma müsaadesi
almalar›, çal›flma müsaadesi almalar›
bu politikan›n ad›mlar›d›r. Kadir Turan
Almanya’daki misafir iflçilerin entegras-
yon politikas›n›n özünü flu flekilde mad-
delendirmifltir:

a) göç gerçe¤ini resmen ve hakika-
ten tan›mak

b) özellikle çocuklar ve gençler için,
tedbirlerin önemli ölçüde yo¤unlaflt›r›l-
mas› ve birlefltirilmesi (Çocuk yuvalar›,
okul ve mesleki e¤itim alanlar›nda)

c) Tüm farkl› uygulamalara son
vermek. (Özellikle okul sistemi içindeki
Anadil ve Kültürü “Nationalklassen”
benzeri dersler gibi)

d) ‹flyerleri ve e¤itim kurumlar›na
girifllerdeki, gençlerin kald›r›lmas›n› ta-
lep etti¤i engellerin kald›r›lmas›.

e) F. Almanya’da do¤up büyüyen
gençlere Alman Vatandafll›¤›na girme
serbestli¤inin hak olarak tan›nmas›.

f) Yabanc›lar Yasas›n›n yeniden
gözden geçirilmesi. Tam bir hukuk ge-
venli¤inin ve vatandafll›¤a geçifl yolunun
sa¤lanmas›. (özellikle, yabanc› iflçi ve ai-
lelerinin meflruiyet ihtiyac›n›n göz önü-
ne al›nmas›.)

g) Özellikle, uzun zamandan beri F.
Almanya’da oturmakta olanlar›n, siyasi
haklar›n›n güçlendirilmesi, Yerel seçim
haklar›n›n tan›nmas› çok önem tafl›mak-
tad›r. 

Bu maddeler göz önünde bulundu-
ruldu¤unda 43 y›ll›k süreç içerisinde
Türklerin yukar›da sözünü etmifl oldu-
¤umuz geliflmeler sayesinde Entegras-
yon evresini baflar›yla geride b›rakm›fl
olduklar›n› ve gelecekte yapacaklar› kal-
k›nma politikalar›yla da bu aflamaya ih-
tiyaç duymayacaklar› apaç›k görülmek-
tedir. 

Sosyalizasyon kavram›n› ise özet-
lersek, bir toplumun ve kültürün üyesi
olma yolundaki inan›fl; olufl sürecini ve
modelini anlatan husustur. Sosyalizas-
yon, toplumsal aktivite ve kiflilik olarak,
içinde, insan organizmas›n›n kimli¤ini
kazand›¤› süreçtir. (Turan S. 28) Sosyali-
zasyon ile ilgili verebilece¤imiz en iyi ör-
nek II. Kuflak Türk Gençlerinin sosyali-
zasyon süreçleri içinde sürekli olarak iki
ayr› Dil ve Kültürün etkisi alt›nda kal-
ma durumlar›d›r.

Akkulturasyon’un tan›m›n› ise
HIRSCHBERG’in W. Wörterbuch der
Völkerkunde (S. 17) den alan Kadir Tu-
ran, ilgili kavram› bir kültürün bask›n
oldu¤una karar verilerek kabul edilmesi
onunla ayn›laflmaya, benzeflmeye çal›fl›l-
mas›d›r, fleklinde tan›mlamaktad›r. (S.
31) Almanya’daki Akkulturasyon olay›n›
üç farkl› flekilde görmekteyiz. Kültürel
de¤iflim (Kulturwandel), Kültürel farkl›-
laflma (Kulturwechsel) ve Kültürel Geli-
flim (Kulturentwicklung) fleklinde an›lan
kültür de¤iflimi 1. nesilde görülürken 3.
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ve yeni nesilde Türk kültüründen eser-
ler çok fazla ö¤retilmedi¤i için Kültür
tahavülü fleklinde tan›mlayabiliriz. ‹kin-
ci ve 3 nesil de ise Kulturentwicklung
anlam›na gelen kültür geliflimi görül-
mektedir. Adaptasyon ve uyum süreçle-
rinin yafland›¤› akkulturasyon evresinin
son aflamas›nda flu an yaflanmakta olan
Almanya’daki Türklerin Asimile olmas›
yer almaktad›r. Yani yeni girmifl oldu¤u
kültüre tamamiyle yerleflim söz konusu-
dur. 

43 y›ll›k süreç içerisinde bu 3 afla-
may› ço¤unlukla tamamlayan ve yukar›-
daki gibi baflar›l› çal›flmalar yapan ve 60
l› y›llardaki Türk imaj›n› bir miktar ol-
sun y›kmay› baflaran Türkler, Almanlar›
yeni bir kimlik isimlendirmesine götür-
müfltür. En son 2005 y›l› için bu faktör-
ler göz önünde bulundurularak nihayet
1 Temmuz 2004 y›l›nda yabanc›larla il-
gili “Zuwanderung” gibi yeni yasalar dü-
zenlemifltir. Almanya’ya d›flardan göç
konusunda “Deutschland” isimli ayl›k
dergi bu yasay› flu flekilde toparlam›flt›r: 

- Oturma izni iki kategoriye ay›r-
mak: süreli “oturma izni” ve süresiz
“yerleflim izni”

- Yüksek vas›fl› elemanlara he-
men bir yerleflim izni almalar›n› sa¤la-
mak

- Yüksek ö¤renimdeki yabanc›lar
mezuniyetten sonra Almanya’da ifl ara-
yabilecek

- Cinsiyetinden dolay› veya devlet
d›fl› siyasi güçler taraf›ndan bask›ya ma-
ruz kalanlar›n oturma haklar›n› iyilefl-
tirmek

- AB d›fl› ülkelerden gelen yeni
göçmenlerin dil ve entegrasyon kursuna
zorunlu olarak kat›l›mlar›n› sa¤lamak

Bunlar›n d›fl›nda yat›r›mc›lar›n ya-
t›r›m olanaklar›n› kolaylaflt›racak ve ya-
banc›lar›n akademik yükselme d›fl›nda
da yükselmelerine imkan sa¤layacak
maddelerde yeni yasan›n kapsam› içeri-
sindedir. 

Gerek bu yat›r›mlar gerekse yasa-
lar Almanya’da yaflayan Türklerin art›k

bugüne kadar alt›nda ezilmifl olduklar›
“iflçi” ve “misafir” s›fatlar› yerini kendi
çabalar›yla edinmifl olduklar› göçmen,
vatandafl, yat›r›mc›, ifl adam›na, e¤itim-
ciye b›rakm›flt›r. 
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Takdim: Bu makale; devrî ve bu
anlamda aslî kaynaklar›n›n esasen 16.
ve 17. yüzy›llara mahsus oldu¤u belirtil-
mek üzere, -özetlerde de vurgulanan-
“‹maret Kavram› ve ‹htilaflar”, “‹maret-
lerin ‹fllev ya da Hizmetleri” ve “‹maret-
ler Hakk›nda Baz› fiikayetler” adl› bafll›-
ca üç bölümden oluflturulmufltur. Bafll›k-
lardan da anlafl›labilece¤i üzere, Birinci
Bölümde, ço¤u zaman önemli kar›fl›kl›k-
lara sebep olan, imaret kavram› (aç›kça-
s›, imaret’in bir imar düzeni mi yoksa
hay›r kurumu mu oldu¤u) konusundaki
ihtilaflar, özellikle ça¤dafl verilerle gide-

rilmeye çal›fl›lm›fl; ‹kinci ve Üçüncü Bö-
lümlerde ise, kaynaklar›n mahiyetleri -
ve bir dereceye kadar zamanlar›- ile
olan ilgilerine de at›flarda bulunularak,
tarihçi bak›fl›yla, imaretler/aflevleri hak-
k›ndaki -esasen ifllevlerine yönelik- öv-
güsel ve yergisel yaklafl›mlar saptana-
rak de¤erlendirilmifltir. 

1- ‹maret Kavram› ve ‹htilaflar 
Kelime olarak; umrân, bir yeri ma-

mûr ve abadan etmek gibi anlamlara
gelmektedir (fiemseddin Sami 1996:
950). Terim olarak ise; bilindi¤i üzere,
bir zamanlar mektep ve medrese talebe-

B‹R ‹MAR DÜZEN‹ ve HAYIR KURUMU OLARAK 
OSMANLILARDA ‹MARET 

“Imaret” as an Institution of Public Improvements 
and Charity of The Ottoman Empire

L’“imaret” comme  système d’amélioration et de développement 
et institution charitable à l’époque ottomane
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lerinin bar›nma ve bunlar ile birlikte fa-
kirlerin de yemek ihtiyaçlar›n›n karfl›-
land›¤› kuruma verilen add›r1 (Cl. Huart
1988: 985). 

Ancak; “imaret” tabirinin tarifinin
ya da imaretin ne oldu¤unun -ilgili bafl-
l›kta yer alan ihtilaf kelimesinden de
anlafl›laca¤› üzere- tart›flmal› oldu¤u he-
men ifade edilmelidir. Daha aç›k bir de-
yiflle, bu kavram, külli ve umumi bak›m-
dan, (sadece) flu veya bu eser (ya da
imar düzeni/mamuriyet) için ve yahud
cüzî ve hususî aç›dan, bir tarihçimizin
kamu lokantas› olarak adland›rd›¤› ci-
hetle, (sadece) aflevi için mi, yoksa yaz›-
lan her iki anlam› da içerecek flekilde
mi, kullan›lm›flt›r? 

Bu ihtilaf ve tabiatiyle tart›flma
düzleminde (Bu konudaki tart›flmalar
için bkz.: Pakal›n 1983: 61-62), imareti
dar veya eksik anlam›yla anlayanlar bir
yana, baz› (modern) yazarlar›n -söz ko-
nusu ihtilaflar› giderebilecek- tespitleri
bir anlam bütünlü¤ü içinde sunulacak
olursa: 

C. Texier’e göre, “‹maret tabiri
Araplarda her tür dini eser hakk›nda
kullan›lmaktad›r. Türklerde bu kelime,
yaln›z fakirlerin her gün yemek yediril-
di¤i hay›r evine aittir.” (Texier 2002:
182).

M. M. Cerasi’ye göre ise -daha isa-
betli bir yaklafl›mla-, (bazen külliyenin
eflanlaml›s› olarak kullan›lan) ‹maret,
Müslüman cemaatin yaflam merkezini
oluflturan sosyal binalar›n bütününe ve-
rilen add›r. … Osmanl›’n›n forma men-
tis’inde (Lat. düflünce yap›s›nda, çev.)
vak›f, nüfus yerlefltirmesi ve restorasyon
kavramlar› birbirine kar›fl›r. ‹mar etme
fiili ve imaret ismi hem inflaat eylemini
hem de bir yerin güzellefltirilmesini ifade
eder; k›saca bir yeri donatmak ve oturu-
labilir hale getirmek anlam›na gelir.

‹maret kavram›, bir anlamda düzenlen-
mifl, toplumsal yaflam› mümkün k›lan
ögeleri tan›mlar. Müslüman cemaatin
kamu yaflam› için gerekli binalar›n olufl-
turdu¤u tutarl› bütün -dua yeri ve ayn›
zamanda cemaat meclislerinin topland›-
¤› ve yarg›n›n verildi¤i yer cami, ha-
mamlar, okul, hastane veya bunlar›n sa-
dece bir k›sm›- imaret ad›n› al›r. Ancak
zamanla bu terim, yaln›zca yard›ma
muhtaçlara yiyecek da¤›tan mutfak ve
aflevleri için kullan›lmaya bafllanm›flt›r
(Cerasi 2001: 73-74). 

H. ‹nalc›k’a göre de, -esasen bütün-
sel bir yaklafl›mla-, Dindarl›k ve hay›r-
severlik dürtüleriyle kurulmufl olan ima-
retler; cami, medrese, hastahane, misa-
firhane, su yollar›, yol, köprü, hayrat ve
bunlar›n bak›mlar› için gelir getiren
han, çarfl›, kervansaray, hamam, de¤ir-
men, boyahane, mezbaha ya da aflevi gi-
bi kurumlardan oluflurdu. Dini hay›r
kurumlar›, genellikle bir cami çevresin-
de infla olunur; ticari kurumlar ise ya-
k›nlarda ya da uygun ifllek bir yerde ku-
rulurdu. Tüm Osmanl› kentlerinin ayr›l-
maz bir parças› olan imaretler, kentlere
özgün niteliklerini kazand›rm›fl ve son
dönemlere kadar Anadolu ve Balkan
kentlerinin genel görünüflünü belirle-
mifltir (‹nalc›k 2004: 148). 

***
Bu ça¤dafl ya da nisbeten ça¤dafl

araflt›rmac›lar›n tespitleri de bir yana;
Osmanl› özeline inildi¤inde, “‹maret”,
Evliya Çelebi taraf›ndan, -tabiatiyle 17.
asr›n bir kesitinde, daha gerçekçi ola-
rak- hem kelime/genel (imar düze-
ni/mamuriyet), hem terim/özel (aflevi),
hem de -ayn› zamanda- her iki anlam›y-
la birlikte kullan›lm›flt›r.

Bu cümleden olarak, “Büyükdere
kasabas› imaretleri: …Bin kadar evi
vard›r. Bir Müslüman mahallesi ve yedi
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mahalle de bal›kç›, gemici ve ba¤c› (kefe-
re) evleri vard›r. ‹skele bafl›nda Koca
Defterdar Mehmed Pafla Camii var. Bir
hamam›, birkaç esvak› olup, ba¤ ve bah-
çesi pek çoktur.” (Gökyay 1996: 196, 197;
-Baz› de¤ifliklikler için bkz.: Evliya Çele-
bi Tarihsiz: 353); “Beykoz kasabas›n›n
imaretleri: Sekiz yüz evli, ba¤l›, bahçeli,
mamur ve süslü bir kasabad›r. Camii,
mescidi, hamam›, çoçuk mektebi ve kü-
çük bir çarfl›s› vard›r. …” (Evliya Çelebi
Tarihsiz: 356; Gökyay 1996: 198, 199);
“Kad›köy imareti: … Bundan gayr› cami
yokdur. Bir hamam› ve yüz dükkan› var
gayr› imaret yokdur.”(Gökyay 1996: 205)
al›nt›lar›ndaki2 veriler imaretin keli-
me/genel (imar düzeni/mamuriyet) anla-
m›yla kullan›ld›¤›na iflaret etmektedir. 

Öte yandan, -bu al›nt›n›n daha son-
ra ifllenecek olan imaretlerin ifllevlerine
de iflaret etti¤i vurgulanmak üzere- (O,
‹stanbul’daki ‹maretler’den söz ederken)
“Cenab-› Allah ‹stanbul’un fethini Fatih
hazretlerine nasibedince o kudret sahibi
hünkar; fakirler, garibler ve zay›flara
büyük nimet vermek için do¤rusu kerim
ve gani isimlerine sahib oldu. Evvela Ye-
ni Saray ‹maretini yapt›rd› ki, y›l bo-
yunca sabah akflam, efendi ve dilenciye,
yüksek tabakaya ve halka bol bol yemek
verilir. Fatih Sultan Mehmed ‹mareti,
Sultan Bayezid-i Veli ‹mareti: Bunda da
günde iki defa zengin ve fakire yemek ve-
rilir. …” al›nt›s›ndaki ifadeler, flüphesiz
ki, “imaret”in terim/özel anlam›yla yani
aflevi olarak kullan›ld›¤›na delalet et-
mektedir (Evliya Çelebi Tarihsiz: 243;
Gökyay 1996: 132). 

Burada, Evliya Çelebi’nin aflevi an-
lam›ndaki imaretleri -ileride Üsküdar
imaretleri fasl›nda da görülece¤i üzere-
bazen, “imaret-i ›t’âm” tamlamas›yla
ay›rd›¤› da vurgulanmal›d›r. Bu cümle-
den olarak, “Kanl›ca Kasabas›n›n ‹ma-

retleri: … Gayr› medrese ve darülhadis
ve han ve darülkurra ve imaret-› ›t’âm
yokdur.” (Gökyay 1996: 199) aç›klamas›
kayda de¤erdir. 

Ayr›ca, “Arnavutköy kasabas›n›n
imaretleri: Deniz k›y›s›ndaki bin kadar
ba¤ ve bahçeli mamur evlerden oluflmufl-
tur. Sakinlerinin hepsi de Rum ve Yahu-
dilerdir. Cami, mescid, medrese ve ima-
reti yoktur. Ancak bir küçük hamam›
vard›r.” (Evliya Çelebi Tarihsiz: 347;
Gökyay 1996: 193) al›nt›s›ndaki ifade-
lerden3 ise, imaretin -ayn› yer ve zaman-
da- genel ve özel anlam›yla kullan›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r.

*** 
Has›l›, “imaret” tabiri, -daha önce

de yaz›ld›¤› gibi- hem külli ve umumi
bak›mdan, flu ya da bu eser, mamure
(veya imar düzeni/mamuriyet), hem cüzî
ve hususî aç›dan, bir tarihçimizin kamu
lokantas› olarak adland›rd›¤› cihetle,
aflevi ve hem de -ayn› zamanda- her iki
anlam› içerecek flekilde kullan›lm›flt›r.
Dahas›, Evliya Çelebi’nin “imaret” be-
timlemesinin, M. M. Cerasi’nin “‹maret
kavram›, bir anlamda düzenlenmifl, top-
lumsal yaflam› mümkün k›lan ögeleri ta-
n›mlar.” tespitiyle örtüflür tarzda daha
genel bir anlam tafl›yor olmas› da yeni-
den vurgulanmaya de¤erdir.

2- ‹maretlerin/Aflevlerinin ‹fllev
ya da Hizmetleri

‹maret, hat›rlanaca¤› üzere, en bafl-
ta, -yaz› konusu kurumun ifllev ve hiz-
metlerini de içkin biçimde, terim olarak-
; “bir zamanlar mektep ve medrese tale-
belerinin bar›nma ve bunlar ile birlikte
(en genel anlamda muhtaçlar›n ve tabi-
atiyle) fakirlerin de yemek ihtiyaçlar›-
n›n karfl›land›¤› kuruma verilen add›r.”
diye tan›mlanm›flt›4. Bu sunum, -ko-
numlar› gere¤i subjektiflikleri göz önün-
de bulundurulmak flart›yla- Osmanl› ya-
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zarlar›ndan al›nan al›nt›larla zenginlefl-
tirilecek olursa: 

Bu cümleden de olarak -1579’la
1599 aras›nda III. Murad ve III. Meh-
med’in hocas› oldu¤u ve bu ba¤lamda
devletin iç ve d›fl politikas›na yön verdi-
¤i, dikkate al›nmak kayd›yla, (daha önce
de bir dipnotta al›nt›da bulunulan) ule-
madan, tarihçi5- Hoca Saadettin’e göre,
“(…Bu ulu medreseler sekiz Tetimme ile
sar›lm›flt›r.) … Bu sözü edilen hay›rl›
çevrede vakit geçiren yetenekli kifliler, ol
keremi adet edinen padiflah›n (Fatih’in)
kurdu¤u imaretten yana dönüp, her sa-
bah ve akflam bol bol yiyecek bulunan
mutfaklarda piflirilen, ifltah verici ye-
meklerle kar›nlar›n› doyururlar. Tetim-
melerdeki ö¤rencilere bir büyük yemek-
hane yapt›rm›flt›r ki, hesaba gelmez ve
ö¤renciler ol yemekhane içinde kar›nlar›-
n› doyurarak açl›k elemin çekmezler. Gö-
nül rahatl›¤›yla hay›r sahibine dua edip
derslerine dönerler. Kad›n ve erkek fuka-
radan nice kimse ise dolu kaplarla evle-
rine giderler ve açl›k gailesini bafllar›n-
dan savarlar. Çeflitli diyarlardan gelen
gezginler, yolcular için misafirhaneler,
güzel konaklar kondurmufl, onlar için de
çeflitli yiyecekler haz›rlanmas›n› buyur-
mufltur. Onurlu vakfiyesinde yaz›l› flart-
lar gere¤ince her gün bu konaklarda
zengin sofralar kurulur. ‹fltah verici yiye-
cekler düzülür, yolcular›n derecelerine
göre yemek çeflitleri ço¤alt›l›r ve flölen tö-
resi yerine getirilir, ol çeflitli yiyeceklerle
donat›lm›fl sofralardan at›flt›rmak için
yolcu olmayanlar bile yol giysilerini gi-
yip oraya giderler kar›nlar›n› doyurur-
lar. Bu misafirhaneye gelenlerin çoklu¤u
öyledir ki yolcuyu, oturan› ay›rdetmek
olana¤› bulunmaz. Bundan baflka yolcu-
lar›n binek ve davarlar›n› ba¤l›yacakla-
r›, hizmetkarlar›n kalaca¤› genifl bir han
da yapt›rm›flt›r. Burada hayvanlar›n ar-

palar› vak›f anbardan karfl›lan›r. “ (Ho-
ca Saadettin, III, 1999: 180-181). 

Yine O’na göre, “(II. Bayezid dev-
rinde) … yapt›r›lan imaret-i amire yolcu
ve konakç›lar›n kulaklar›na “orada ne-
fislerin ifltaha duyduklar› her fley var”
ayetinin getirdi¤i haberi duyurur. Her
gün binden art›k insan anda olan bol ve
çeflitli yiyeceklerden yararlan›r. ‹fltaha
verici yiyeceklerle dolu sofralar, kaseler
söz ve harflerle yaz›labilecek gibi de¤il-
dir (Hoca Saadettin, IV, 1999: 108).

Evliya Çelebi de Üsküdar’daki ima-
retleri (imaret-i ›t’âm›)6 anlat›rken flun-
lara de¤inmektedir: “‹skele bafl›nda,
Mihrimah Sultan ‹mareti: -bunlar›n bir
k›sm›na, ilgisine binaen ileride tekrar
at›fta bulunulaca¤› belirtilmek üzere-
Y›l boyunca sabah ve akflam gelene ve gi-
dene, saraylarda kalanlara her gün iki
defa birer bak›r sini ile herkese birer tas
bu¤day çorbas›, birer ekmek ve her gece
birer mum ve her at bafl›na bir yem sa-
dakas› vard›r. Üç günden fazla misafir
olanlara verilmez. Vakfedenin flart› böy-
ledir. Orta Valide ‹mareti (imaret-i
›t’âm›)7: Bu da evvelki tertip üzere olup,
Cuma geceleri zerdesi, pilav› vard›r.
Genç, yafll›, fakir, (genç) fark› gözetilme-
den herkese verilir. Camide görev yapan
sekiz yüz adam da r›z›klar›n› gelip bura-
dan al›rlar. Büyük bir vak›ft›r. Yeni Va-
lide ‹mareti: Bu da önceki hayratlar gibi
olup belki daha fazlad›r. Salatin bahçesi
önünde düflkünlere, fakirlere ve di¤er
misafirlere nimetleri boldur. Üsküdar’da
imaret yeri on bir yerdedir. E¤er herbiri-
ni ayr› ayr› yazsak uzar. O vakit seya-
hatnamemiz bir ziyafetname olur.” (Evli-
ya Çelebi Tarihsiz: 364). 

Bu al›nt›lardaki verilerden de anla-
fl›laca¤› üzere, aflevi anlam›ndaki ima-
retlerde, tabiatiyle -bafllang›çta tan›mda
da vurguland›¤› üzere-, öncelikle çeflitli
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kesimlerin yemek ihtiyaçlar›n›n karfl›-
land›¤› malumdur. 

Söz konusu kesimler aras›nda, -yu-
kar›daki al›nt›larda bulunmamakla bir-
likte-, flüphesiz ki, en baflta, imaretler-
deki görevliler yer almaktayd›. Bunlara
ilaveten, -Tacü’t-tevarih’te- “Medreseli-
ler ve tabiatiyle bu çerçevede talebeler”,
“Kad›n ve erkek fukaradan nice kimse-
ler”, “Çeflitli diyarlardan gelen gezginler,
yolcular”, “Yolcu olmayan ama yol giysi-
lerini giyip gelenler” dikkat çekmekte-
dir. Yine, -Seyahatname’de geçen- cami
görevlileri de burada zikredilmelidir8.
Bu düzlemde, medrese imaret iliflkisi, -
bafllang›çtaki tarif hat›rland›¤›nda ve
özellikle ilk imaret ve medresenin ‹z-
nik’te aç›ld›¤› kabul edildi¤inde- yeniden
belirtilebilir9. 

Burada ilgisine binaen, Osmanl›
Devleti’nde hay›r anlay›fl›ndan türeyen
kurumlar›n, servetin toplum içinde yeni-
den bölüfltürülmesinde çok önemli bir
rol oynad›klar› kaydedilmelidir. Bu cüm-
leden olarak, Osmanl› flehir ve kasaba-
lar›nda yoksul ve iflsiz gruplar, (yaz› ko-
nusu da olan) bu tür hay›r kurumlar›n-
dan geçiniyordu. Seçkinler elinde topla-
nan servetin önemli bir bölümü, bazen
geçici olarak commenda türü giriflimlere
yat›r›lsa bile, sonunda bu yolla hay›r
amaçl› vak›flara aktar›l›yordu. Bu düz-
lemde, Osmanl› toplumunda bu tür ku-
rumlar›n oynad›¤› ekonomik rölü kü-
çümsememek gerekmektedir (‹nalc›k
2000: 84). 

***
Bu meyanda -yine genel olarak ba-

k›ld›¤›nda, Evliya Çelebi seyahatname-
sinde- kaydedilen yemek düzeni ve ye-
mek çeflitleri de yeniden vurgulanmaya
de¤erdir. Bu ba¤lamda, (Üsküdar’daki
Mihrimah Sultan ‹maretinde) y›l boyun-
ca sabah ve akflam gelene ve gidene, sa-

raylarda kalanlara her gün iki defa bi-
rer bak›r sini ile (herkese) birer tas bu¤-
day çorbas› ve birer ekmek verilmektey-
di. Üsküdardaki Orta Valide ‹maretinin
“Cuma geceleri zerdesi, pilav› vard›.”
(Gökyay 1996: 203).

Yine, -ilgisine binaen ileride tekrar
at›fta bulunulaca¤› belirtilmek üzere-
(kuvvetle muhtemel 17. asr›n ilk yar›s›-
na ait) bir kitabi kaynakta/risalede Di-
van-› Hümayunda matbah-› amirede ve
ekser imaretlerde bu¤day çorbas›yla pi-
rinç piflirildi¤i, mercimek, bulgur, tarha-
na ve riflte ve dutmaç gibilerin -ki harc›
dahi azdur- piflirilmedi¤i (Yücel 1988:
104) ifade edilmektedir.

***
Öte yandan, imaretlerde (ya da on-

lar›n müfltemilat›nda) “Yolcular›n, hiz-
metkarlar›n›n ve ayr›ca binek ve davar-
lar›n›n bar›nma ve sair ihtiyaçlar› da
karfl›lanmaktayd›. Bu cümleden olarak,
-hat›rlanaca¤› üzere- (Üsküdar’daki
Mihrimah Sultan ‹maretinde) her gece
birer mum ve her at bafl›na bir yem sa-
dakas› verilmekteydi (Evliya Çelebi Ta-
rihsiz: 364; Gökyay 1996: 203). 

Nitekim, ‹maretin, tabhâne k›sm›,
paras›z otel veya misafirhane demekti.
Bugünün teknololojik imkanlar›ndan
yoksun, yaz›konusu dönemde, yolcular,
uzun ve ço¤u kez güçlüklerle dolu yolcu-
luklar› s›ras›nda, flehir ve kasabalara
geldikleri zaman buralara inerler, gele-
neklere göre en çok üç günlük konakla-
malar› s›ras›nda hiçbir ücret vermeksi-
zin yiyip yatarlard› (Ergenç: 68).

3- ‹maretler/Aflevleri Hakk›nda
Baz› fiikayetler

“‹maretlerin ‹fllevleri ya da Hizmet-
leri” bafll›¤› alt›nda yaz›lan, ve esasen il-
gili kaynaklar›n mahiyet ve uslubundan
mülhem, medhiyeler bir yana; -yine, ma-
hiyetleri gere¤i- muhalefeten, baz› bel-
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gesel ve kitabi kaynaklarda, özellikle
duraklama sürecinde, imaretler hakk›n-
da bir tak›m flikayet ya da tenkitlerin ol-
du¤u da aflikard›r. Daha aç›k bir deyiflle,
söz konusu kaynaklarda, -esasen, te-
orik/ideal olan de¤il de, uygulama yans›-
t›ld›¤›ndan-, malum hususla ilgili dikkat
çekici teflhis ve tesbitler bulunmaktad›r.

Bu cümlelerden de olarak, Kas›m
1578 (Ramazan 987) tarihli -Bursa’daki
Emir Buhari (Emir Sultan) ‹maretine
iliflkin- Bursa kad›s›na gönderilen bir
fermanda “Bursa’da âsûde olan Hazreti
Emir Buhari evkaf›nda müzayaka olma-
yub vüs’at üzere iken hala evkaf-› mezbu-
re mütevellisi olan Mehmed, flart-› vâk›f
üzere piflen taam›n yahnisin ve ekmek ve
afllar›n naks üzere etmekle fukara müte-
neffi olmad›klar›ndan gari naz›r ve ka-
tib ve vekilharc ve fleyh olanlar piflen ta-
amdan alagelmifller iken vermeyib çi¤ et
verilüb ve merhum-› müflarünileyh hal-i
hayat›nda ihdas eyledi¤ü mand›ray› sa-
tub vakfa külli teaaddisi oldu¤u” bildiri-
lerek durumun soruflturulmas›, söyle-
nenler do¤ru ise önlenmesi buyurulmak-
tad›r (Ergenç: 69).

Yine, daha erken (1576) tarihli bir
fermandan ise, Bursa kad›s› taraf›ndan,
flehirdeki imaretlerde piflen yeme¤in lez-
zetli olmad›¤›n›n, padiflaha bildirildi¤i
anlafl›lmaktad›r. Yaz› konusu fermanda
bu husus “… imaretlerde piflen taamlar
tetubbu’ olundukda mütevelliler cem’
olub kassablar etin iyüsün vermezler ol
eclden taam›m›zda lezzet olmaz deyü ce-
vab virüb kassablar dahi ihzar olunduk-
da verilen etin narh-› ruzi üzere almaz-
lar deyü flekvâ ettiklerin bildürdi¤ün ecl-
den buyurdum ki … imaretlerin müte-
vellilerini getürüb tenbih eyliyesin ki da-
ima kendüleri bizzat imaretin üzerine
varub fukara içün piflen taam› kendüleri
yoklayub ihmalleri sebebiyle imaretleri

ahvalleri muhtel olmakdan hazer idüb
… e¤er et ve e¤er sair zahireden olagele-
ne muhalif ifl etdirmeyesin” diye aç›klan-
maktad›r (Ergenç: 69-70). 

Öte yandan, (kuvvetle muhtemel,
17. asr›n ilk yar›s›na ait olan) bir risale-
den al›nan -ki tarihine ve bir k›sm›na
daha önce bilvesile at›fta bulunuldu¤u
hat›rlat›lmak üzere- “E¤erçi ki küstah-
l›kdur, lakin vezir-i azam hazretlerine
bundan dahi hayr dua has›l olur. Divan-
› hümayunda matbah-› amirede ve ekser
imaretlerde bu¤day florbas›yla pirinç pi-
fler, gayr› mercimek, bulgur, tarhana ve
riflte ve dutmaç gibiler ki harc› dahi az-
dur, biflürmezler. Bu halk bu iki florbay›
daim yimekle usanurlar, daima bu sair
florbalar› arzu iderler. ‹maretlerde hod
nice hasta mariz suhtecükler vard›r ki
bu makule florbalara tahassür çekerler,
bul›mazlar ve dahi imaretlerün tavhane-
lerün ahura yak›n itmeyüb mescid ya-
n›nda yaparlar imifl. Müsafirler to¤aniy-
le taz›siyle ve kimisinin hizmetkar› dahi
kafirdür, mülevves balç›klu libaslar› ile
gelüb cami’in kapusu dibinde tavhanede
konarlar, ekseri namaz dahi k›lmaz ve
kendüler atlar›ndan ›rak kat’a huzur da-
hi itmezler ve esbablarun ahurdan tav-
haneye getürünce canlar›ndan bizar
olurlar. Nice kerre dirler ki “Ah ne olay-
d›, bu tavhane karbansaray›n kapusu
yan›nda olayd›, huzur ideydük, bir pare
yemekden ötürü bu kadar ›rak yerden es-
bab›muz tafl›yub bela çekerüz, atlar›-
muzdan dahi ›ra¤uz giceyle atlar›m›z
dahi u¤urlanursa haberümüz olmaz”
dirler, kat’a huzur idemezler. Pes asl se-
vab buyd› ki tavhaneler heman imaretün
kapusu yan›nda karbansaraya yak›n
olayd›, müsafirler huzur idüb can u gö-
nül ile hayr dualar iderlerdi.” (Yücel:
104) al›nt›s›ndaki yemek çeflitleri ve yer-
leflim plan›yla ilgili flikayetler de kayda
de¤erdir.
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Özetlemek gerekirse, söz konusu
kaynaklarda, imaretlerde piflen yemek-
lerin malzemelerinin eksikli¤i, yemekle-
rin lezzetsizli¤i, yemek çeflitlerinin ye-
tersizli¤i, yerleflim plan›n›n uygunsuzlu-
¤u ifade edilmektedir. 

*** 
Bunlarla birlikte, imaretlilerin/tale-

belerin, -yukar›da yaz›lan s›k›nt›lar› bir
yana- bir bak›ma flikayet konusu olduk-
lar› da belirtilmelidir. Bu düzlemde,
imaretlerin -16. asr›n ikinci yar›s›nda-
talebe/suhte isyanlar›nda gündeme gel-
di¤i anlafl›lmaktad›r. Aç›kças›, suhtele-
rin durumunun ›slah›/(merkeze talebe
nakiblerinin ça¤r›lmas›) için yay›nlanan
niflan-› hümayundaki baz› hususlar hay-
li dikkat çekicidir. Bu cümleden olarak,
“… isyanlar› hakk›nda flu ifadede bulun-
dular: … cürmü olanlar›n dahi flimdiye
de¤in vaki olan cerayimleri affolunursa
ve her birimiz nasb olup, daniflmend ol-
du¤umuzda came bahalar› içün biner
akçe verilüp ve nevbet-i nekabetle müla-
z›m olursak her birimiz hemflehrilerimi-
zi gere¤i gibi zapt edüp birimizin hem-
flehrisi fesat ederse on bir hemflehri itti-
fak edüp bilad-› selase’de (Üsküdar,
Eyüp, Galata kazalar›, -Anadolu’nun her
taraf›ndan buralarda talebeler vard› ve
bunlar asilerin davalar›na yard›m edi-
yorlard›.-) vaki olan imaretlere komayup
ehl-i fesad› bulup ele verme¤e sayederiz.
Hükumet bu on iki nakib’in suhteler na-
m›na yapt›klar› teklifleri kabul ederek,
vilayetlere talebe ile ilgili kararlar› teb-
li¤ etti. Buna göre: … 2- E¤er nakibler-
den birinin hemflehrilerinden fesat ve
flenaat eden olursa, on bir nakib hem-
flehrileri ile birleflüp hemflehrileri isyan
eden nakib’den eflk›yalar› isteyecekler ve
bilad-› selase’de olan imaretlere ol hem-
flehriden olan› koymayacaklar. …” (Ak-
da¤ 1995: 262-263) al›nt›s›ndaki ilgili

cümleler vurgulanmaya de¤erdir.
***
Bütün bunlar bir yana, sonuçta,

“imaret” tabiri, -daha önce de yaz›ld›¤›
gibi- hem genel olarak, flu ya da bu eser,
mamure (veya imar düzeni/mamuriyet),
hem özel olarak, aflevi ve hem de -ayn›
zamanda- her iki anlam› içerecek flekil-
de kullan›lm›flt›r. 

Bu çerçevede, -özellikle belirtmek
gerekirse-, aflevi anlam› itibariyle ima-
retler, -daha önce bilvesile at›fta bulu-
nuldu¤u hat›rlat›lmak üzere- Osmanl›
toplumunda, bir hay›r kurumu olarak,
esasen, (muhtaç) çeflitli kesimlerin ye-
mek ihtiyaçlar› karfl›lanarak, seçkinler
elinde toplanan servetin toplum içinde
yeniden bölüfltürülmesiyle, sosyal ve
ekonomik anlamda, çok önemli bir rol
oynam›flt›r. 

Öte yandan, -imarete hem kelime
ve hem de terim anlam› itibariyle bak›l-
d›¤›nda- umran ve mamuriyet ile talebe
ve fakirlerin, en genel anlamda, ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas› aras›ndaki ilinti;
özellikle Osmanl› dünya görüflünün özü-
nü yans›tmas› bak›m›ndan, hele, bunla-
r›n gelir bölüflümünde ald›klar› büyük
paylar dikkate al›nd›¤›nda, hakikaten
vurgulanmaya de¤erdir. Osmanl›lar’›n
böylesine flayân-› teemmül bir telakki ile
“imâret ederek ›ssuz yerleri mamûr et-
tikleri” mervidir10.

***

NOTLAR
1- ‹mâretlerde, ayr›ca, ilgililerin her birine

günde 3-5 ve hatta bazen 10 akça verildi¤i bilinmek-
tedir (Cl. Huart 1988: 985). 

2- Bu ba¤lamda “Kasaba-› Tarabya imaretle-
rin beyan ider: … Hamam› ve gayr› imaretleri yok-
dur …” (Gökyay 1996: 196) al›nt›s› da vurgulanabi-
lir. 

3- Burada “Kasaba-› ‹stinye imaretlerin ayan
ve beyan ider: … ve yedi mescidi ve bir hamam› ve
yi¤irmi aded dükkanlar› vard›r, amma han ve meda-
ris ve imaret yokdur. …” (Gökyay 1996: 195) aç›kla-
mas› da kayda de¤erdir. 
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4- Bu meyanda ilgi ve önemine binaen -me-
alen- yazmak gerekirse: (Hay›r ve tabiatiyle) Hay›r-
severlik, Allah’›n kullar›na cömertçe ihsan ettikleri
karfl›s›nda duyulan flükran›n ifadesidir; sadaka yü-
kümlülü¤ü çerçevesinde yorumlan›r ve ‹slam aç›s›n-
dan son derece faziletli bir davran›fl örne¤i olufltu-
rur. Nitekim sultanlar s›k s›k sadaka vermifl; çeflitli
vesilelerle binlerce koyun kestirip bazen kendi elle-
riyle yoksullara da¤›tm›fllard›r. (Yaz› konusu olan)
‹maret ad› verilen aflevleri, flehirlerde vak›flara ba¤-
l› en yayg›n kurumlardand›r. Yine bu arada, Os-
manl› sultanlar›n›n, Ramazan’da ‹stanbul’un dilenci
ak›n›na u¤ramas›n› önlemekte zorland›klar›n› da
kaydetmeliyiz. ‹mparatorlu¤un dört bir yan›nda,
özellikle de s›n›r kalelerinde cami ve mescidlerde
binlerce duaguyan (ücretli dua okuyucu), devletten
düzenli maafl alan büyük bir grubu oluflturmaktay-
d›. Hay›r ifllemenin Allah’› hoflnut k›ld›¤› inanc›, ‹s-
lam devletlerinde ekonomik önem tafl›yan pek çok
temel konuda Müslümanlar›n davran›fllar›n› belirli-
yordu ve bu alanda Osmanl›lar, özel bir flevk ve gay-
ret gösteriyorlard› (‹nalc›k 2000: 84). Bu ba¤lamda
“… Yan›bafl›nda keremler da¤›tan bir imaret kuru-
larak, konan ve göçen konuklar her gün, sabah ak-
flam çeflitli yiyeceklerle kar›nlar›n› doyurmaktalar,
dura¤› yüce olan kurucusunun ruhuna hay›r dualar,
senalar etmektedirler.” (Hoca Saadettin Efendi, II,
1999: 102) al›nt›s› kayda de¤erdir. 

5- Resmi saray tarihçisinin yorumunca,
“umur-› saltanat külliyen onun reyine ba¤l› idi”
(‹nalc›k 2004: 104). 

6,7- Özellikle, parantez içerisinde verilen
“imaret-i ›t’âm” aç›klamalar› için, bkz.: Gökyay
1996: 203. 

8- (Ayr›ca, bu kesimler aras›nda, -genel olarak
bak›ld›¤›nda-, suleha, sadad, tüccarlar, askeriler,
hastalar, özürlüler ve saire de say›labilir.). Öte yan-
dan, külliye içindeki imaretler, böyle genifl bir kitle-
ye hizmet ederken, daha dar fonksiyonu olan, örne-
¤in sadece fakir kimselere yemek ç›karan daha kü-
çük imaretler de vard› (Ergenç: 68).

9- Bu meyânda “Vakf-› Medrese-i Süleyman
Pafla, medrese-i mezbûrun talebesine her günde Or-
han Bek ‹mâretinden iki buçuk akçal›k et ve iki bu-
çuk akçal›k etmek verilürmüfl, kemâkan mukar-
rer...” aç›klamas› kaydedilmelidir. Mukayyed ifade
için bak›n›z: KK.579, v.: 88/b). (Merkum defter, Hicri
969 tarihli olup, Ankara’da Tapu Kadastro Genel
Müdürlü¤ü Kuyûd-› Kadîme Arflivindedir. ‹dari tak-
simat dairesinde, Kocaeli’ye mahsus, evkaf ve emla-
k› muhtevidir.). Ayr›ca, “Kas›m Pafla-y› Cezri’nin de
Bursa’da bir imareti vard›. Ancak imareti, ancak
medresesinin ö¤rencilerine yiyecek sa¤lamak için
çal›flm›fl olmal›d›r. Zira, yukar›da sözünü etti¤imiz
tahrir defterinde, medrese ile birlikte zikredilmekte
ve görevlileri de medreseninkiler aras›nda yer al-
maktad›r.” (Ergenç: 71) al›nt›s› da zikre de¤erdir. 

10- “Rivâyetdür ki, Orhan Gazi iki imâret
yapt›rd›... her yirleri imâret itmek severdi. Issuz
yirleri mamûr idüb, müslimanlar› ur›ndurdu. Ve

Bursa’da yapdurd›¤› imâret yiri bir ›ssuz yiridi-kim,
ikindüden sonra âdem varma¤a vehm iderdi.” (Meh-
med Neflrî 1987: l87). Yine bkz.: Afl›kpaflazade 1985:
50. ‹mâret tesisi için ayr›ca bkz.: M. Neflrî 1987: l63. 
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Ölüm, do¤ufltan olmasa da en az›n-
dan insan akl›n›n ölümü kavramaya
bafllad›¤› andan itibaren tüm insanl›¤›
meflgul eden bir konu olmufltur. Bazen
engellenmesi için önlemler al›nm›fl, ba-
zen de ölüm bir kurtulufl olarak görül-
müfltür. Cenaze, yas ve anma törenleriy-
le uzay›p giden bu olay, yaflayan insan-
larla ölmüfl olanlar aras›ndaki birtak›m
iliflkileri de içermektedir. Ölüm, ayn› za-
manda hayat›n öbür dünyada devam et-
mesi gibi bir umut ya da en az›ndan bir
teselli de tafl›maktad›r (Roux 1999: 11). 

Ölüm kavram›; Türkçe’de, Eski
Türkçe döneminden beri kullan›la gelen
öl- fiili ve onun türemifl flekilleriyle ifade
edilmifltir. Y›ld›z Kocasavafl’›n tespitleri-
ne göre sadece öl- fiil kökünden türetil-
mifl 61 kelime bulunmaktad›r (2000: 77-
115). Orhun Yaz›tlar›nda yüksek seviye-
deki insanlar (ka¤anlar/prensler) için öl-
fiili yerine uç-, uça bar- ile kergek bol- fi-
illerinin kullan›ld›¤›n› flu ifadelerden
anl›yoruz: “kan›m kagan ança ilig törüg
kazgan›p uça barm›fl” (=Babam hakan,
öylece devleti [kurup] yasalar› koyup ve-

fat etmifl); “inim kül tigin özi ança ker-
gek bolt›, kan›m kagan uçdukda inim
kültigin yiti yaflda kalt›” (=Kardeflim
Kül Tigin kendisi öylece vefat etti. Ba-
bam hakan vefat etti¤inde kardeflim Kül
Tigin yedi yafl›nda kald›.); “kan›m kagan
uçdukda özüm sekiz yaflda kalt›m” (=Ba-
bam hakan vefat etti¤inde ben sekiz ya-
fl›mda kald›m.) “eçim kagan uça bard›”
(=Amcam hakan vefat etti.) (Tekin 1988:
13,17, 41, 45).

Eski Türk inançlar›ndan kaynakla-
nan, günümüzde de flekil ve mahiyet de-
¤ifltirerek yaflayan ölüm ruhu motifi, bir
canl›n›n ölebilesi, düflman ise öldürüle-
bilmesi için vücudun herhangi bir yerin-
de veya vücuttan ayr› olarak düflünülen
bir nesne veyahut bir hayvan fleklinde
tasavvur edilen fleydir. Ölümün gerçek-
leflebilmesi için ölüm ruhu ad›n› verdi¤i-
miz fleyin ele geçirilmesi ve yok edilmesi
gerekir.

Biz bu çal›flmam›zda, ölümün ger-
çekleflmesine vesile olan ‘fley’, yani ‘ölüm
ruhu’ olarak geçen motif üzerinde dura-
ca¤›z. Bu tespitleri yaparken flamanlar
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hakk›nda anlat›lan efsanelerin çekirde-
¤ini oluflturdu¤u arkaik kahramanl›k
destanlar›n›1, Türk masallar›n›n kay-
naklar› aras›nda yer alan Ferec Ba’de’fl-
fiidde’deki2 Seyfülmüluk hikâyelerini,
Anadolu’dan derlenmifl masallar›, Tepe-
göz efsanesi ve menâk›bnâmeleri kay-
nak olarak kullanaca¤›z.

Burada kulland›¤›m›z ruh sözcü¤ü,
yaflam› sa¤layan de¤iflik güçlerin tama-
m›d›r ve de¤iflik kelimelerle, tarihî Türk
lehçelerinde karfl›l›klar› vard›r. Bunlar-
dan birincisi gökten (Tanr›) gelen ya-
flamsal güç anlam›ndaki ‘kut’tur. Bu ke-
lime, Orhun Yaz›tlar›nda devlet, ikbal,
saadet, baht, talih, Tanr›’n›n lûtfu ola-
rak geçmektedir (Ergin 1980: 122; Tekin
1988: 150). Divânü Lûgat-it-Türk’te de
“kufl uçd›” terimine “an›n¤ kut› uçd›”
(=onun devleti gitti) fleklinde bir aç›kla-
ma getirilmektedir (Divan 1985: 164).
Burada bahsedilen, tamamen Tanr› ta-
raf›ndan insanlara ve hayvanlara bahfle-
dildi¤i düflünülen yaflama yetisidir. Kifli-
nin veya hayvan›n ölümü, o kifliye veya
hayvana verilen kut’un tükendi¤i ya da
Tanr› taraf›ndan yenilenmedi¤i zaman-
larda gerçekleflir. “‹nsan ya da hayvan-
da bulundu¤u zaman bu hayati güç,
ruhtur; hükümdarda bulundu¤unda ise
onun yüceli¤idir; evreni oluflturan ele-
mentler onunla doludur. Tek temel mut-
luluk yaflam›n uzamas› oldu¤u için bu
hayati güç, herkese mutluluk getirir (Ro-
ux 1999: 40).” Kut sözcü¤ünün yan› s›ra
tin3, süne4, öz5 ve Farsça’dan al›nan can
sözcü¤ü de ruh anlam›nda çok yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r.

Bu yaflamsal güç (ruh) bedenin çe-
flitli yerlerinde; kanda, iskelette (kemik),
saçlarda bulunur ve devaml› hareket ha-
lindedir. “Ruhun bulundu¤u uzuv yara-
land›¤› veya k›r›ld›¤› zaman ‘darbe yal-
n›zca büyük ayak parma¤›na gelse bile’
insan yok olur (Roux 1999: 141).”

Han-Püdey destan›nda fil diye ad-
land›r›lan hayvan›n ölüm ruhu, bir ben

fleklinde aln›nda bulunmaktad›r (Kay.
Met. I). Ben yerinden kopart›l›nca hay-
van da ölür. Altay-Buuçay destan›nda da
Dokuz Bafll› Celbegen’in ruhu, dokuz ba-
fl›n›n kenar›nda üç yafl›ndaki koyun bü-
yüklü¤ünde k›z›l kahverengi bir ben flek-
lindedir (Kay. Met II).

‹nceledi¤imiz metinlerde ölüm ruhu
ço¤unlukla bedenin d›fl›nda bir yerde
sakl›d›r. Maaday-Kara destan›nda ölüm
ruhu, üç kat gö¤ün derinliklerinde yafla-
yan üç maraldan birinin karn›ndaki al-
t›n kutunun içinde iki b›ld›rc›n yavrusu
fleklinde (Kay. Met. III); Er-Sam›r desta-
n›nda Kara-Bökö’nün paças›ndaki çelik
b›çakta (Kay. Met. IV); Kökin-Erkey des-
tan›nda üç kilitli dökme demir sand›¤›n
içinde alt› su samuru fleklinde (Kay.
Met. V); Kara-Par destan›nda ise çizme-
nin taban›nda yedi kafal› alacal› bir y›-
lan fleklindedir (Kay. Met. VI). Ayr›ca bu
destanda düflman, kahraman›n ruhunu
alt›n bir eyere çevirir ve kara bir kutuya
gizler. Kartaga-Mergän destan›nda ku¤u
kar›s›n›n can› kara bir sand›¤›n içinde
yedi kufl fleklindedir (Kay. Met. VII). Yi-
ne bu destanda ölüm ruhu tekrar diril-
mede de kullan›lmaktad›r. Er-Töfltük
destan›nda ise kahraman›n ruhu ocak
tafl›n›n alt›nda bir e¤e olarak saklan›r-
ken düflman›n ruhu Al-Taik› adl› yerde-
ki p›narda yaflayan bir sar› bal›¤›n kar-
n›nda bulunan gümüfl sand›k içinde k›rk
kufl fleklindedir (Kay. Met. VIII). Bu des-
tanda yeniden dirilme motifine ba¤l›
olarak giriflte bahsetti¤imiz ‘kut’ kemik-
te sakl›d›r ve kahraman›n at› bu kemi¤i
yutup, tükürünce kahraman dirilir. Sey-
fülmüluk hikâyelerinde ise ölüm ruhu
bir s›rça tabut içinde denizin dibinde gü-
vercin fleklinde sakl›d›r (Kay. Met. IXa-
IXb). Ateflkâr O¤lan masal›nda, Ateflkâr
O¤lan ile at›n›n ruhu bir bal›¤›n karn›n-
daki kutunun içinde iki serçe fleklindedir
(Kay. Met. Xa). Ateflkâr O¤lan masal›n›n
efl metni sayabilece¤imiz Atefli Merci-
mek masal›nda ise ölüm ruhu kap›n›n
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önündeki tafl›n alt›nda üç güvercin flek-
linde sakl›d›r (Kay. Met. Xb). Anadolu-
nun çeflitli yerlerinden derlenen Murad›-
na Ermeyen (Nail Olmayan) Dilber adl›
masallarda ölüm ruhu, dört masalda
kahraman›n koluna tak›lan bilezik/paz›-
bent veya parmaktaki yüzükte; bir ma-
salda ise aslan›n boynuna as›lm›fl olan
mavi boncuktad›r (Kay. Met. XI). Gaga-
uzlardan derlenen Tepegöz masal›nda
t›ls›m olarak geçen ruh, kaz adas›nda
bulunan üç ördekten birinin karn›ndaki
oka tafl›n›n içinde üç sinek fleklindedir
(Kay. Met. XII). Vilâyetnâme-i Abdal
Musa’da ise Teke Beyi’nin ruhu bir kara
canavar fleklinde geçmektedir (Kay. Met.
XIII). Mustafa Sever de, “Masallarda
D›fl Can (Can›n Beden D›fl›nda Saklan-
mas›)” adl› çal›flmas›nda; Müstecep ile
Dünya Güzeli, K›rk›nc› Oda ve Yelo¤lu
Köse adl› masallardaki ruhlar›; s›ras›yla
üç ördek, iki güvercin ve üç güvercin
olarak tespit etmifltir (Sever 2003:161-
164).

Tespit edilen motiflerin uluslar ara-
s› bir katalog olan Motif-Index of Folk-
Literature (=Halk Edebiyat›n›n Motif
‹ndeksi)’ne göre tasnifi flu flekildedir: 

B15.1.2.8.2. Mitik y›lan
D1330. Fiziksel de¤ifliklikler yapan

sihirli nesneler
D1540. Varl›klar› hakimiyet alt›nda

tutan sihirli nesneler
E64. Sihirli objeyle yeniden dirilme
E730. Hayvan formundaki ruh
N440. Önemli s›rlar›n ö¤renilmesi
Z71. Formülistik say›lar 
Z140. Sembolik renkler6

Bedenin d›fl›nda herhangi bir yerde
veya bir nesne içinde sakl› bulunan ruh-
lar› canl› hayvanlar ve nesneler olarak
iki bafll›k alt›nda toplayabiliriz. Canl›
hayvan fleklindeki ruhlar; b›ld›rc›n, su
samuru, yedi kafal› alacal› y›lan, kufl,
güvercin, serçe ve sinek; nesne halinde
bulunan ruhlar b›çak, e¤e, eyer, mavi

boncuk, bilezik, yüzük ve paz›bent flek-
lindedir. Ruhlar›n somut nesneler halin-
de karfl›m›za ç›kmas›; insanlar›n soyut
kavramlar› somutlaflt›rarak, elle tutula-
bilir, gözle görülebilir bir flekilde alg›la-
ma ve yans›tma ihtiyac›ndan do¤mufl ol-
mal›.

Vilâyetnâme-i Abdal Musa’da aç›k-
ta bulunan ruh, di¤er metinlerde bir
hayvan veya bir nesnenin içinde/alt›nda
gizlenmifltir. Bu nesne veya hayvanlar
da Maaday-Kara’da gökyüzü; Kartaga-
Mergän’de yeralt›nda dokuz denizin bir-
leflti¤i yerde yeryüzüne do¤ru yükselen
bak›r kayal›k; Seyfülmüluk hikâyelerin-
de deniz, Ateflkâr O¤lan masal›nda su;
Tepegöz efsanesinde kaz adas›ndaki göl’-
de bulunmaktad›rlar. Er-Töfltük desta-
n›nda ocak tafl›n›n alt›; Atefli Mercimek
masal›nda ise kap› önündeki tafl›n alt›,
ruhlar›n sakland›klar› yerler olarak geç-
mektedir. 

Gökyüzü, yer alt› ve ada/göl gibi
yerlere saklanan ruhlar ayr›ca, buralar-
da da yine bir hayvan›n karn›na gizlen-
mifllerdir. Bu hayvanlar; Maaday-Ka-
ra’da üç maral, Er-Töfltük’te sar› bal›k,
Ateflkâr O¤lan’da bal›k, Tepegöz’de ör-
dek’tir. Seyfelmölik hikayesinde ise ru-
hun bulundu¤u sand›¤› bir bal›k çekerek
k›y›ya ç›kar›r.

Ölüm ruhlar›n›n bedenin d›fl›nda,
ulafl›lmas› ve bulunmas› güç bir yerde
saklanmas› her an yaralanmaya, yok
edilmeye aç›k olan bedenin muhafazas›-
na yönelik bir harekettir. Çünkü ruh/can
bilinmeyen bir yere bilinmeyen bir za-
manda saklanm›flt›r. Ruh güvenli ve eri-
flilemez bir yerde olursa, beden yaralan-
sa da ölüm söz konusu olmayacakt›r. 

Ruhlarla birlikte an›lan bal›k ile
geyi¤in Türk mitolojisinde önemli bir ye-
ri vard›r. Verbistkiy’in derledi¤i ve Ba-
haeddin Ögel’in aktard›¤› Altay Yarat›l›fl
Miti adl› parçada tanr› Ülgen, yeri ve
gö¤ü yaratt›ktan sonra, dünyaya destek
olmalar› için üç bal›k yarat›r:
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“Tanr› Ülgen durmam›fl, ayr›ca vermifl sal›k,
Bu dünyan›n yan›na, yarat›lm›fl üç bal›k.
Bu büyük bal›klar›n üstüne dünya konmufl,
Bal›klar çok büyükmüfl, dünyaya destek olmufl.
Dünyan›n yanlar›na, iki de bal›k konmufl,
Dünya gezer olmam›fl, bir yerde kal›p donmufl” (Ögel
1993: 433-434)

Geyik, Türk mitolojisinin, kökleri
mezolitik devre kadar inen en eski simge-
lerinden biridir. Gök ve yer unsurlar›na
ba¤l› olarak di¤er bir çok hayvanla ben-
zer özellikler gösterir (Çoruhlu 2002:
142). Hayvan-Ata’lar› temsil eden üç tip
elbiseden biri de geyiktir (Ögel 1993:
36). fiaman elbisesinde geyi¤i simgele-
yen bir parça oldu¤u gibi, flaman›n en
önemli aksesuar› olan davul üzerinde de
geyik resmi bulunurdu (Anohin 1924,
‹nan 1998’den 447).

Ruhlar›n ikizli¤i: Baz› metinlerde
ruhlar, iki, üç, yedi ve k›rk olarak karfl›-
m›za ç›kar. Maaday-Kara’daki iki b›ld›r-
c›ndan biri düflman kahraman›n, di¤eri
ise at›n›n ölüm ruhudur. Kökin-Erkey
destan›nda alt› (sekiz olmal›)7 su samu-
ru (kunduz) fleklinde karfl›m›za ç›kan
ruhlar ise, metinde geçen düflman kah-
ramanlar Temir-Bökö, Temir-Sa¤›fl, Cel-
bis-Sokor ve Ceeken-Küren ile onlar›n
atlar›n›n ruhlar›d›r. Ateflkâr O¤lan ma-
sal›nda çift at nal›na ba¤l› olarak ortaya
ç›kan iki serçe Ateflkâr O¤lan ile onun
at›n›n kardeflinin8 ruhudur. Abdülkadir
‹nan bu ruhlar› efl ruh olarak adland›r›r
ve özetle flu bilgileri verir: fiamanizm’de
her kam (flaman), kendisinin özel bir ru-
hu veya ruhlar› bulundu¤una inan›r. Al-
tayl› kamlar bu özel ruha tös (töz), Ya-
kut oyunlar› ‘ije kËl’ (=ana-hayvan) ya-
hut ‘emeget’, Türkistan baks›lar› ‘arvak’
derler. Tös, emeget, arvak, atalar›n ya-
hut büyük flamanlardan birinin koruyu-
cu ruhudur. Yakutlar›n tasavvurlar›na
göre “ije kËl” flaman›n herhangi bir hay-
vanda tecessüm etti¤i can›d›r (oyu- n ku-
ta) ve bu hayvan›n hayat›yla flaman›n
hayat› birbirine ba¤l›d›r. “‹je kËl” ölürse

flaman da ölür. Bu “ije kËl” efl-ruhtur ki
eski devirlerde yaln›z kamlara mahsus
olmay›p herkesin bir “ije kËl”i bulundu¤u
tasavvur edilmifltir (‹nan 1995: 81).

Atefli Mercimek masal› ile Tepegöz
efsanesinde karfl›m›za ç›kan üçlü ruh,
masal unsuru olarak de¤erlendirilebilir.
Kartaga-Mergän’deki yedi kufl-ruh ile
Er-Töfltük’teki k›rk kufl fleklindeki ruh
da, düflman›n ölümsüzlü¤ünün abart›l›
bir ifadesi olarak düflünülebilir.

Hayvan fleklindeki ruhlar›n sembo-
lizmi: Görüldü¤ü üzere ruhlar›n ço¤un-
lu¤u kufl fleklinde karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Bazen genel olarak kufl fleklinde ifa-
de edilen ruhlar bazen de cinsleriyle
(b›ld›rc›n, güvercin, serçe) an›lmaktad›r.
Kufl sembolizminin eski Türk inançla-
r›ndan kaynakland›¤›n› gösteren yete-
rince belge ve bilgiye sahibiz.

Radloff’un derledi¤i Altay Yarat›l›fl
Miti’nde; “...‹nsan o¤ullar›n›n ata ve
anas› Tengere Kayra Kan kendisine ben-
zer bir varl›k yaratarak ona kifli dedi.
Kayra Kan ile kifli su üzerinde iki kara
kaz gibi sakin sakin uçarak süzülürlerdi
(Radloff 1976: 215)”. fieklinde geçen iba-
relerde kufl olarak kaz ön plana ç›kar›l-
maktad›r. fiaman (kam) elbiselerinin ta-
sar›m› ve yap›s› da mümkün oldu¤unca
kufla benzetilirdi. Altay flamanlar›, Mu-
nusinsk Tatarlar›n›n, Teleütlerin, Soyot-
lar›n ve Karagaslar›n flamanlar› giysile-
rini baykufla benzetmeye çal›fl›rlar (Eli-
ade 1999: 187), böylelikle baflka dünya-
lara uçabileceklerine inan›rlard›.

Metinlerimizde geçen güvercin flek-
lindeki ölüm ruhlar› ile ölüm mele¤i Az-
rail aras›nda bir iliflki kurulmufl olmal›
ki; Duha Koca O¤lu Deli Dumrul boyun-
da Azrail, bir güvercin fleklinde karfl›m›-
za ç›kar ve temsil etti¤i varl›k sebebiyle
ölümü sembolize eder. Antalyal› bir ab-
daldan derlenen Deli Dumrul hikâyesin-
de de ölüm ruhu bir güvercindir: Ölüm
Mele¤i, Dumrul’un kar›s›n›n can›n› al-
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mak için onun bedenine kancas›n› sap-
lar; kad›n›n can› bir güvercin olarak
Tanr› kat›na ulafl›r (Boratav 1984: 28).

Ölüm ruhu motifinden farkl› ola-
rak, don de¤ifltirme (bir fleyin flekline
girme) söz konusu oldu¤unda da karfl›-
m›za ç›kan kufllardan biri güvercindir.
Menâk›b-› Hac› Bektafl-› Velî’de bu don
de¤ifltirme flöyle anlat›l›r: “Hac› Bektafl,
Ahmet Yesevî taraf›ndan icâzetle Rum’a
halife gönderildi¤inde bir güvercin flek-
linde Sulucakarahöyük’e inmifl ve bir ta-
fl›n üzerine konmufltur. Onun güvercin
donunda Rum’a gelmekte oldu¤unu ke-
râmetle keflfeden Rum Erenleri, kendisi-
ni buraya sokmamak için Hac› Do¤rul
(Tu¤rul)’u al›c› bir do¤an kuflu donunda
karfl› göndermifllerdir. Bunu gören Hac›
Bektafl, tekrar insan k›l›¤›na dönerek
Hac› Do¤rul’u periflan etmifltir (Ocak
2000: 198-199). Halk aras›nda güverci-
nin cennetteki huri k›zlar› oldu¤una da
inan›l›r (Artun 1996: 25-62). 

Maaday-Kara destan›nda ölüm ru-
hu olarak geçen b›ld›rc›n tavukgillerin
en küçük üyesidir. Osman Nedim Tuna
kergek kelimesinin b›ld›rc›n nevinden
bir kufla delâlet etti¤ini; Orhun Yaz›tla-
r›nda geçen inim kül tigin özi ança ker-
gek bolm›fl (Kül Tigin Abidesi Do¤u Cep-
hesi 3. Sat›r) ibaresinin de “(kardeflim
Kül Tigin’in) can› (ruhu), öylece kergek
(denilen kufl) oldu” fleklinde izah edilebi-
lece¤ini ileri sürmüfltür (Tuna 1960:
131-148). Ayr›ca L. Sami Akal›n, Divan
fliirinde gerek kelimesinin b›ld›rc›n anla-
m›nda kullan›ld›¤›n› flu dizeye istinaden
söylemektedir: “Varm›fl m› gerek o lâ-
mekâne (Kemal)” (Akal›n 1993: 81).
Ömür Ceylan da selvâ, yalvakuflu, su-
mânî, semâne, zelec, zîlâc, vertîc, vuflm,
bûdene kelimeleriyle birlikte kerek, ke-
râk ve kerkerekin b›ld›rc›n anlam›nda
kullan›ld›¤›n› kaydetmektedir (Ceylan
2003: 53). Küçük cüssesine ra¤men sevi-
len bir av kuflu olmas› fliirimize (Divan
fliiri) de yans›m›flt›r. Ayn› zamanda gök-

yüzünde yaflanan can pazar›nda da kü-
çüklü¤ün ve çaresizli¤in sembolüdür
(Ceylan 2003: 53). Bu aç›klamalardan
ölümle b›ld›rc›n aras›nda bir ba¤lant›n›n
oldu¤u düflünülebilir.

Kutsal kitaplarda, mitlerde, des-
tanlarda, efsanelerde, masallarda, halk
hikâyelerinde y›lana s›kl›kla rastlan›r
(Baflar 1978; Tümer 1990: 127-142).
Ölümsüzlü¤ü, kötülü¤ü, flekil de¤ifltir-
meyi, tekrar tekrar yaflamay› sembolize
eder (Seyido¤lu 1998: 86-92; Tümer
1990: 127-142).

Altay Yarat›l›fl Miti’nde Tanr›, do-
kuz dall› bir a¤aç yarat›r. Daha önce ya-
ratt›¤› kifli o¤luna da baz› dallardaki
meyveleri yemeyi yasaklar. A¤ac› bekle-
mek üzere bir köpek ile bir y›lan› bekçi
olarak diker. Erlik, y›lan› kand›rarak
yasak meyveden tatmas›n› sa¤lar. Daha
sonra y›lan, kifli o¤lunu da bu meyveden
yemeye ikna eder. Tanr› bunun üzerine
y›lan› fleytan olarak ilan eder ve kifli o¤-
lu senin düflman›n olsun der (Ögel 1993:
451-465).

Ölüm ruhu sembollerinden biri de
su samurudur. Kürkü için avlanan bu
hayvan›n eski Türklerin hayat›nda -
özellikle Sibirya gibi so¤uk yerlerde ya-
flayanlarda- önemli bir yere sahip oldu-
¤unu söyleyebiriliz.

W. Radloff’un derledi¤i Manas des-
tan›nda, kahraman Manas’›n can›n›n si-
ne¤e benzedi¤i flöyle anlat›l›r:

Diyorlar ki Manas’›n sine¤e benzer
can› ç›kt›

Gerçek evine gitti (Akt. ‹nan
1995:182)9.

Henüz bulu¤a ermemifl çocuklar›n
can› da sinek ya da kufl gibi uçan bir ya-
rat›k olarak düflünülmüfltür. Çocuklar›n
ölümünde Azrail kendilerine k›rm›z› bir
elma verir, çocuklar bu elmay› sevinçle
almak isterken ruhlar› elmaya yap›fl›r,
Azrail bu suretle canlar›n› alm›fl olur
(Bayr› 1972: 129).

Yukar›da verdimiz örnekler ve yap-
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t›¤›m›z tahliller çerçevesinde ölüm ruhu
inanc›n›n Eski Türklerce çok iyi bilindi-
¤ini, Vilâyetnâme-i Abdal Musa’da geçti-
¤i flekliyle de, bu inanc›n, ‹slâmî bir ke-
râmet hikâyesine dönüfltürülerek yafla-
t›ld›¤›n› görüyoruz. Ölüm ruhu inanc›-
n›n, ‘öldükten sonra insan›n ruhunun
baflka bir kal›ba intikal suretiyle hayat›-
n› sürdürmesi (Ocak 2000:163)’ fleklinde
ifade edebilece¤imiz tenâsüh inanc›yla
olan ba¤lant›s› bu çal›flman›n d›fl›nda
tutulmufltur.

Ölüm ruhu inanc›n›n günümüze
yans›mas› ölü ve ölümle ilgili pratikler-
de karfl›m›za ç›kmaktad›r. Anadoluda,
cesedin bulundu¤u odan›n pencereleri-
nin aç›k tutulmas›, ruhun serbestçe d›-
flar› ç›kmas›na yönelik bir harekettir
(Örnek 2000: 214). Ölüm ruhlar›n›n
a¤›rl›kl› olarak kufl fleklinde karfl›m›za
ç›kmas› ise ölen kiflinin günahs›zl›¤›na;
y›lan fleklinde olan ruhlar›n da ölen kifli-
nin günahkâr oldu¤una iflaret etti¤i söy-
lenebilir (Araz 1995: 77). Yukar›da ruh-
lar›n ikizli¤i meselesinde ele ald›¤›m›z
efl-ruh inanc› do¤um âdetleri çerçevesin-
de plasenta (efl, son, etene, eten) ile ilgili
olarak birtak›m pratiklerin ortaya ç›k-
mas›na sebep olmufltur. Yakutlarda, ba-
bayla arkadafllar›n›n, yeni do¤an›n ru-
hunu korumak amac›yla -ruhun içinde
oldu¤unu sand›klar›- plasentay› yedikle-
ri bilinmektedir (Roux 1999:139). Ana-
dolu’da da plasentan›n çocuk gibi canl›
oldu¤u, göbek ba¤› kesilince -dölyata¤›
ile ve çocukla ba¤lant›s› kalmad›¤› için-
öldü¤ü inanc› bulunmaktad›r (Boratav
1984:151). Ayr›ca k›s›rl›¤› gidermek için,
yeni do¤mufl bir çocu¤un plasentas›ndan
küçük bir parçan›n kurutulup çocu¤u ol-
mayan kad›nlara gizli olarak yedirilmesi
(Araz 1995: 97); yine yeni do¤um yapm›fl
bir kad›n›n son’unun al›narak hemen
hamama götürülmesi ve çocu¤u olmayan
kad›n›n bunun üzerine oturtulmas› da
k›s›rl›k için baflvurulan çarelerdendir
(Bayr› 1972: 208). 

Ölümün tüm insanl›k için kaç›n›l-
maz bir son oluflu, dünyan›n her yan›n-
da ölüm çevresinde oluflan âdetlere ve
uygulamalara evrensel bir karakter ka-
zand›rm›flt›r (Örnek 2000: 207). Bizim
tespit ve tahlillerimiz ölüm ruhu düflün-
cesinin Eski Türklerdeki durumu ve gü-
nümüze yans›malar›yla s›n›rland›r›lm›fl-
t›r.

Kaynak Metinler: 
I. Han-Püdey Destan›
Kara Kula Matt›r, Kara Attu

Han’›n memleketini istila edip Kara At-
tu Han’› ve halk›n› esir eder. Kara Attu
Han’›n o¤lu Kara Kula Matt›r’›n takibin-
den kurtulmak ve onunla savaflmak için
kendine silah olarak alt› da¤ keçisinin
boynuzlar›n› birbirine ba¤lay›p bir yay
yapar ama bu yay›n kirifli yoktur. Yay›-
na kirifl yapmak için de büyük denizin
kenar›nda yaflad›¤› söylenen, fil denilen
hayvan›n yurduna gider. (Bundan sonra-
s›n› metinden aktar›yoruz): “Genç, deni-
ze aç›lm›fl, / Fil diye adland›r›lan hay-
van / Ormanla kapl› da¤l›k bölgeye yat-
m›fl, / Ormanla kapl› da¤a yaslanarak /
Yat›yormufl orada. / Boynuzlar› gökyü-
züne var›yormufl. /Genç oraya do¤ru
at›yla gitmifl / Ve burnuna girmifl. / Fil
diye an›lan hayvan›n kalbini kesmifl. /
Fil diye an›lan hayvan ölmemifl. / Genç
oraya bakt›¤›nda / Onun aln›nda k›rm›-
z› bir ben görmüfl / Aln›ndaki o beni kes-
mifl, / Fil diye adland›r›lan hayvan›n
can› oradaym›fl, / Fil diye adland›r›lan
hayvan ölmüfl (Radloff 1999a: 71-72).

II. Altay-Buuçay Destan›
Öldürülen kardefli Altay Buuçay’›

diriltmek için çare arayan Kamç› Ce-
eren’e, Ceeren K›z›l tilki flunlar› söyler:
“Buradan ileri gidersen, / Dokuz yolun
kavfla¤› var. / Dokuz yolun kavfla¤›nda /
Doksan dokuz köfleli, / Doksan dokuz
bacal› / Kara saray durur. / O sarayda
yaflayan / Dokuz bafll› Celbegen var. /
Onun bafllar›n›n kenar›nda / Üç yafl›n-
daki koyun büyüklü¤ünde / K›z›l kahve-
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rengi ben var. / Onu çekip alabilirsen /
Altay Buuçay dirilir, / Onu çekip ala-
mazsan, / Sen kendin de ölürsün!” (Di-
lek 2002: 213-214).

III. Maaday-Kara Destan›
Destan›n Kahraman› Kögüdey-Mer-

gen, Kara Kula-Ka¤an’›n ölüm ruhunun
nerede gizli oldu¤unu lamalardan flu fle-
kilde ö¤renir: 

Bafl lama konuflmaya bafllad›: /
“Yeryüzündeki yetmifl ka¤an / Hepsi de
ruhlar›n› (geleceklerini) / ö¤renmek için
gelip sordular, / Yaln›zca yeryüzüne
hükmeden Kara–Kula / Bizim yan›m›za
gelmemifltir, dedi. / Rezilin k›zar›p aka-
cak kan› yok, dedi, / Sönüp ölecek ruhu
yok, dedi. / Onun için gururlan›yor, de-
di, / Onun için böbürleniyor” dedi. / Di-
¤er bir lama konuflmaya bafllad›: / “Kan
gözlü Kara-Kula / Bizim yerimize niye
gelsin? / Böyle yüce bir insan›n ruhunu,
ömür süresini / S›radan bir lama bile-
mez ki” dedi. / Di¤er bir lama konuflma-
ya bafllad›: / “Rezilin ruhu hakk›nda /
Bilinmeyecek ne var ki? dedi. / Üç kat
gö¤ün derinliklerinde, / Üç maral›n kar-
n›nda / Alt›n bir kutu var” dedi. / Di¤er
bir lama dedi ki: / “Üç maral›n karn›n-
da / Alt›n kutunun içinde / Birbirine
benzer iki b›ld›rc›n yavrusu var, / Birisi
at›n›n ruhu / Birisi kendisinin ruhu. /
Ortas›ndan yar›lsa, / Onun at› düflüp
ölür, dedi. / Ortas›ndan di¤eri yar›lsa, /
Kendisi ölür, mutlak” dedi. / Di¤er bir
lama dedi ki: / “Üç kat gö¤ün derinlikle-
rine, / Ç›kacak kifli nerede? / Üç mara-
l›n karn›ndan / Alt›n kapl› kutuyu / Al-
man›n yolu yoktur” diye söyledi. / Di¤er
bir lama dedi ki: / “Üç maral›n yavrusu
/ Altm›fl çatal boynuzlu / Andalba ad›n-
da bir s›¤›n var, dedi. / Maaday-Kara
Altay’›na / O gizlenmifltir, dedi. / Yedi
gün eziyet edilse / O karaca yavrusu gibi
melese, / Gökyüzünün üç maral› / Yere
inerler, mutlak, dedi. / Kar›nlar›na bir
yar›k açsan / Alt›n kutu yere düfler, /
E¤er alt›n kutuyu parçalarsan / B›ld›r-

c›n yavrular› oradan ç›kar. / Bu b›ld›r-
c›n yavrular›n› öldürürsen, / Kara-Kula
at›yla birlikte ölür. / Yeryüzü kurtulur /
O zaman” deyip endiflelendi. / Baflka bir
lama dedi ki: / “Ey ey çocuklar, dedi, /
Kara-Kula’n›n ruhu ve hayat› hakk›nda
/ Kara yere (hiçbir sebep yokken) konufl-
tu¤unuzda, / Onun nerede oldu¤unu
aç›klad›¤›n›zda, / Benim flu yuvarlak
yüre¤im / Neden titredi, çocuklar? dedi.
/ Keten elbiseli Tastarakay / Tam zama-
n›nda kadehleri doldurdu. / Yedi benzer
lamalara / En büyük tajuurdan ikrama
bafllad›. / Bundan sonra / Keten elbiseli
Tastarakay / Bir aceleyle d›flar› ç›kt›. /
“Sa¤ olun lamalar!” diye, / At›n›n üs-
tünden ba¤›rd› (Maaday-Kara Destan›
4227-4297. sat›rlar. Akt., Bekki 2001,
krfl. Naskali 1999: 153-155).

IV. Er-Sam›r Destan›
Han›m› kurtarmak üzere yer alt›

dünyas›na inen Er Sam›r, Erlik Bey’in
avenesinden Kara Bökö ile kavgaya tu-
tuflur. Er Sam›r, Kara Bökö’nün kemik-
lerini darmada¤›n edip omurgas›n› oysa
da Kara Böke’yi bir türlü öldüremez. Bu
ac›ya fazla dayanamayan Kara Bökö en
sonunda Er Sam›r’a flunlar› söyler: “Pa-
çamda b›çak var, / Hemen al, dedi. /
Canl› vücuduma eziyet etme, / Can›m›
çabuk al” dedi. / Onu ifliten Er Sam›r /
Kara Bökö’nün paças›ndan / Kara çelik-
ten b›ça¤› al›p, / Kara kan›n› döküverdi,
/ Bir çok kemi¤ini kesip parçalad›, /
Kara Bökö ölüverdi (Dilek 2002: 81).

V. Kökin-Erkey Destan›
Kökin Erkey’in k›z kardefli Erkin

Koo, Celbis Sokor taraf›ndan kaç›r›l›r.
Onu aramaya ç›kan a¤abeyi Kökin Er-
key yolda Anç› Mergen ile arkadafl olur.
Bir müddet sonra Celbis Sokor’un iki o¤-
luyla karfl›lafl›rlar ve kavgaya tutuflur-
lar. Dört bahad›r›n gücü de birbirine
denk gelir. Kökin Erkey at› Temir Ço-
ok›r’dan yard›m ister: “Bir yard›m›n›
ulaflt›r, / K›ymetli Temir Çook›r!’ diye /
Kuvvetle ba¤›rd›. / Bak›p, tekrar bakt›-
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¤›nda / Üç kilitli dökme demirden san-
d›¤› / Temir Çook›r at getirip, / Kökin
Erkey bahad›r›n / Aya¤›n›n önüne b›-
rakt›. / Kökin Erkey o sand›¤› / Sa¤
aya¤›yla vurup tepti, / Onun içinden alt›
su samuru ç›kt›. / Alt›s›n› da Kökin Er-
key / Ayakkab›s›n›n bronz taban›yla ez-
di. / Temir Bökö, Temir Sa¤›fl / ‹ki da¤
gibi yere y›k›ld›, / Akan kanlar› göl gibi
döküldü. / ‹ki kara atlar› / Yelelerine
yaslan›p y›k›ld›lar. / Ka¤an Celbis So-
kor’un kendisi / Ceeken Küren at›yla iki-
si / Yatt›klar› yerden kalkamad›lar. /
Akan kanlar› deniz gibi oldu, / Art›p ka-
lan kemikleri da¤ gibi oldu (Dilek 2002:
192).

VI. Kara-Par Destan›
Babas›n› aramaya ç›kan Kara

Par’›n yolda karfl›laflt›¤› ola¤anüstü fla-
h›slarla mücadelesi s›ras›nda -burada
kahramana yard›mc› olan kifliler de var-
d›r- ölüm ruhu ile karfl›lafl›yoruz: “Beyaz
mavi atla birlikte ihtiyar› aya¤›ndan ya-
kalam›fl. / ‹htiyar› ikisi birlikte çekifltir-
mifller. / ‹htiyar›n vücudunu yar›p / ‹ç
organlar›n› d›flar›ya ç›karm›fllar. / Alt›n
Ayra’y›, / Han Mergen’i nereye saklad›n?
/ Diye sormufl Kara Par. / “Onlar› ben
almad›m!” demifl ihtiyar. / “E¤er onlar›
sen almad›ysan kim ald›?” / “Alt›n Ay-
ra’y› / Kara kazanda hafllad›m, / Han
Mergen’in ruhunu / Kara kutuya / Alt›n
bir eyer olarak koydum.” / “Temiz ruhun
nerede?” / “Çizmenin taban›nda / Yedi
kafal› alacal› bir y›lan olarak duruyor.”
/ Beyaz mavi atl› genç / Çelik k›l›c›n›
alm›fl / Çizmenin taban›n› aç›p / Yedi
kafal› alacal› y›lan› d›flar›ya ç›karm›fl, /
Y›lan›n yedi bafl›n› koparm›fl. / ‹htiya-
r›n ruhu ölmüfl (Radloff 1999b: 269-270).

VII. Kartaga-Mergän Destan›
...
O zaman av at›, çabucak üzerindeki

eyer ve kantarman›n al›nmas›n› ister,
bunun üzerine yerde bir defa a¤›nd›ktan
(a¤nad›ktan) sonra yalbagay kuflu flekli-
ne girerek ak ve kara bulutlara do¤ru

uçar ve gökte küçük bir kuflu yakalay›p
yere indirir. Kartaga-Mergän kuflu yaka-
lar. Av at› tekrar eski flekline girerek, bu
kuflun savafl at›n›n ruhu oldu¤unu söy-
ler, onu at›n a¤z›na koyarsan, hemen
canlan›r, der. Savafl at› tekrar canlan-
d›ktan sonra kahramana bafl›ndan ge-
çenleri anlat›r (Radloff 1994: 162).

Her iki at, ku¤u kar›s›n›n can›n›n
vücudunda olmad›¤›n› ve bunu nerede
bulundu¤unu bilirler. Onlar yerin alt›na
giderler. Burada dokuz deniz vard›r,
bunlar, ayr› bir deniz teflkil ederek bir
noktada birleflirler, dokuz denizin birlefl-
ti¤i yerde, yeryüzüne kadar yükselen ba-
k›rdan bir kayal›k vard›r, bu kayal›¤›n
ete¤inde kara bir sand›k vard›r, ku¤u
kar›s›n›n can› iflte bu sand›¤›n içerisin-
dedir. Yedi kufltan ibaret olan bu can öl-
dürülürse, ku¤u kar›s› da ölür (Radloff
1994: 174).

VIII. Er-Töfltük Destan›
‹lemen-Bay yakaland›¤› devden

kurtulmak için o¤lu Er-Töfltük’ün ruhu-
nun yerini söyler:

....
‹lemen-Bay, “Gel de, alp o¤lum Er-

Töfltük’le, ak›ll› gelinimi vereyim,” der ve
“o¤lumun ruhu, oca¤›n tafl›n›n alt›ndaki
e¤ededir,” der ve dev de sevinip gider. Er-
Töfltük babas›n›n yan›na gider. Bakar ki
babas› ocakla oynuyor. Babas›n›n yan›n-
da oturur, ‹lemen-Bay, bir f›rsat›n› bu-
lur, k›zg›n demirle o¤lan›n bafl›n› yarar.
O¤lan f›rlar d›flar›, ba¤›rmaya bafllar.
Kar›s› bakar ki, kocas› iyice yanm›fl. ‹fli
anlar ve kocas›na: -”E¤er beni seviyor-
san, git baban›n elindeki o e¤eyi al da
gel,” der. O¤lan gider, e¤eyi babas›ndan
ister ama, babas› bulamaz. Der ki:

“-Hani benim bir gece konaklad›-
¤›m, e¤ri bir kavak vard› ya, herhalde
orada unutmufl olaca¤›m,” der. O¤lan at-
lan›p gitme¤e haz›rlan›r. Ak›ll› k›z yine
vaziyetten flüphelenir: “-Bari benim
at›m Çal-kuyruk’a binip git”, der. 

....
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E¤ri kava¤a gelince, at Allah’dan
dile gelir ve o¤lana ak›l verme¤e bafllar.
Gelirler e¤ri kava¤a, bakarlar ki dev
anas› a¤ac›n dibinde oturup duruyor.
O¤lan selam verir ve devden e¤esini is-
ter. Dev anas›: “Ben kalkamam”, der.
At›n ö¤üdüne uyan o¤lan, deve: “Peki o
arkandaki insanlar nedir?” Diye sorar.
Dev anas› merak edip arkas›na bak›nca,
o¤lan e¤eyi al›p at›na biner ve at uçma-
¤a bafllar.

Destan›n devam›nda Er-Töfltük,
Çoin-Kulak denen bir fleytan taraf›ndan
öldürülür ve cesedi köpeklere at›l›r. Er-
Töfltük’ün yeniden dirilifli ve Çoin-Ku-
lak’›n ruhunu ele geçirifli flöyle anlat›l›r:

fieytan Çoin-Kulak yine bir gün av-
da iken, ah›rda bayg›n olarak yatan (Er-
Töfltük’ün) at› Çal-Kuyruk, Er-Töfltük’ün
cesedini aramaya ç›kar; bakar ki ölüsü-
nü u¤ru köpekler götürmüfl, yaln›zca bir
kemi¤i kalm›fl. At bu kemi¤i al›p yutar.
Sonra da tükürür. Allahdan Er-Töfltük
dirilir. Ç›k›p gelir eve. Ama bir yanda da
Çoin-Kulak’dan korkar. Kar›s› Ak-Çe-
nem, evin alt›nda bir kuyu kazar. Onu
içine kor. Her türlü yeme¤i ve içkiyi de
önüne y›¤ar. Akflam olur, Çoin-Kulak ge-
lir. Uykuya dalar. Er-Töfltük bir biz al›p
beflikte yatan o¤lana dürter, o¤lan feryat
edince, fleytan babas› da uyan›r. Niye bu
çocuk a¤lar, der. Dev, Ak-Çenem’e: “Al-
Taik› adl› yerde, bir alt›n p›nar, bu alt›n
p›narda sar› bir bal›k ve bu bal›¤›n kar-
n›nda gümüfl bir sand›k, gümüfl sand›-
¤›n içinde de k›rk kufl vard›r. Benim ru-
hum, iflte bu k›rk kuflun ruhudur” der.
Ak-Çenem sabahleyin bunu hemen Er-
Töfltük’e söyler. Er-Töfltük de gidip k›rk
kuflun bafl›n› kopar›r. Dev Çoin-Kulak
ölür. Ölür ama bu defa da iki ayl›k o¤lu
hücuma geçer. Neyse onu da öldürürler
(Ögel 1993: 542-547).

IXa. Seyfülmüluk Hikâyesi
Hikâyede Bediülcamal, bir dev ta-

raf›ndan ‹sfid ülkesi denen bir yere gö-
türülür ve orada hapsedilir. fiehzade

Seyfülmüluk onun arkas›ndan gider ve
k›z› bulur. Bu belal› yerden kurtulmak
için çare ararlar. Bediülcemal devle ara-
s›nda geçen bir konuflmay› fiehzadeye
flöyle anlat›r:

–Bir gün devden bu memleketin ad›
nedir diye sordum, o da bana:

–‹sfidbafl ülkesi derler, diye cevap
verdi.

–Burdan insanlar ülkesine kaç ay-
l›k yol gitmek gerekir deyince:

–Bize iki ayl›k yoldur amma, insan-
lar oraya gidemezler, dedi.

–Tekrar sordum:
–Periler mi çok yaflar insanlar m›?

Dev de:
–Periler çok yaflarlar, dedi. Ben:
–Senin yafl›n ne kadard›r, diye sor-

dum, o da:
–Yedi yüz yafl›nday›m, dedi. Tekrar

ona:
–Senin can›n nerededir, nerede sak-

lars›n ki bu kadar uzundur, deyince k›z-
d›, kalkt› ve bana:

–Sen benim can›mdan ne istersin,
nerede olursa olsun, dedi. Ben ona:

–Sen beni evimden, ailemden ay›r-
d›n, bofl yere azarlamaya ne hakk›n var
deyip a¤lad›m.

Bunun üzerine peri padiflah›n›n o¤-
lu piflman oldu ve:

–Do¤ru söyledin, seni bofl yere azar-
lad›m. Benim senden gizli bir iflim ol-
maz, hem senin elin benim can›ma erifl-
mez. Benim can›m bir s›rça tabut içinde-
dir. O tabut da denizin dibindedir. Sü-
leyman Peygamberin yüzü¤ünü denize
gösterirlerse ve: “Tabutu göster” derlerse
tabut görünür, fakat böyle bir fley de
mümkün de¤ildir, der.

Seyfülmüluk bu haberi duyunca he-
yecanlan›r, biraz düflünür, sonra bafl›n›
kald›r›r ve k›za:

–O dedi¤in Süleyman Peygamberin
yüzü¤ü bendedir, flimdi deneyelim baka-
l›m söyledikleri do¤ru mudur, der.

‹kisi birlikte kalk›p deniz kenar›na
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gelirler, yüzü¤ü denize do¤ru tutarlar,
bir s›rça sand›k su yüzüne ç›kar. Sand›¤›
köflke getirirler, a¤z›n› açarlar, içinden
bir güvercin ç›kar. fiehzade derhal güver-
cinin bafl›n› keser ve köflkten d›flar› atar.
Bunun üzerine ans›z›n bir toz duman›
ç›kar, havadan kan ya¤ar, arkas›ndan
büyük bir ceset yere düfler. fiehzade ve
k›z bunun cinler padiflah›n›n o¤lu oldu-
¤una sevinirler, yol haz›rl›¤›n› görerek
bir sal haz›rlay›p ona binerler ve denize
aç›l›rlar, uzun bir zaman denizde yol
al›rlar (Seyido¤lu-Yavuz 1990: 90-91).

IXb. Seyfelmölik
...
–Ey dostum, sen ölsen ben kendi ba-

fl›ma denizin dibinde ne yapar›m? Der
Melike.

Dev söyler:
–Yok, yok, ben ebediyen ölmem, yafl-

lansam da ölmem. Benim can›m çok
uzakta durur, onu kimse de alamaz.

–Ey dostum, senin can›n nerededir?
Ben yaln›z kal›rsam ne yapar›m diye
kayg›lanarak yaflar›m.

–Tamam, kimseye söylemedi¤im s›r-
r›m› sana söylerim. Benim can›m pek
uzaktaki bir denizin dibinde. Orada bü-
yük bir sand›k, sand›¤›n içinde de küçük
bir sand›k var. Küçük sand›¤›n içinde
güvercin var. O güvercini kimse tutamaz.
E¤er onu tutup boynunu k›rsalar o s›ra-
da benim can›m ç›kar. Ben dünyada ya-
flamam ölürüm. O büyük sand›¤› deniz
bal›¤› yaln›zca çekip ç›kar›labilir. O bal›-
¤› bu ifl için görevlendiren kiflinin Süley-
man Peygamberin yüzü¤ünü takmas› ge-
rekir. Bal›k o yüzü¤ü takan kifliyi dinler.
Öyle insan dünyada yok. Süleyman Pey-
gamberin yüzü¤ü bir tane. O bir padifla-
h›n elindedir. Onun ne ifle yarad›¤›n› da
kimse bilmiyor. Öyle olunca kimse de be-
ni öldüremez, der.

Melike’ye yaln›z bu gerekiyormufl.
Bundan sonra dev uykuya yatar. Ertesi
gün yine kendi ifline gider.

Dev gidince Seyfelmölik yine gelir.

K›z›n kollar›n› çözer. Melike a¤lar göz-
yafllar› döker.

–Ey Seyfelmölik, nas›l konuflsak da
bizim iflimiz olmayacak. Bu dev ebediyen
yaflarm›fl. Onun denizin dibindeki can›n›
almak için Süleyman Peygamberin yü-
zü¤ünü bulmak gerekiyormufl. Yaln›zca o
kifliye deniz bal›¤› yard›ma gelirmifl, de-
nizin dibinden sand›¤› çekip ç›kar›rm›fl,
der.

–Melike yüzük benim elimde, der
Seyfelmölik. ‹flte flimdi sen rahatça deni-
zin dibinden ç›kars›n.

‹kisi de pek k›van›rlar. Ama flimdi
Melike nas›l yapmas› gerekti¤ini düflü-
nüp söyler. En önce yüzü¤ün tak›ld›¤› eli
suya sokup bükmek gerek. Ondan sonra
bal›k yüzüp gelir. Bal›k büyük sand›¤›
çekip getirir. Büyük sand›¤› açt›ktan
sonra küçük sand›¤› açmak, onu pek
dikkatle aç›p güvercinin boynunu kopar-
mak gerek. O zaman dev ölecek, der Me-
like.

Dolay›s›yla Seyfelmölik kendi bafl-
maklar›n› al›p ç›k›p gider. Önceki ihtiya-
r›n yan›na gelir. Onunla denizin k›y›s›na
gidip bal›¤› ç›kar›rlar. Bal›k bunlar›n
verdi¤i görevi yapar, büyük sand›¤› çekip
getirir. ‹çindeki küçük sand›¤› aç›p gü-
vercinin boynunu kesip atarlar. O s›rada
gök gürlemesi ve yer sars›nt›s› sesleri ifli-
tilir. Gökyüzünden bafl› kesilen dev gelip
düfler. Deniz dibine düflüp yok olur. Bü-
tün denizin üzeri k›pk›rm›z› kan ile do-
lar (Ehmetova 1984, Atnur 2002’den:
197-206).

Xa. Ateflkâr O¤lan Masal›
Elaz›¤’dan derlenen Ateflkâr O¤lan

masal›nda, masal kahraman›n›n evlene-
ce¤i k›z› kaç›ran Ateflkâr O¤lan, kaç›rd›-
¤› k›z› bir kaleye kapat›r. K›z›n sevgilisi
de peflinden gelir. Ateflkâr O¤lan ile k›z
aras›nda flöyle bir diyalog geçer:

“... Burada bir insan kokusu var,
kim geldi?

–Keflke bir insan olsayd› burada,
sen ava, kufla gidiyorsun. Benim bu ka-
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lede can›m s›k›l›yor. Keflke bir insan ol-
sayd› da ben eyleneydim. Bar› sen s›rr›n›
söyle, senin ölümün nereden, hiç olmaz-
sa akl›ma geldikçe a¤lar›m. Ben seni es-
kidenberi çok severim.

Ateflkâr O¤lan da kurnaz, tamam›-
n› söylemiyor, diyor ki:

-Benim s›rr›m kap›dad›r, kap›ya
atefli sald›n m› ben neredeysem orada
atefl al›r ölürüm.

Ateflkâr O¤lan gidince k›z kap›y›
ateflliyor, “a¤am yand›, kap›m yand›,
a¤am yand› kap›m yand›” diye a¤l›yor.
Ateflkâr O¤lan geri geliyor, diyor ki:

–Bofluna a¤l›yorsun, o de¤ildi.
–Ya neydi?
–Kap›n›n arkas›ndaki süpürgeyi

atefllersen ben yanar›m. Benim s›rr›m
odur.

K›z hemen süpürgeyi yak›yor, “a¤am
yand›, süpürgem yand›” diye ba¤›rmaya
bafll›yor. Ateflkâr O¤lan diyor ki:

–Kar›, kar› sen bana a¤l›yorsun, ba-
ri tamam›n› söyleyeyim ama sak›n bunu
yapm›yas›n. Bizim dolapta bir çift at na-
l› vard›r. O at nal›n›n bir tekini suya
atars›n, bir bal›k ç›kar, o bal›¤›n karn›n›
yarars›n, bir kutu ç›kar. O kutudan da
bir çift ufak serçe ç›kar. O kuflun boynu-
nu çektin mi benim de boynum neredey-
sem çekilir at›l›r. O nal›n tekini de suya
att›n m› benim at›m›n kardefli sudan ç›-
kar (Günay 1975: 304-305).

Xb. Atefli Mercimek Masal›
Ateflkâr O¤lan masal›n›n bir benze-

ri olan Atefli Mercimek adl› masalda da
ölüm ruhunun ortaya ç›kar›lmas› flöyle
anlat›l›r:

....
Daha sonra k›z buna (Atefli Merci-

mek) sormufl:
–Senin can›n nerede?
–fiu süpürgede benim can›m.
Sonra k›z o süpürgeyi süslemifl, ne

etmifl. O alay etmeye bafllam›fl. K›z de-
mifl ki:

–Niye gülüyorsun, yoksa beni kan-

d›rd›n m›? Ciddi söylüyorum, bir fley et-
miyece¤im, senin can›n nerde?

–Kap›n›n önündeki tafl›n alt›nda üç
tane güvercin vard›r. O güvercinler be-
nim can›md›r.

Bu gidince o¤lanla k›z tafl› kald›r-
m›fllar, üç güvercini yakalay›p birini öl-
dürmüfller. Adam yar› hasta eve gelince
demifl ki:

–Bana bir fley oldu, herhalde ca-
n›mla oynad›n›z.

–Yok yok, hiçbir fley olmad›.
Sonra o¤lan birini daha öldürmüfl.

Üçüncüyü de öldürünce Atefli Mercimek
de ölmüfl. O¤lan da k›z› alm›fl gelmifl.

Çifte davul, çifte zurna dü¤ün yap-
m›fllar (Sakao¤lu 1999: 295).

XI. Murad›na Ermeyen (Nail Ol-
mayan) Dilber Masallar›

Bilge Seyido¤lu’nun Erzurum Ma-
sallar› adl› kitab›nda “Murad›na Erme-
yen (Nail Olmayan) Dilber ad›yla üç ma-
sal bulunmaktad›r. 

Birinci masalda, gülünce yüzünde
güller açan; y›kan›nca suyu alt›n kesi-
len; a¤lay›nca gözlerinden inci mercan
saç›lan prensesin ruhu parma¤›ndaki
yüzüktedir (Seyido¤lu 1975: 277-280). 

‹kinci masalda, sesi çok güzel olan;
bast›¤› yerler çimenlerle bezenen; y›kan-
d›¤› su alt›n kesilen; gülünce yanakla-
r›nda güller açan; a¤lad›¤›nda gözlerin-
den inciler dökülen öksüz k›z›n ruhu pa-
diflah o¤lunun aslan›n boynunda bir ma-
vi boncuk fleklindedir (Seyido¤lu 1975:
281-284). 

Üçüncü masalda (Murad›na Nail
Olmayan Dilber), gülünce yanaklar›nda
güller açan; bast›¤› yerlerde çimenler bi-
ten; y›kand›¤› su alt›n kesilen fakir ka-
d›n›n k›z›n›n ruhu, bile¤ine do¤du¤unda
dervifller taraf›ndan tak›lan bileziktedir
(Seyido¤lu 1975: 285-290). 

Saim Sakao¤lu’nun Gümüflhane-
Bayburt Masallar› adl› eserinde de “Mu-
rad›na Nail Olmayan Dilber” ad›yla bir
masal bulunmaktad›r. Bu masalda, fakir
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bir kad›n›n güldükçe yüzünde güller
açan; a¤lad›kça gözünden mercanlar dö-
külen; y›kand›¤› su alt›n kesilen k›z›n›n
ruhu kolundaki paz›bendindedir (Saka-
o¤lu 2002: 440-444).

Muhsine Helimo¤lu Yavuz’un Ma-
sallar ve E¤itsel ‹fllevleri adl› kitab›nda
Afyon-Çay’dan derlenmifl “Murad›na
Eremeyen Dilber” masal›nda da fakir
kad›n›n k›z›n›n ruhu kolundaki bilezik-
tedir (Yavuz 2002: 439-443).

XII. Dev Oolu Kurtaarer Padifla-
h›n K›z›n› 

Gagauzlardan derlenen Tepegöz
masal›nda ölüm ruhu flu flekilde geç-
mektedir:

....
fiindi geler evê kendi tepägöz, iyer

mancalar› içer bir f›ç› su. Sora h›zlanêr
k›z›n üstünä. K›z büük seslän baarêêr:

-Dur yaklaflma bana!
-Niçin! –sorêr tepägöz.
K›z annadêr, ani bobas› ölmüfl da

bu üzerä o pek derin kah›rda, k›rk gün
lääz›m yas tutsun. Tepägöz kay›l olmufl
beklemää k›rk gün da sora evlenmää k›-
za. Yatêr dinnenmää tepägöz. K›z sorêr
ona:

-Nedir senin t›ls›m›n?
Tepägöz söleer:
-Tä bu direk.
Sabaalen tepägöz gider avlanmaa,

da dev oolu geler g›za da onnar ikisi do-
nadêrler türlü gözäl ifllärlän evin dire-
eni. 

Çocuk üüreder k›z›, taa ne yaps›n:
-Tepägöz geldiynän evä, sän oyna-

yas›n bu dirään dolayan›nda da deyä-
sin: “Tepägözçüün t›ls›m›”.

Avflam olêer, tepägöz geler evä. K›z
oynarm›fl dirään dolay yan›nda da de-
yärmifl: “Tepägözçüün t›ls›m›!”. Tepägöz
sa gülmeer. K›z bafllêêr aalamaa. O za-
man tepägöz güler. K›z deer ona: “Ne gü-
lersin?”, da urêr kendisini erä. Tepägöz
söleer k›za:

-Kar›, deersin, saç› uzun, ama akl›
k›sa!

Tepägözün t›ls›m› ne zaman olur di-
rektä?

-Sölesänä da bän bileyim.
Tepägöz söleer:
-Benim t›ls›m›m bu evin süpürgesi.

Açan tepägöz gider daaya, çocuk genä
geler k›za da üüreder onu:

-Donadas›n süpürgäyi türlü parça-
larlan.

K›z haz›rlêêr bir öküz imää tepägö-
zä hem bir f›ç› su, sora donadêr süpür-
gäyi. Açan da geler tepägöz daadan, k›z
alêr süpürgeyi, ç›kêr karfl› tepägözä. He-
moynêêr hem dêêr: “Tepägözçüün t›ls›-
m›!”.

Tepägöz sa güler da deer:
-Kar›, deersin, akl› k›sa, ama saç›

uzun. Tepägözün t›ls›m› olur mu evin di-
rää, yaki (veya) süpürgä. Benim t›ls›m›n
faydas› yoktur sana. Söyleycäm. Pek y›-
rakta var bir Kaaz daas›, daay›n içindä
var bir göl, orada üzer üç ördek. ‹leri gi-
der bir erkek ördäk. O ördään kat›s›nda
var bir oka tafl›. O tafl›n içindä var üç si-
nek. Onnar benim t›ls›m›m.

Açan Dev Oolu iflider bunu, gider
Kaz daas›na, bulêr gölü da urêr ilerki
ördää, yarêr onu, ç›karêr kat›s›n› da k›-
rêr o oka tafl›n›. Ç›karêr üç sinek, birisi-
nin bafl›n› koparêr ikisini da koyêr fliflä
içinä. Tepägöz da hastalanêr. Dev Oolu
geler, k›z› da beklärmifl onu. Dev Oolu
deer:

-Sän da gör, bän nas›l öldürecäm te-
pägözü.

Tepägöz yar› yola geler, çocuk kopa-
rêr ikinci sinään kafas›n›. Tepägöz da
öler, y›k›lêr erä.

Dev Oolu alêr Dünnää Gözeli k›z›,
da gelerlär onnar çocuun evinä. Dev
adam› beklärmifl çocuu da deer ona:

-Sän flindään sora, halizdän (ger-
çekten) dev adam›n oolu, utand›rmad›n
beni. ‹slää, ani geldin da bölä gözäl k›z›
getirdin. fiindän sora bendän fayda ol-
maycêk, yaflay›n, bana da bir parça ek-
mek verin (Özkan 1999: 306-307).
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XIII. Vilâyetnâme-i Abdal Musa
Abdal Musa Sultan namaz vaktin-

de dur›geldi; gördü ki bir kara canavar
yer kazup ça¤›r›r. Kara Abdal’a buyur-
du: “Baltan› bile...”. Kara canavar› gös-
terdi. “Eyle kim se¤irt, Teke be¤inin ru-
hudur, ol bâba yetifltirmeyelüm” didi.
Kara Abdal dahi ko¤arak ol canavar› ye-
tiflüb depeledi. (Tam o s›rada Teke be¤i
Antalya’ya giderken yolda at›n›n aya¤›
sürçer ve tepe üstü yuvarlanarak ölür)
(Ocak 1992: 111). 

NOTLAR
1. “Arkaik kahramanl›k destan›” terimi ile da-

ha ziyade Altay bölgesi destanlar› kastedilmektedir.
Bu destanlarda kahramanlar, d›fl görünüfl itibariyle
ola¤anüstü heybetli ve güçlü tasvir edilmelerine
ra¤men maksatlar›na ulaflmak için kuvvet ve cesa-
retleri yerine, çok özel ve gizli bilgileri kullan›rlar.
Mücadele ettikleri kahramanlar, tanr›lar (Erlik) ve-
ya bir ölçüde bunlarla iliflkide olan kifliler ve ola¤a-
nüstü güçlere sahip yarat›klard›r. Düflmanla savafl-
ta, genelde at veya insan fleklinde tecessüm etmifl
bir ruhun (eezi/iye) bilgilerine müracaat ederek hile
ve sihre baflvururlar. Olaylar üç boyutlu bir dünya
anlay›fl› çerçevesinde cereyan eder. Bu özelliklerin-
den dolay› mitle klasik epos aras›nda bir baflka ifa-
de ile mitten destana geçiflte bir tür olarak karfl›m›-
za ç›karlar. Bu tür eserlere, Rus bilginlerinden olu-
flan çok say›da bilim adam› “Bahad›rl›k Masallar›”
ad›n› verirler (Aça 2000:11-22; Bekki 2002:569-579). 

2. Arap edebiyat›nda X. Yüzy›lda ortaya ç›kan
Ferec Ba’de’fl-fiiddeler XIII. Yüzy›lda Farsça’ya ter-
cüme edilmifl, XV. Yüzy›ldan itibaren de Türk edebi-
yat›nda görülmeye bafllanm›flt›r (Seyido¤lu 1990:
11).

3. tin: Ruh; Birtak›m fizik ötesi kurucular›n›n,
gerçe¤i ve evreni aç›klamak için her fleyin özü, te-
meli veya yap›c›s› olarak benimsedikleri madde d›fl›
varl›k (Türkçe Sözlük 1988: 1476); Varl›¤›n büyüme
ve nefes alma gibi hayat tezahürü t›n sözüyle ifade
edilir. T›n yaln›z insan ve hayvanlarda de¤il, neflvü-
nema kabiliyeti olan bütün cisimlerde (nebatlarda)
de vard›r (Anohin 1924, ‹nan 1998’den 421). 

4. süne: Sadece insan ve hayvanlarda bulunan
cana Altay Türkleri süne der. Süne insan hayatta
iken de vücudundan ayr›l›p da¤larda, bozk›rlarda
dolaflabilir. Can›n di¤er bir nevi vard›r ki buna yula
denir. Yula insan veya hayvan›n eflidir (Anohin
1924, ‹nan 1998’den 421).

5. öz: Bir nesnenin en iyi k›sm›, içi, ilik, öz,
esas›, ortada olan, tamamen özgün olan (Roux
1999:114).

6. Alt› cilt olarak yay›mlanan eserin Masal,
Balad, Mit, Ortaça¤ Hikayeleri, Latife Kitaplar› ve

Yerel Efsanelerdeki Anlat› Elementlerinin Bir S›n›f-
lamas›” fleklindeki alt bafll›¤›ndan da anlafl›laca¤›
üzere, Motif-Indeks anlat› elementi veya motif ola-
rak belirlenen unsurlar›n tespitine yönelik çal›flma-
larda bafl vurulan en önemli kaynakt›r.

7. Sekiz olmal› çünkü Temir-Bökö, Temir-Sa-
¤›fl, Celbis-Sokor ve Ceeken-Küren atlar›yla birlikte
öldürülmektedirler.

8. Metinde böyle geçmesine ra¤men burada
kastedilen Ateflkâr O¤lan’›n at›n›n ruhu olmal›d›r.
Çünkü kahraman ile at›n›n hayat› birbirine ba¤l›-
d›r. Biri olmadan di¤eri olmaz.

9. Bu dizeleri Naciye Y›ld›z; “Manas’›n ç›m›n
(sinek) gibi can› gitti, diyor, / Hakiki evine gitti di-
yor” (1995: 649); fleklinde Tuncer Gülensoy ise; “Ma-
nas’›n sinek gibi can› gitti, / gerçek evine gitti,”
(2002: 139), olarak aktarm›fllard›r.
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Folklor çal›flmalar›nda derneklerin
yeri konusuna de¤inmeden önce, halkev-
lerinin çal›flmalar›ndan ve derneklerin
ortaya ç›k›fl›na zemin haz›rlayan siyasî
atmosferden bahsetmek gerekir. Bu ne-
denle yaz›n›n ilk bölümünde dernekler
öncesinde Halkevleri taraf›ndan yürütü-
len folklor çal›flmalar›na ve dönemin si-
yasî olaylar›na k›sa bir bak›fl yer alacak-
t›r. 

“Din Hayattan Ç›kar” adl› kitab›n-
da Tayfun Atay Cumhuriyet dönemi kül-
tür ve din hayat›m›z› 

1923 – 1950: “Yeter! Söz Devlet’in”
1950 – 1980: “Yeter! Söz Millet’in”
1980’den bugüne kadar: “Yeter! Söz

Kitle’nin” fleklinde s›n›fland›rm›flt›r. Bu

çal›flmada, 1950 – 1960 y›llar› aras›na
a¤›rl›kl› olarak de¤inilecektir. 

Halkbilimi çal›flmalar›nda yads›na-
mayacak bir yeri olan Halkevleri, devlet
destekli yar› resmî bir kurulufl niteli¤in-
deydi. Bu özelli¤inin en büyük yarar› ül-
ke çap›nda faaliyet göstermesini kolay-
laflt›rm›fl olmas›d›r. 477 flube ve 4332
halk odas› ile çal›flmalar›n› sürdüren
Halkevleri, her fleyden önce ülkenin dört
bir yan›ndan derlenen bir çok metinden
oluflan bir koleksiyon oluflturulmas›na
yard›m etmifllerdir. Bu yap›lanma, elde
etti¤i ürünleri yay›nlad›¤› dergiler vas›-
tas›yla halka ulaflt›rm›flt›r. 

Halkevleri, tek parti döneminin ya-
ni Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikti-

“YETER SÖZ M‹LLET‹ND‹R!” NESL‹N‹N HALKB‹L‹M‹NE
BAKIfiINDAN B‹R KES‹T: KONYA KÜLTÜR 

VE TUR‹ZM DERNE⁄‹

An Example of the “Enough, The Word Belongs to the People!” 
Generation’s Perspective on Folklore: The Konya Culture 

And Tourism Association

L’approche au folklore de la génération qui s’écria 
“Ça suffit! La parole est au peuple.”: L’exemple de l’Association 

culturelle et touristique de Konya 

Selcan GÜRÇAYIR*
ÖZET

Bu çal›flmada Türk toplumunun kültürel yap›s› 1950 – 1960 y›llar› aras› baz al›narak irdelenmifltir.
Halk›n kendi iradesiyle oluflturdu¤u yap›lanmalar›n ilk örneklerinden biri olan Konya Kültür ve Turizm
Derne¤i’nin halkbilimi faaliyetleri de¤erlendirilmifltir. Bu ba¤lamda derneklerin toplumun kültürel yap›s›na
katk›s› ele al›nm›flt›r. 
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ABSTRACT
In this study, the cultural structure of Turkish society between the years of 1950 and 1960 has been

surveyed. The folklore-related activities of the Konya Culture and Tourism Association, which is one of the
first establishments created by the people of its own accord, have been evaluated and the contributions of
this and similar associations to the cultural structure of society have been examined.
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dar›n›n kurulufllar›d›r. Cumhuriyetin
yeni kuruldu¤u bu dönemde millet olma
bilincini yakalamak ve yaymak amac›y-
la CHP iktidar› halk kültürü ile yak›n-
dan ilgilenmifltir. CHP’nin halk kültürü
ile ilgilenmesi konusunda fierif Mardin
flu yorumu yapm›flt›r: “Cumhuriyetin
kurucusu olan CHP’nin popülist ideoloji-
si, “halk kültürünün derin kaynaklar›na
inme”yi teorik olarak daima hakl› gös-
termifl ve gerçekten de CHP folklorik bir
dirilifli desteklemeye kadar gitmiflti.”
(Mardin 2003: 276) 

Emre Kongar, “Toplumsal De¤iflme
ve Türkiye Gerçe¤i” isimli kitab›nda
Cumhuriyet Devri Türkiye’sinin toplum-
sal yap›s› ve CHP’yi halka götüren ne-
denler hakk›nda flu yorumu yapm›flt›r:
“Cumhuriyet Türkiye’si egemenli¤i din-
sel geleneksel kaynaktan, halk kayna¤›-
na kayd›rarak yeni devletin, eski impa-
ratorluktan siyasal farkl›laflmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Bu farkl›laflmaya ra¤men Os-
manl› toplum yap›s›, cumhuriyetin en
önemli belirleyicilerinden biri olmufltur.
Bu yap› bir yandan toplumun çeflitli ilifl-
kilerinde imparatorluk dönemindeki ge-
leneklerin devam›n› sa¤larken, öte yan-
dan siyasal iktidar›n da niteli¤ini flekil-
lendirmifltir.” (Kongar 1981: 305)

CHP, Halkevleri vas›tas›yla gerçek-
lefltirmeye çal›flt›¤› folklorik dirilifl ve
halk kayna¤›na inme hareketlerine, çok
partili siyasi yaflama geçiflle birlikte son
vermek zorunda kalm›flt›r. Çünkü Hal-
kevleri, CHP’nin bir yan kuruluflu ola-
rak de¤erlendirilmifl ve bu nedenle ço-
¤unlu¤un deste¤iyle iktidara gelen De-
mokrat Parti (DP) taraf›ndan kapat›l-
m›flt›r. 

Halkevlerinin 8 A¤ustos 1951 y›l›n-
da 5380 say›l› kanunla kapat›lmas›ndan
sonra Türk Halkbilimi çal›flmalar› aç›-
s›ndan yeni bir dönem bafllar. ‹lhan Bafl-
göz bu dönem halkbilimi çal›flmalar› için
flunlar› söyler: “Ankara Üniversitesinde-

ki ba¤›ms›z folklor kürsüsü politik ne-
denlerle kald›r›ld›ktan sonra, folklor ça-
l›flmalar›na baflka bir darbe, 1950 y›l›n-
da büyük bir ço¤unlukla iktidar olan De-
mokrat Partiden geldi. Yeni idare bir y›l
sonra folklor çal›flmalar›na ve derleme-
lerine destek olan Halkevlerini kapatt›.
Böylece Halkevi dergilerinin hepsi ka-
pand›... Halkevi kitapl›klar›ndaki kitap-
lar flunun bunun elinde kay›plara kar›fl-
t›. Böylece folklor çal›flmalar› üniversite-
nin ve devletin deste¤inden yoksun kal-
d›. Bu önemli iki kurumun deste¤ini
kaybettikten sonra Türkiye’de folklor ça-
l›flmalar›n› tek tek bilim adamlar› ve
amatör derleyiciler sürdürdü.” (Baflgöz
2000: 83)

DP’nin 14 May›s 1950 tarihinde ya-
p›lan seçimde ezici ço¤unlukla iktidar
olmas›, siyasal ve toplumsal yaflamda
birtak›m yeniliklere sebep olur. Ahmet
‹nsel bu dönem hakk›nda flu yorumu ya-
par: “Türkiye toplumu bugüne kadar,
kendisinin ergin bir özne olarak akl› se-
limiyle kurdu¤u bir toplumsal düzen içe-
risinde yaflad›¤›n› tahayyül edememifl-
tir. Yak›n dönemde buna göreli tek istis-
na 1946 – 1950 y›llar› aras›ndaki gelifl-
melerdir. 1946 ruhu “Yeter söz milletin-
dir.” slogan›yla özetlenebilir.” (‹nsel
1990: 80)

DP’nin yaratt›¤› bu özgürlük ve de-
mokrasi havas› yaflam›n her alan›nda
kendisini hissettirir. Millete söz veren
bir demokrasi anlay›fl› getiren DP’nin
tek slogan› bu de¤ildir: “”Her mahalleye
bir milyoner” slogan› bu aç›dan belki en
anlaml›s›d›r. Her mahalleye bir karakol
ya da bir okul de¤il de bir milyoner vaat
edilmesi, devletle toplum aras›ndaki ilifl-
kilerin art›k sivil kurumlar arac›l›¤›yla
gerçeklefltirilece¤ini, sivil kurumlar›n
toplumsal faaliyet alanlar›n›n zenginle-
flece¤ini ima eder. Çünkü art›k mahalle-
nin yard›m›na koflacak tek güç “devlet
baba” olmayacakt›r.” (‹nsel 1990: 81)
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DP döneminde, sivil kurulufllara bu
kadar önem verilmesi ve bu kuruluflla-
r›n devletle toplum aras›ndaki iliflkileri
düzenleyen bir arac› olarak görülmesi
dernekçilik faaliyetlerine h›z kazand›r-
m›flt›r. Halkevlerinin kapat›ld›¤›, “devlet
baba”n›n “küçük bir Amerika olmak” ha-
yaliyle ekonomik konulara a¤›rl›k verdi-
¤i böyle bir ba¤lamda halkbilimi çal›fl-
malar› dernekler vas›tas›yla yürütül-
müfltür. Demokrasi ortam›n›n ve dolay›-
s›yla çok partili siyasi yaflam›n getirdi¤i
dernekçilik anlay›fl› halk›n giriflimcilik
duygusunu ortaya ç›karm›flt›r. Halk, ih-
tiyaç duydu¤u alanlarda dernekler kur-
maya bafllam›flt›r.

1950 – 1960 y›llar› aras›nda turizm
ve tan›tma gibi isimler tafl›yan çok say›-
da derne¤in kurulmas› da bunun göster-
gesidir. Arzu Öztürkmen “Türkiye’de
Folklor ve Milliyetçilik” adl› kitab›nda
bu konu hakk›nda flunlara de¤inmifltir:
“Folklorun kurumsallaflma profiline ba-
k›ld›¤›nda, 1950’lerden itibaren tecrübe
edilen bir di¤er geliflme art›k “turizmin”
bir temel olarak ortaya ç›k›yor olmas›y-
d›. Cumhuriyet döneminin idari olarak
Anadolu’da yeniden ele ald›¤› yerleflim
birimleri çerçevesinde özellikle bir der-
nekleflme faaliyeti gözle görülür bir hale
geldi. Bunlar, Van Turizm ve Folklor
Derne¤i (1952), Kars Turizm ve Tan›tma
Derne¤i (1954), Konya Kültür ve Turizm
Tan›tma Derne¤i (1959) ve Tekirda¤
fiarköy Turizm ve Tan›tma Derne¤i
(1959) gibi derneklerdir.” (Öztürkmen
1998: 194) 

Ard› ard›na kurulan bu derneklerin
yapt›¤› halkbilimi çal›flmalar›, Halkevle-
ri vas›tas›yla gerçeklefltirilen çal›flmalar
kadar sistemli ve uzun ömürlü olmam›fl-
t›r. Çünkü, derneklerin kurucular› öl-
dükten sonra dernekler genellikle ka-
panm›flt›r. Dernekçilik faaliyetlerinin
Türk halk›n›n ilk sivil toplum örgütü de-
nemesi olmas› ve kurumsallaflma anla-

y›fl›n›n yerleflmemifl olmas› derneklerin
k›sa ömürlülü¤ünün bafll›ca nedenleri
aras›nda gösterilebilir. 

1950 – 1960 y›llar› aras›nda kuru-
lan kültür derneklerinden biri de “Kon-
ya Kültür Derne¤i”dir. Bu dernek ilerle-
yen y›llarda Konya Kültür ve Turizm
Derne¤i ad›n› alm›flt›r. Dernek, 1959 y›-
l›nda Yüksek Kimya Mühendisi Feyzi
Hal›c› baflkanl›¤›nda kurulmufltur. 

Kurulufl amac› derne¤in tüzü¤ünde
flu flekilde belirtilmifltir: “Konya’m›z›n
tabiî, tarihî, arkeolojik, kültürel, sanat
ve folklor ile ilgili bütün turistik varl›¤›-
n› meydana ç›karmak, korumak, de¤er-
lendirmek, yurt ölçüsünde turizm en-
düstrisini Konya’n›n en önemli ekono-
mik ve sosyal konusu haline getirmek-
tir.” (Konya Kültür ve Turizm Derne¤i
Tüzü¤ü 1965: 3)

Konya Kültür ve Turizm Derne¤i,
kültür alan›nda pek çok faaliyet düzen-
lemektedir. Bunlar flu flekilde s›ralana-
bilir: Mevlânâ’y› Anma Törenleri, Türki-
ye Âfl›klar Bayram›, Türkiye Cirit Oyun-
lar› Birincilikleri, Milletler Aras› Mevlâ-
nâ Semineri, Milletler Aras› Folklor ve
Halk Edebiyat› Semineri, Türk Sporlar›
Semineri, Milletler Aras› Yunus Emre,
Nasrettin Hoca, Karamano¤lu Mehmet
Bey ve Türk Dili Semineri, Türkiye Gül
Yar›flmas›, Rahvan At Yar›fllar›, Türk
Sanat Musikisi Beste ve Saz Eserleri Ya-
r›flmas›, Tarihi Konya Yemekleri Yar›fl-
mas›.

Konya Kültür ve Turizm Derne-
¤i’nin Türk halkbilimi tarihi aç›s›ndan
en önemli faaliyeti Âfl›klar Bayram›’d›r.
2004 y›l›nda Âfl›klar Bayram›’n›n 39 un-
cusu düzenlenmifltir. 1966 y›l›nda dü-
zenlenen ilk bayrama, karfl›l›kl› fliir,
sazl› at›flma, en güzel memleket fliiri ve
en güzel memleket türküsü olmak üzere
üç dalda yirmi sekiz âfl›k kat›lm›flt›r. ‹r-
ticalen at›flmada Murat Çobano¤lu, Ef-
kârî, Müdâmî, fliirde fiemsi Yast›man,
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türküde Adnan Türközü birinci olmufl-
lard›r.

1973’ten itibaren yar›flma dallar›na
muamma, leb de¤mez, irticalî fliir, anlat-
mal›, türkülü, hikâyeli fliir de kat›lm›fl-
t›r. 10 uncu Âfl›klar Bayram›’nda ayr›ca
55 yerli ve 12 yabanc› ilim adam›n›n ka-
t›ld›¤› Milletler Aras› Folklor ve Halk
Edebiyat› Semineri düzenlenmifltir.

Âfl›klar Bayram›’n›n 10 uncu y›l›
münasebetiyle Abdülvahap Kocaman
(bütün yar›flmalara kat›ld›¤› ve baflar›l›
oldu¤u için), Murat Çobano¤lu (kat›ld›¤›
her bayramda en çok birincilik ödülü al-
d›¤› için), ‹smail Cengiz (kat›ld›¤› bay-
ramlarda dinleyicilerin ilgisini güzelle-
meleriyle çekti¤inden) adl› âfl›klara özel
ödüller verilmifltir. 

Âfl›klar Bayram›’nda da¤›t›lan
ödüller eski büyük âfl›klar›n veya edebi-
yatç›lar›n ad› ile an›lmaktad›r. (Karaca-
o¤lan Ödülü, Yunus Emre Ödülü vb.)

Konya Âfl›klar Bayram›’na sürekli
olarak kat›lan ve ün kazanan âfl›klardan
baz›lar› flunlard›r: Efkârî, Müdâmî, Ço-
bano¤lu, ‹lhamî, fieref Tafll›ova, Selma-
nî, Abdülvahap Kocaman, Ferrahî, Rey-
hanî, Mevlüt ‹hsanî, Alyanso¤lu, fiahba-
zo¤lu, ‹smail Cengiz ve Feymanî…

1966’da düzenlenen ilk Âfl›klar
Bayram›’n› ülke geneline tan›tmak ve
bayrama kat›l›m› sa¤lamak amac›yla
bütün valiliklere, kaymakaml›klara
mektuplar yaz›larak bölgelerinde bulu-
nan halk flairlerinin adreslerini bildir-
meleri istenmifltir. Ayr›ca ‹stanbul’un
büyük gazetelerinden bütün yurda Kon-
ya’da bir Âfl›klar Bayram› yap›laca¤› bil-
dirilmifltir.

Konya Kültür ve Turizm Derne¤i
ilk Türkiye Âfl›klar Bayram› faaliyetine
Türkiye’deki bütün âfl›klar›n kat›l›m›n›
sa¤lamay› hedeflemifltir. Bu amaçla olsa
gerek âfl›klar›n gelifl – gidifl yol ücretleri
(otobüs veya 3 üncü mevki tren olmak
flart›yla) ve yar›flma süresince otel, ye-

mek masraflar› dernek taraf›ndan öden-
mifltir. Dereceye giren âfl›klara verilen
para ödülleri de o döneme göre oldukça
yüksek meblâ¤lard›r.

“Unutulmaya terkedilmifl âfl›kl›k
gelene¤ini yeniden canland›rmak, halk
flairlerine yeni bir güç ve imkan kazan-
d›rmak” gayesiyle Konya Kültür ve Tu-
rizm Derne¤i taraf›ndan düzenlenen
Âfl›klar Bayram› hakk›nda Umay Günay
flu de¤erlendirmeyi yapar: “Konya’da ya-
p›lan Âfl›klar Bayram›’nda yaz›l› ve söz-
lü kaynaklardan elde edilen bilgilerin
yard›m›yla çeflitli bölgelerin afl›k fas›lla-
r› bölümlerine yer verilmifltir. Bu yar›fl-
malar âfl›klar› teflvik edici ve özendirici
olmufl, bu toplant›larda derece alan
âfl›klar her y›l daha baflar›l› olabilmek
için gayret sarf etmifllerdir. Konya’da
düzenlenen âfl›k toplant›lar› bu gelene¤i
canl› tutmakta oldu¤u kadar yeni tem-
silciler yetifltirmekte de tesirli olmufltur.
Bu toplant›lar›n gelene¤e faydal› katk›-
lar› yan›nda bu gelenek için yabanc› ve
zorlama olan bir tak›m unsurlar›n gir-
mesi yolunda menfî tesirleri de olmufl-
tur.” (Günay 1999: 27- 28) 

Âfl›klar Bayram› hakk›nda Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Halk-
bilimi Dergisi’nin de¤erlendirmesi biraz
farkl›d›r: “Her y›l tekrarlanmakta olan
bu bayram, ne yaz›k ki sadece Kon-
ya’n›n reklam›n› yapmaya yaramakta,
yeni yeni halk ozanlar›n›n ortaya ç›kma-
s›na ise katk›da bulunmamaktad›r. Her
fleyden önce flunu kabul etmek gerekir
ki halk ozanlar›n› bir hafta süreyle bir
araya toplay›p onlar› at›flt›rarak, bilme-
celer çözdürerek halk ozanl›¤›n›n bir de-
¤er kazanmas› birtak›m sorunlar›n›n çö-
zümlenmesi sa¤lanamaz. Yap›lan olsa
olsa baz› çevrelerin güzelce vakit geçir-
melerini sa¤lamakt›r. Bunlar asl›nda so-
runun bir yönü. Di¤er bir yönü de flu: Bu
bayrama sadece kiflilerin sevgileri üzeri-
ne veya tabiat sevgisi üzerine maniler,
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fliirler yazan ozanlar de¤il, toplumun so-
runlar›na e¤ilen toplumun daha ileri bir
düzeye varabilmesi için çaba gösteren
ozanlar›n da ça¤r›lmas› veya kat›lmala-
r›n›n sa¤lanmas› gerekirdi. Bu yap›ld›-
¤›nda mutlaka bu bayram daha anlaml›
bir toplant› olacakt›r.” (ODTÜ Halkbili-
mi Dergisi 1973: 27)

‹lk Âfl›klar Bayram›’n› Türk Folklor
Araflt›rmalar› Dergisi vas›tas›yla da ka-
muoyuna duyuran dernek, ilanda jüri
üyeleri konusunda flunu vurgulam›flt›r:
“Jüri üyeleri, Türk Folklor ve Halk Ede-
biyat› uzmanlar›ndan kurulmufltur.”
(Türk Folklor Araflt›rmalar› Dergisi
1966) ‹lk Âfl›klar Bayram›’ndan sonun-
cusuna kadar jüri üyeleri, bilim adamla-
r›, edebiyat tarihçileri, halkbilimciler ve
ünlü âfl›klardan oluflturulmufltur. Jüri-
nin bu vasf›, oldukça dikkate de¤er bir
durumdur. Yar›flmalarda dereceye giren-
leri belirleyecek olanlar›n bilim adamla-
r› olmas›, Türkiye’deki halkbilimi ürün-
lerine bilimsel bak›fl aç›s›n› getirme ça-
balar› olarak de¤erlendirilebilir. Ancak
bu çaban›n bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi
oldu¤u konusu da tart›flmaya aç›kt›r.

Bilimsellefltirme e¤ilimleri derne-
¤in ilerleyen dönemlerindeki faaliyetle-
rinde de devam etmifltir. 1998’de Âfl›klar
Bayram›’n›n 33 üncü y›l›nda Folklor ve
Halk Edebiyat› Kongresi’nde Feyzi Hal›-
c›: “33 üncü y›l Bayram›’nda folklorumu-
za ve halk edebiyat›m›za bilimsel yön-
den e¤iliyoruz. Bayram›n e¤itici, ö¤retici
ve gösterici olma vasf› yan›nda, Bayram-
da seminer ve kongrelerle bilimsel yön-
den de fikirlerin tart›fl›lmas› yeni yeni
görüfllerin ortaya at›lmas› için halk sa-
nat›n›n ve gelene¤inin yaflayan flairleri-
ni, onlar› eserlerine konu yapan bilim
adamlar›n›, folklorcular› bir araya getir-
mek istedik. Bu seminer bilim adamlar›-
m›zla, folklorcular›m›z› günlük hayat
içinde karfl› karfl›ya getirecek, sanat ve
mana plan›nda daha yak›ndan kaynafl-

malar›n› sa¤layacakt›r. Kongremize
Türk Folkloru konusunda söz sahibi,
eser sahibi de¤erli bilim adamlar›n› da-
vet ettik. Bu kongrelerin her y›l daha
genifl çapta daha de¤iflik konularla de-
vam etmesi en içten dile¤imizdir.” de-
mifltir (Hal›c› 1998: 5)

Âfl›klar Bayram›’n›n olumlu ya da
olumsuz olarak de¤erlendirilebilecek
pek çok yönü vard›r. Ancak önemli olan;
bir bayram vas›tas›yla kültürün bir par-
ças› olan âfl›kl›k gelene¤inin, yaflat›lma-
ya çal›fl›lmas›d›r. Halk ozanlar› için ade-
ta bir okul vazifesi gören bu bayram›n,
devlet emriyle de¤il de bir sivil toplum
örgütü vas›tas›yla gerçeklefltirilmesi de
oldukça dikkate de¤er bir noktad›r. Kon-
ya Kültür ve Turizm Derne¤i bu faali-
yetten ötürü Konya’y› Türkiye’ye tan›t-
mak, flehrin turizm gelirlerini artt›rmak
gibi birtak›m ç›karlar sa¤lam›fl olabilir.
Bu da gayet do¤ald›r, çünkü derne¤in
amac› zaten budur. Bir zamanlar devrin
hakim ideolojisinin do¤rultusunda, ide-
olojinin yeniden üretilmesine yard›mc›
olmak için kullan›lan halkbilimi ürünle-
ri bu kez turizmi gelifltirmek amac›yla
kullan›lm›flt›r.

Konya Kültür ve Turizm Derne-
¤i’nin düzenledi¤i yar›flmalardan biri
“Tarihî Konya Yemekleri Yar›flmas›”d›r.
1 Ekim 1977 y›l›nda ilki düzenlenen bu
yar›flman›n aç›l›fl konuflmas›nda Feyzi
Hal›c› flunlar› söyler: “Asl›nda bu yar›fl-
ma yemekleri ile ünlü Bolu ilimizde dü-
zenlenmeliydi. Ancak Anadolu’da insa-
no¤lunun ilk olarak mesken hayat›na
geçifli Konya yak›nlar›ndaki Çatalhö-
yük’te gerçekleflmifltir. ‹lk tand›r ve bu¤-
day taneleri de burada bulunmufltur.
Hz. Mevlânâ’n›n yak›n›, gelmifl geçmifl,
ahç›lar›n ustas› olarak bilinen Ateflbaz
Veli’nin burada yatmas› bizi bu yar›flma-
y› yapmaya zorlad›. Sonuç gerçekten
mutluluk vericidir. Birbirinden güzel ye-
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mekler görüyoruz” (Milli Kültür 1977;
72-73)

Dernek baflkan› Feyzi Hal›c› konufl-
mas›nda, sanki baflka birilerinin alan›na
giriyormufl gibi önce yar›flmalar›n neden
Bolu’da de¤il de Konya’da yap›ld›¤›n›
aç›klama gere¤i hissetmifltir. Bu yakla-
fl›mdan da flehirler aras›nda yaz›l› ku-
rallarla belirlenmifl bir s›n›r olmasa da
birtak›m kültürel s›n›rlar›n oluflmaya
bafllad›¤› anlafl›l›yor. Sözgelimi Mevlânâ
ile ilgili her türlü organizasyon ancak
Konya’da düzenlenmeliyken, yemek ya-
r›flmas› Bolu’da, Yunus Emre ile organi-
zasyonlar da Eskiflehir’de düzenlenmeli-
dir. Kent dernekleri de sözbirli¤i etmifl-
çesine faaliyetlerinde bu s›n›rlara uy-
maktad›r. S›n›rlar›n d›fl›na ç›k›ld›¤›nda
da gerekli aç›klamalar yap›lmaktad›r. 

Asl›nda bu konuflmadan ç›kar›labi-
lecek en önemli sonuç; derneklerin halk-
bilimi çal›flmalar›nda “Kentler ve ‹mge-
ler” ekseni do¤rultusunda yol almalar›-
d›r. Çünkü kente imge kazand›r›lmas›,
genel amaçlar› olan yörenin ve kentin
tan›t›lmas›nda yads›n›lmayacak bir fak-
tördür. Baz› kültür ve turizm dernekleri-
nin kendilerine bu imgeleri tafl›yan ad-
lar seçmeleri bunun en güzel kan›t›d›r.
Çank›r› Yaren Kültürünü Yaflatma Der-
ne¤i, Akflehir Nasrettin Hoca ve Turizm
Derne¤i gibi.

Dönemin Kültür Bakan› Avni Akyol
(1931 – 1999), ayn› yar›flman›n aç›l›fl ko-
nuflmas›nda “Türk dilindeki öncülü¤ü,
Hz. Mevlânâ’s›, Nasreddin Hocas› ve ün-
lü di¤er büyükleri ve zenginlikleri ile
Konya’n›n milli kültür ve sanat merkezi-
miz olarak gelifltirilmesine çal›flmak,
millî kültür seferberli¤imizin ilk ad›mla-
r›ndan biri olacakt›r.” (Milli Kültür
1977; 73) diyerek Konya’n›n yurt gene-
linde ve dünyada tan›nmas›n› sa¤layan
imgelerini ön plana ç›karmaktad›r.

Dernekler, halk› bilinçlendirme,
yanl›fllar›ndan döndürme gibi bir mis-

yon da yüklenmifllerdir. Konya Kültür
ve Turizm Derne¤i baflkan› Feyzi Hal›c›,
Konya ve Turizm bafll›kl› yaz›s›nda flun-
lar› dile getirmifltir: “Mevlânâ anma tö-
renleri ve Mevlânâ müzesi esnafa ve
tüccara büyük gelir kazand›ran durak
ve faktörlerin bafl›nda gelir. Oysa 1950’li
y›llarda Mevlânâ’n›n çok az bilindi¤i o
devirlerde, halk türbenin pencerelerine
çaput ba¤lar, mum diker, dilekte bulu-
nurdu. Mevlânâ’n›n insanc›l ve bar›flç›
düflüncelerini turizm aç›s›ndan ilk orta-
ya ç›karan Konya Turizm Derne¤i ol-
mufltur. Yaln›z Türkiye’de de¤il, 22 kez
baflta Amerika ve Fransa olmak üzere
çeflitli tarihlerde Almanya, ‹talya, Tu-
nus, Belçika, Danimarka, Kanada, ‹ngil-
tere, Avusturya ve en son olarak Yuna-
nistan’da düzenlenen Mevlânâ törenle-
rinde, Mevlevi müzi¤i ve Sema’› Mevlâ-
nâ’n›n hümanist düflünceleri tan›t›lm›fl,
tarihi Konya flehrinin Turizm potansiye-
li milyonlarca bat›l›ya sunulmufltur.”
(Konya Kültür ve Turizm Derne¤i Bülte-
ni 1985: 2)

Feyzi Hal›c›, Mevlânâ’n›n hümanist
ve bar›flç› düflünceleri sayesinde turiz-
min gerçekleflti¤ini söylerken, flamanist
dönemin izlerinden olan a¤aca çaput
ba¤layarak dileklerinin gerçekleflece¤ine
inanma gibi folklorik bir olguyu küçüm-
ser bir tav›r tak›nm›flt›r. Oysa ki bir
folklorcu insanlar›n yapt›klar› davran›fl-
lar›n, ritüellerin, geleneklerin, görenek-
lerin do¤rulu¤una ya da yanl›fll›¤›na ka-
rar veremez. Onlar› kendi ba¤lamlar›
içerisinde de¤erlendirme yoluna gider.
Folklor ürünlerine de¤er yüklemek, on-
lar›n iyi ya da kötü, yararl› ya da yarar-
s›z olduklar›n› savunmak objektif bak›fl
aç›s›ndan uzaklafl›lmas›n› sa¤lar. Ancak
flunu da unutmamak da yarar vard›r;
derneklerin öncelikli amaçlar›ndan biri
de turizmi canland›rmak ve her kesim-
den insan› turistik mekânlara çekebil-
mektir. Bunu yapabilmek için de görsel
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de¤erlerin vurgulanmaya çal›fl›lmas› ga-
yet do¤ald›r. 

Konya Kültür ve Turizm Derne¤i
baflkan› Feyzi Hal›c›, hemen her konufl-
ma ve yaz›s›nda Konya’n›n dünya üze-
rindeki önemi ve bozulmam›fll›¤›ndan
söz eder: “Konya topra¤›, paha biçilmez
bir muhteflem hat›ray›, bir kültür olay›-
n›, bir tarihi gerçe¤i bir “An›t fiehir”, bir
“Müze fiehir” hüviyetiyle ba¤r›nda müj-
de çiçe¤i olarak muhafaza etmifl, günü-
müz insanlar›na içtenlikle sunmufltur.
Gelenek, görenek ve folklor ad›na Kon-
ya’m›z›n zengin bir envanteri vard›r.
Halk türkülerimiz, bin y›l› aflk›n bir za-
man mikrofonundan insanl›k alemine
Konya tezenesiyle, Konya m›zrab›yla
“Yaflama Sevinci” iletir. Halk fliirimiz en
ince duyarl›l›kla Konya’dan bütün yurda
ve dünyaya, sarmafl›klar gibi m›sralar›-
n› sunar da sunar.” (Folklor ve Halk
Edebiyat› Kongre Bildirileri 1984: 3)

Bu konuflmada, Konya’n›n folklorik
ürünlerinin ve tarihî eserlerinin bozul-
mam›fll›¤›, dokunulmam›fll›¤› “an›t fle-
hir” ve “müze flehir” gibi ifadelerle vur-
gulanm›flt›r. Bu okuyufltan dolay› Feyzi
Hal›c›’n›n, 1960’larda folklor ürünlerine
yeni bir yorum getiren “Performans Te-
ori”yi dikkate almam›fl oldu¤u sonucu
ç›kar›labilir. Performansç›lar, folklor
ürünlerinin bozulmad›¤›n› ya da kaybol-
mad›¤›n› savunurlar ve folklor ürün-
lerinin günümüz dünyas› içerisinde de
yararl› ve anlaml› oldu¤undan bah-
sederler. Feyzi Hal›c›’n›n bu söylemin-
den yola ç›k›larak folklor ürünlerine
bak›fl aç›s›n›n “Tarihî Co¤rafî Fin Yön-
temi”ne yak›n oldu¤u söylenilebilir.
Tarihî Co¤rafi Yönteminin takipçileri
anlat›lar›n en eski fleklini yani “ur-
form”unu ararlar. Dolay›s›yla “bozul-
mam›fl” bir fleklin varl›¤›n› kabul eder-
ler. Hatta ayn› anlat›n›n farkl› varyant-
lar›ndan en eskisini seçerek daha son-
rakileri buna göre tamir etmeye çal›fl›r-
lar. 

Hal›c›’n›n “müjde çiçe¤i olarak
muhafaza edildi¤ini” öne sürdü¤ü bu
ürünler, “otantiklikleri” ön plana
ç›kar›larak günümüz insanlar›na “içten-
likle sunulmufl” ve insanlar taraf›ndan
keflfedilmeyi beklemifltir. Bu keflfedilme
beklentisi, 16 ›nc› ve 17 inci yüzy›llarda
Avrupal› seyyahlar›n, “ilkellerin” ve Av-
rupa halk köylülerinin “asil” ve “saf”
diye nitelenen kültürleri üzerine yönel-
mesini hat›rlat›r. Gelenek, görenek ve
folklor ad›na zengin malzemelere sahip
olan Konya günümüz insan› taraf›ndan
de¤erlendirilmeyi beklemektedir.

Dünya sahnesine ç›k›fl›ndan y›llar
sonra Türkiye’de yank›lanan halkbilimi,
ortaya ç›k›fl›ndan sonra da ideolojileri
yaymak, flekillendirmek amac›yla kul-
lan›lm›fl ya da kullan›ld›¤› varsay›lm›fl
ve bu nedenle önce Türk Ocaklar› daha
sonra Ankara Üniversitesi’ndeki ba¤›m-
s›z folklor kürsüsü ve nihayet Halkev-
leri kapat›lm›flt›r.

Bugünkü siyasal ça¤r›fl›mlar› ne
olursa olsun hem Halkevleri hem de
Türk Ocaklar› ayd›nlar taraf›ndan genifl
halk kitlelerini e¤itmek amac›yla kuru-
lan kurulufllar olarak Türk kültür
hayat›nda yerini alm›flt›r. Bu nedenle
Türk Ocaklar› ve Halkevleri Türk kül-
tür tarihinde, tamamen olmasa da
önemli ölçüde, siyasî partilerden ayr›
düflünülmesi gereken olgulard›r. 

Resmî kurumlar taraf›ndan pay-
lafl›lamayan, ama önemi de an-
lafl›lamayan folklor, derneklerle beraber
sivil toplum örgütleri taraf›ndan çok
seslilikle yürütülmeye bafllanmas›na
karfl›n, maddî imkans›zl›klar nedeniyle
süreklili¤ini sa¤layamam›fl genellikle
kurucular›n›n ve destekçilerinin amaç-
lar›na hizmet eder hâle gelmifllerdir.
Yani önceleri siyasete alet olmufl, daha
sonralar› dernek kurucular›n›n
inisiyatifinden ç›kamam›flt›r. Bunun da
en büyük sebebi halkbiliminin Tür-
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kiye’de bilimsel bir yap› üzerine otur-
tulamamas›d›r.

Folklora ve ürünlerine dönemin
siyasi ideolojisini perçinlemek ya da mil-
li bütünlü¤ü sa¤lamak amac›yla bakan
Halkevlerinin aksine derneklerin böyle
bir misyonu yoktur. Ancak, derneklerin
tüzüklerinde belirttikleri gibi kurulduk-
lar› kentin do¤al, tarihî, arkeolojik,
sanat, folklor ile ilgili bütün kültür ve
turizm varl›¤›n› ortaya koymak, gelifltir-
mek, korumak gibi bir amaçlar› vard›r.
Bu da onlar›n folklor ürünlerine yanl› ve
dar bir bak›fl aç›s›yla bakmalar›na sebep
olmufltur.

Halkevleri döneminde folklorun
sözel ürünlerine önem verilmesine ve
fierif Mardin’in deyimiyle “folklorik bir
dirilifl” sa¤lanmaya çal›fl›lmas›na kar-
fl›n, dernekler döneminde turizme hiz-
met eden görsel de¤erler önemsenmifl,
oluflan güç bu yönde harcanm›flt›r. 

Halkbilimi çal›flmalar›n›n kesintiye
u¤rad›¤› ve sahipsiz kald›¤› bir dönemde
ortaya ç›k›p, halkbilimi çal›flmalar›n›n
amatör bazda yürütülmesini sa¤layan
derneklerin, yay›nlad›klar› kitaplar, der-
giler, bültenler ve düzenledikleri
faaliyetler dikkate al›nd›¤›nda oldukça
önemli bir koleksiyon oluflturduklar›
görülür. Konya Kültür ve Turizm Der-
ne¤i bu konuda oldukça genifl bir viz-
yona sahiptir. Çünkü düzenlenen sem-
pozyumlarda sunulan bildiriler kitaplar
halinde yay›nlanm›flt›r. Bu da sempoz-
yuma kat›lamayan ya da kat›lmayan
pek çok araflt›rmac›n›n yeni görüfller-
den, bak›fl aç›lar›ndan faydalanmas›n›
sa¤lam›flt›r. Dernekler, gerçeklefltirmifl
olduklar› baz› faaliyetlerle halkbilimi
tarihine girmeyi baflarm›fllard›r. “Konya
Kültür ve Turizm Derne¤i’nin 1966’dan
bu yana sürdüre geldi¤i geleneksel Afl›k-
lar Bayram› ve 1972 y›l›nda bafllat›lan
Türkiye Cirit Birincilikleri yar›flmas›
Türk folkloru alan›n›n önemli giriflim-

lerinden” (Büyük Larousse 1992: 4184)
say›larak halkbilimi tarihindeki yerini
alm›flt›r.

Halkevlerinden sonra, dernekler
eliyle yürütülen folklor çal›flmalar›nda
elde edilen birikimlerden, ülkemizdeki
tüm kurum ve kurulufllar yararlanmal›,
ayr›ca üniversitelerde yap›lacak olan
bilimsel çal›flmalarda da bu birikimler
göz önünde bulundurulmal›d›r. 
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Bireyin ve toplumun yaflam›n› dü-
zenleyen de¤erler dizgesi içinde, dini
inançlar›n ayr› bir yeri ve önemi vard›r.
‹nsanl›¤›n bafllang›c›ndan bugüne kadar
bu olgunun sürekli yap› ve flekil de¤ifl-
tirdi¤ini görürüz. Bu ba¤lamda, ilk etap-
ta do¤ac›l›k olarak adland›r›lan dini ina-
n›fl karfl›m›za ç›kmaktad›r. Do¤ac›l›k; fi-
ziksel çevrede görülen, karfl›lafl›lan olgu-
lar›n kiflilefltirilmesi, tanr›laflt›r›lmas›
anlam›na gelir. Do¤ada yinelenen olgu-
lar›n nedenini aç›klamada güçlük çeken
insanlar, bunlar› yönlendiren ayr› ayr›
güçlerin (Tanr›lar) varl›¤›na inanm›flt›r.
Böylece günefli (dünyay› ›s›tan), ay› (ay-
d›nlatan), topra¤› (ürün veren), akarsu-
lar›, denizi, f›rt›nay› vb. birer güç ve
yönlendirici merkez olarak tanr›laflt›r-
m›flt›r. Do¤ac›l›¤›n temel özelli¤i tanr›la-
r›n somutlaflt›r›lmas› ve gözle görülür
biçimler, simgeler fleklinde düflünülme-

sidir. Bu somutlaflt›rma çerçevesinde
tanr›lar birinci aflamada hayvan (zo-
omorf), ikinci aflamada yar› hayvan yar›
insan, üçüncü aflamada ise antropomorf
yani insan biçiminde düflünülmüfltür.

Eski Türklerde de totem olarak ka-
bul edilen bu somutlaflt›rma, birçok mil-
lette önce çok tanr›l›l›¤› ard›ndan tanr›-
lar aras›ndaki derecelendirme neticesin-
de tek tanr› inanc›n› do¤urmufltur.
(Ozankaya 1973, 273-274) Bu aflamalar
hemen her toplumda çeflitlilik göster-
mektedir ancak savafllar, göçler, ticaret
gibi kültürel tafl›nmay› sa¤layan sebep-
ler bu aflamalar esnas›nda ortak de¤er-
lerin oluflmas›na zemin haz›rlam›flt›r.
Türk dini ile ilgili yap›lan çal›flmalarda
da Türk dininin çeflitli evrelerden geçti¤i
kabul edilmekte ve Türk dininin Toyo-
nizm, fiamanizm ve Gök Tanr› Dini ol-
du¤una dair çeflitli görüfller savunul-
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maktad›r.1 Ancak kabul edilmesi gere-
ken temel nokta genifl bir yay›l›m alan›-
na sahip Türk boylar›n›n dini inançla-
r›ndaki uygulamalar›nda çeflitli farkl›-
l›klar›n oldu¤udur.

Co¤rafyan›n geniflli¤i ve dini yap›-
daki bu çeflitlilik bugünkü Türk dünya-
s›n›n kültürel zenginli¤inin meydana
gelmesindeki temel faktörlerdir. Bu zen-
ginlik içinde dünden bugüne tafl›nan un-
surlardan biri de suya ba¤l› olarak yap›-
lan anlatmalar ve inan›fllard›r. fiiddetli
ve ani ya¤an ya¤murlar, taflk›nlar, bü-
yük nehirler, göçebe bir yaflam tarz›n›
benimsemifl olan Türklerde yer-su kül-
tünün oluflmas›n› sa¤layan temel unsur-
lard›r. Bu kültün etkisini Altay Türkle-
rinde canl› bir flekilde görmek mümkün-
dür.

Altayl›lar›n inan›fl›na göre, mevcut
olan her fley gibi sular›n da hakim sa-
hipleri vard›r.(Roux 1998; 111) Denizle-
rin ve okyanuslar›n tanr›s› Talay Han,
taflan ve kabaran sular›n tanr›s› ise Ya-
y›k Hand›r (Ögel 1995, 383). Bunlar›n
d›fl›nda her nehrin, derenin, da¤›n bir
yer-su tanr›s› oldu¤u ve insanlar›n bu
tanr›larla münasebette bulundu¤u belir-
tilmektedir.(‹nan 1987, 391) Bu anlay›fl
do¤rultusunda Tanr›larla insanlar ara-
s›ndaki iliflkiyi sa¤layan kifliler ilk etap-
ta flamanlard›r. Yer-su tanr›lar› ile mü-
nasebette bulunan flamanlar›n bazen
Ülgene kurban sunmak üzere yola ç›k-
t›klar›nda (yani göklere ç›kmay› temsil
ederken) “kara k›zlar” ad›yla an›lan tan-
r›larla karfl›laflt›klar›na, bunlar›n flama-
n›n yolunu flafl›rtmaya çal›fl›p, onlar›
kendi yataklar›na ça¤›rd›klar›na, flama-
n›n vazifesini unutup bunlar›n cilveleri-
ne aldand›¤› takdirde baflka ruhlar tara-
f›ndan cezaland›r›ld›¤›na inan›l›r-
d›.(‹nan 2000, 40) Hatta inan›fla göre
Göktürklerin atalar›ndan birinin difli bir
deniz mele¤i ile iliflkisi vard›r. Günün
birinde avc›lardan biri bir ak geyik öldü-

rür ancak “Deniz ruhu k›z” bir ak geyik
donuna büründü¤ünden, bundan sonra
sunulan insan kurbanlar› (ceza olarak)
hep bu avc›n›n kabilesinden verilir.(Ögel
1995, 103) Yer alt› ruhlar›yla ilgili ola-
rak da Altay destan›na göre “Ölülerin
Han›, ‹rle Han’›n k›z›, bir siyah tilki do-
nuna bürünüyor ve yi¤itleri yer alt›na
çekerek bafllar›na türlü felaket getiri-
yordu.”(Ögel 1995, 263).

Türkler ‹slamiyet’i kabul ettikten
sonra da su kültünün izlerini uzun süre
korumufllard›r. Çünkü hayata bak›flla-
r›nda ve yaflam tarzlar›nda çok büyük
de¤ifliklikler meydana gelmemifltir. An-
cak ‹slamiyet’in etkisiyle daha önce va-
rolan de¤erler, yap› ve karakter de¤ifltir-
mifltir. Türk kültür dünyas›n›n en önem-
li eserlerinden biri kabul edilen Dede
Korkut’taki “Uzun B›nar dimek ile mefl-
hur bir b›nar var idi. Ol p›nara perriler
konmufl-idi... Çoban kepenegini üzerleri-
ne atd›, perri k›z›nun birini tutd›.”(Ergin
1989, 207) ifadesinde; Kazan’›n su ile il-
gili olarak söyledi¤i “su Hak didar›n gör-
müfldür, ben bu su-y-ile haberlefleyim di-
di. Görelüm hanum nice haberlefldi: Ka-
zan aydur:

Ça¤nam ça¤nam kayalardan ç›kan su
A¤aç gimileri oynadan su
Hasan ile Hüseynün hasreti su
Ba¤ ve bostanun ziyneti su
Ayifle ile Fatmanun nigah› su
fiahbaz atlar gelüp içdügi su” (Ergin 1989; 101)

sözlerinde; Pay Püre’nin o¤lu için “bir
deniz kulun› boz ayg›r ald›lar” (Ergin
1989;117) anlay›fl›nda; Dede Korkut’un
Delü Karçara:”Karflu yatan kara ta¤un
aflma¤a gelmiflem/ Ak›nd›lu görklü su-
yun› kiçmeye gelmiflem” (Ergin 1989;
125) ifadesinde suyla ilgili inançlar ken-
dini gösterir.

Yer-su kültüyle ilgili inançlar›n iz-
lerini bugün Anadolu’nun hemen her
bölgesinde farkl› uygulamalar fleklinde
görmek mümkündür. Bu inanc›n en can-
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l› biçimde görüldü¤ü yerlerden biri de
Elaz›¤ iline ba¤l› Palu ilçemizdir. ‹lçe,
F›rat Nehri’nin k›y›s›nda kuruldu¤un-
dan oldukça eski bir tarihe sahiptir. ‹lçe-
de Hurri’ler, Hititler ve Urartu’lar hü-
küm sürmüfl özellikle Urartu’lar döne-
minde ilçe oldukça büyük bir önem ka-
zanm›flt›r. Dünden bugüne gelinceye ka-
dar ki süre çerçevesinde ilçe hem bir çok
istilaya maruz kald›¤›ndan hem de tica-
ret kervanlar›n›n yolu üzerinde bulun-
du¤undan bir çok medeniyetin izlerini
ba¤r›nda tafl›maktad›r. Bugün F›rat’›n
alüvyonlu topraklar›nda küçük bir ilçe
hüviyetinde bulunan Palu, Elaz›¤’a 76
km uzakl›ktad›r. Da¤l›k bir arazi yap›s›-
na ve bozuk bir ormanl›k alana sahip
olan ilçe, bölgenin önemli kültürel mer-
kezlerinden biridir.(El. ‹l.Y›l 1970;52)

Bu yörede Çay H›rtiki ad›yla an›lan
ve F›rat Nehri içinde bir varl›¤›n yaflad›-
¤› kabul edilmektedir. Yöre insan› bu
varl›¤›n üst k›sm›n›n insan alt k›sm›n›n
hayvan fleklinde, vücudunun tüylerle
kapl› olup, ayaklar›n›n ise ters oldu¤una
inanmaktad›r. Yapt›¤›m›z derlemelere
göre Çay H›rtiki insan k›l›¤›na girip, k›-
l›¤›na girdi¤i kiflinin yak›n arkadafllar›-
na veya akrabalar›na gidip, onlarla ko-
nuflarak nehrin kenar›na götürüp bo¤-
makta, öldürmektedir.2 Özellikle karan-
l›kta ortaya ç›kan Çay H›rti¤inden ko-
runman›n tek yolu atefltir. Konufltuklar›
kiflinin Çay H›rti¤i oldu¤undan flüphele-
nen kifliler, vücutlar›n›n çevresinden ve-
ya ayaklar›n›n alt›ndan atefl geçirirler.
Bu davran›fl› tekrarlayan Çay H›rtiki
tüylerinin yanmas›yla kaç›p kendini su-
lar›n içine b›rak›r ve gözden kaybolur.3

Yine Çay H›rti¤inin zaman zaman çeflit-
li kiflilerin k›l›¤›nda, ata binip gezdi¤ine
ve atlar› yordu¤una inan›lmaktad›r. At-
lar›n› sabah yorgun ve terli bir flekilde
bulan kifliler hayvanlar›n› Çay H›rti¤i-
nin götürüp götürmedi¤ini anlamak için
atlar›n semerlerine veya s›rt›na yap›flt›-
r›c› maddeler sürmektedir. Bu sayede

Çay H›rti¤inin, bu hayvana binince tüy-
lerinin yap›flmas›ndan dolay› tekrar bin-
meyece¤i düflünülmektedir.4

Çay H›rti¤i ile ilgili dikkat çeken en
önemli nokta bu varl›¤›n yar› insan yar›
hayvan biçiminde bir yap›ya sahip olma-
s›d›r.

O¤uz Ka¤an destan›nda ‹t barak-
larla ilgili olarak köpek bafll› insanlar
olduklar›n›n belirtilmesi(Ögel 1998,
193), Bögü Han›n yapt›¤› ak›nlarda elle-
ri ve ayaklar› hayvanlar›nkine benzeyen
insan türlerine rastlanmas› (Ögel 1998,
88), Er Töfltük destan›nda Er Töfltük’ün
bir kuyunun içinden ç›kard›¤› ve insan
fleklinde görünen Çoin Kulak’la mücade-
lesi ve Çoin Kulak’›n ata çatlat›rcas›na
binip koflturmas› dikkat çekicidir.(Ögel
1998, 545). Ancak hem O¤uz Ka¤an’›n
hem de Bögü Han’›n mücadele ettikleri
kiflilerin insan olarak düflünülmesi, Çoin
Kulak adl› devin ölümlü olmas› onlar›
Çay H›rti¤inden ay›ran en temel farkt›r.

Türk milleti tarihi boyunca bütün
dinlere karfl› hoflgörülü bir bak›fl aç›s›na
sahip olmufltur. Söz konusu durumu bu
aç›dan de¤erlendirdi¤imiz takdirde F›-
rat ve Dicle nehirleri tarih boyunca bir-
çok medeniyetin kuruldu¤u veya ele ge-
çirmek için u¤runa nice kanlar›n dökül-
dü¤ü önemli bir co¤rafi alana sahiptir.
Bugün dahi bu konumunu devam etti-
ren bu co¤rafyada birçok farkl› uygarl›-
¤›n maddi ve manevi izini görmemiz
mümkündür. Bu noktada bölgeye bir dö-
nem damgas›n› vuran kültürlerde yer-su
kültünün farkl› flekiller ihtiva etse de
bulunmas›, Türk milletinin Anadolu’yu
hakimiyeti alt›na almas›ndan sonra da
bu inan›fllar›n devam›n› sa¤lam›flt›r. Bu
inan›fllar do¤rultusunda Mezopotamya
uygarl›klar›ndaki baz› tanr›lar hakk›n-
daki inan›fllara bakmak gerekir. F›rat
Nehri’nin kral› ve ›rmak tanr›s› olan Ak-
heloos’un metamorfoz yetene¤i vard›r
yani istedi¤i flekle girebilmektedir. Se-
iren ise, çok güzel flark›lar söyleyip ge-
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micileri büyüleyen ve yanlar›na çekip
daha sonrada onlar› kap›p götürerek
parçalayan bir tanr›d›r (Erhat 1993,
292). Seirenler, ayr›ca Akheloos Irma¤›y-
la Musalardan (esin perileri) Kalli-
ope’nin k›z›d›r. Akheloos ve Seirenlerin
bu yak›nl›klar› bizi hem onlara ait an-
latmalar›n hem de benzer özellikler gös-
teren di¤er anlatmalar›n zamanla Türk
kültüründe yer alan yer-su kültü ile de
birleflerek bugünkü haline ulaflt›¤› ka-
naatine götürüyor. Bizi bu kanaata sev-
keden bir di¤er neden de H›rtik sözcü¤ü-
nün yap›s› ve anlam›d›r.

H›rtik sözcü¤ünün etimolojisi ile il-
gili olarak flu anlamlar vard›r:

h›rt›: S›skal›ktan, c›l›zl›ktan ya da
gebelikten dolay› vücudu oranl› olmayan
kimse, h›rt›k: kavgac› sald›rgan (kimse),
h›rçik: tüyleri uzun ve kar›fl›k hayvan
(D Söz 1993, 2373), k›rtüç kifli: kimseyi
çekemeyen huysuz kifli (Atalay 1985,
333) anlamlar›n› buluruz. Sözcü¤ün kö-
künü “h›rt” fleklinde ele ald›¤›m›z tak-
dirde sondaki –rt sesinin yurt, kurt, sert
vb. flekillerde Türkçe’de bulunmas› ve
–ik ekinin y›rt-›k, dürt-ük, gibi fiillerden
isim yapan bir ek olmas› sözcü¤ün köke-
ninin Türkçeli¤ini do¤rulayan etmenler
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Çay H›rti¤inin yaln›zca ateflten
korkmas› ise ateflin di¤er dünya dinle-
rinde oldu¤u gibi Türk kültüründe de en
temiz fley olarak kabul edilmesinden
kaynaklanmaktad›r. Atefl ve su anâs›r›
erba’an›n iki unsuru olmas› dolay›s›yla
da dikkat çekicidir. Su, ateflin varl›k ne-
deni oldu¤u gibi onu yok eden temel fak-
törlerdendir.

Bilindi¤i gibi “Göktürklere gelen
Bizans elçileri, Göktürk s›n›r›nda, atefl
üzerinden geçirilip temizlendikten sonra
ülkeye al›nm›flt›r.” Göktürkler, yaln›zca
insanlar›n de¤il hayvan ve mikroplar›n-
da ateflle temizlendi¤ine inan›yorlard›.
(Ögel 1995, 522) Rus prenslerinin Batu
Han veya onun torunlar›n›n huzuruna

ç›kabilmek için önce iki atefl aras›ndan
geçmeleri gerekti¤ini de biliyoruz. (Ra-
sony› 1993, 31) Bu inan›fl›n izleri bugün
Anadolu’da “alazlama” olarak yaflamak-
tad›r.(‹nan 2000, 68)

Tabiat›n koynunda yaflayan insan-
lar›n zihinlerinde oluflturduklar› dünya
ile yerleflik hayata geçmifl, d›fl dünya ile
temas› s›n›rlanm›fl insanlar›n muhayyi-
lelerinin farkl› olmas› do¤ald›r. De¤iflen
dünya içinde günlük hayatta kulland›¤›-
m›z maddi ö¤elerle birlikte manevi un-
surlarda da çeflitli de¤ifliklikler meyda-
na gelmektedir. Bu de¤ifliklikler tüm an-
lat› türlerinde oldu¤u gibi Çay H›rti¤ine
ait anlat›larda da kendini göstermekte
ve Çay H›rti¤inde farkl› varl›klara ait
unsurlar göze çarpmaktad›r. Anado-
lu’nun hemen her taraf›nda oldu¤u gibi
bu yörede de cin ile ilgili anlatmalarda
cinlerin ayaklar›n›n ters oldu¤u söylen-
mektedir. Ayr›ca atlar› koflturup terletti-
¤ine ve atlar›n yelelerini ördü¤üne ina-
n›lan farkl› bir varl›k da malumumuz-
dur. bu anlatmalarda Çay H›rti¤inin
ayaklar›n›n tersli¤i, atlara binip yorma-
s› ve atlar›n tüylerini örmesi gibi özellik-
lerin daha sonraki dönemlerde eklendi¤i
kanaatindeyiz.

Çay H›rti¤i ile ilgili derlemelerde
anlat›c›lar›n konumu da de¤erlendiril-
mesi gereken ayr› bir durumdur. Son 30-
40 y›lda sosyal yaflam›nda büyük bir de-
¤iflim yaflayan bölge insan›, geçmiflin de-
¤erleri ile bugünün de¤erleri aras›nda
çat›flma yaflamaktad›r. Bunun sonucun-
da yöre insan› bugün Çay H›rti¤inin
varl›¤› konusunda tereddütlü bir yap›
görülmektedir. Çocuklar›n›n nehrin k›y›-
s›na gitmesini engellemek için korkuttu-
¤unu söyleyen bir kifli, akraba veya tan›-
d›klar›ndan birinin bu konuda bafl›ndan
geçenleri anlatmas› esnas›nda kendisi
de bu anlat›lara tüm samimiyetiyle ka-
t›lmaktad›r. Bu birbiriyle çeliflen duru-
mun nedeni yaflam tarz›nda meydana
gelen de¤iflikliklerdir.
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Bir taraftan geçmiflte oldu¤u gibi
hayvanc›l›k ve tar›mla geçinen bu kifli-
ler di¤er bir taraftan modern dünyan›n
ve özellikle televizyonun etkisiyle yeni
bir düflünüfl sistemine do¤ru gitmekte-
dir. Ormandan odun getirmeye gidenler
derelerin ak›fl›ndan, rüzgar›n u¤ultu-
sundan, çeflitli vahfli hayvanlardan
korktu¤undan ve kendisine çocuklu¤un-
dan beri aktar›lan anlat›lardan dolay›
zihninde farkl› bir dünya kurmufltur.
Ancak zihnindeki bu dünya ile modern
dünyada ne kadar kabul görece¤i konu-
sunda flüphelidir. Zihnindeki dünyay›
destekleyen ve canlanmas›n› sa¤layan
durumlarda içindeki dünyay› aç›¤a ç›-
karmaktad›r. Bunun d›fl›ndaki ortamlar-
da ise tereddüt veya ret noktas›nda bir
yaklafl›m sergilemektedir. Birey bu du-
rumda, hem kendisine aktar›lan bilgi-
lerle realite aras›nda hem de farkl› kül-
türel ortamlardan gelen kiflilerin bu bil-
gilere sahip olmamas›ndan dolay› iki ay-
r› çat›flma yaflamaktad›r. Çat›flmalar›n
neticesinde farkl› kültürel ortamlarda
kendini yabanc› hissetmekte ve yaflam›
boyunca edinmifl oldu¤u ö¤retileri saç-
ma yada gerçek d›fl› bulunaca¤› korku-
suyla bilinçalt›na atmaktad›r. Bu du-
rum, sosyal yaflam›n ve modernitenin et-
kisiyle zihin dünyam›z›n geliflen bir sü-
recidir ve bu süreç bireyin, farkl› kollek-
tif fluura sahip ortamlarda bulundu¤u
müddetçe devam edecektir.

Tüm bu de¤iflimler sonucunda, kül-
türel unsurlar›n nesilden nesile aktar›-
m›nda zamanla birçok farkl› kültürden
etkilendi¤i ve kendi içindeki de¤erler di-
zisiyle di¤er kültürlerdeki unsurlar› ya-
flay›fl ve düflünüfl sistemine uygun bir
potada eriterek senkronik bir yap› olufl-
turdu¤u görülmektedir. Ancak hâlâ geç-
miflin kültürel de¤erlerini yaflatan dar
mekânlar vard›r ve bu mekânlar›n bir
an önce incelenmesi gerekmektedir.
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Arapça kökenli bir kelime olan
flem’, mum (balmumu-flem’-i asel), ay-
d›nlanmak için yak›lan her fley, çera¤,
kandil demektir. Kelime, y›ld›zlar ve pa-
yanda anlamlar›na da gelmektedir1.
Edebiyatta flem’, sevgili, güzellik; sevgi-
linin yüzü, yana¤› ve gerdan›n›n parlak-
l›¤› için kullan›l›r2. Mum, gecenin koyu
karanl›¤›nda, kifliye can yoldafll›¤› ya-
pan bir arkadafl, ayd›nl›¤›n elçisi veya
uykusuzluk anlar›nda bir teselli umudu
olmufltur. Mumun boyu, rengi vs. bütün
fizikî yap›s› ele al›narak de¤iflik tasvir-
ler oluflturulmufltur3.

fiem’ kelimesi tasavvufî anlamlar
da içerir. fiem’-i Hak ve flem’-i Hudâ Al-
lah’›n nuru, ›fl›¤› ve mürflid-i kâmildir.
fiem’-i Hû, flem’-i visal ve flem’-i zafer
hakikî bir ayd›nl›k, ‹lâhî nur anlam›nda
kullan›l›r. Bu, sâlikin gönlünü yakan
nûr-› ‹lâhî ve fluhûd sahibinin gönlünde

parlay›p, onun gönlünü ayd›nlatan irfan
nuruna iflarettir. Allah’a flem’-i lâ-Yezâlî
denilir. Sûfîlere göre, Kur’ân ve ‹slâm di-
ni flem’-i ‹lâhî’dir. fiem’-i Hudâ ve fiem’-i
Zü’l-celâlden maksat Hz. Muham-
med’dir. Ayr›ca, sâlikin esrâr-› ‹lâhî nu-
runa nail oldu¤u huzur makam›na kina-
ye yoluyla flem’ denilir. Genelde flem’, bir
tasavvufî terim olarak irfan ve tecellî
anlamlar›nda kullan›l›r4. Mutasavv›f fla-
irler flem’ ile iman› kastetmifllerdir. On-
lara göre iman, nefsin kötülüklerinden
s›yr›lm›fl olan insan›n kalbinde tecelli
eden bir ›fl›kt›r. Bu ›fl›k, insan›n kalbine
Allah’tan gelir ve egosundan temizlen-
mifl nefse, yani nefs-i mutmainneye bir
lâmba veya mum fleklinde görünür. Da-
ha do¤rusu bu lâmba veya mum o iman-
l› kiflinin kalbinden baflka bir fley de¤il-
dir. fiem’, ›fl›k oldu¤una göre, pervâne de
karanl›kt›r. Esasen o, nefs oldu¤u için
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KLÂS‹K fi‹‹R‹M‹ZDE GÜLEN MUM

The Laughing Candle in Classical Ottoman Poetry

La bougie souriante dans la poésie classique turque

Doç.Dr. Filiz K›l›ç*

ÖZET
Klâsik fliirde mum (flem’), ya tek bafl›na ya da etraf›nda dönen pervâne ile tan›mlan›r. fiem’, tek bafl›na

oldu¤unda âfl›k, pervâneyle birlikte an›ld›¤›nda sevgili olarak tasavvur edilir. Âfl›k oldu¤unda sevgilinin ya-
n›nda bulundu¤u için mutludur. Bazen sevinç gözyafl› döker. fiem’in etraf› ayd›nlatan alevi, flairin zihninde
gülen bir insan imaj›n› canland›r›r. Bu makalede, edebiyat›m›zda flimdiye kadar ele al›nmayan mumun gül-
mesi motifi üzerinde durulur.

Anahtar Kelimeler
fiem’, pervâne, gülmek, a¤lamak, tezat

ABSTRACT
In classical Ottoman poetry, flem’ (the candle) is portrayed either as being alone or with “pervâne” (the

butterfly) turning around it. fiem’ is considered to be the lover when it is alone and the beloved if depicted in
conjunction with pervâne. When it is the lover, it is happy to be with its beloved, and therefore it smiles. It
sometimes even sheds tears of delight. The light of the candle and the fact that it illuminates its surroun-
dings have aroused an image of a smiling human being in poets’ minds. In this article, the smiling of flem’,
which has not been the subject of any previous study, is examined.  

Key Words
fiem’(candle), pervâne (butterfly), smile, shed tears, opposition
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madde de varl›k dünyas›na aittir. Mad-
de dünyas› ise karanl›kt›r, kötülüktür,
ölümdür5.

Pervâne, genel olarak “kelebek” için
kullan›lan bir kelimedir6. Pervâne keli-
mesi, kimi tamlamalarla kendinden ge-
çen, karars›z, sab›rs›z ve periflan bir
gönle sahip, çekinmeden kendini feda
eden âfl›k anlamlar›na gelir7. Geceleyin
›fl›¤›n çevresinde görülen kelebek (per-
vâne), klâsik Arap, Fars ve Türk fliirinde
afl›¤› temsil etmifl, pervânenin flem’e
âfl›k oldu¤u kabul edilmifltir. Âfl›¤›n sev-
gilinin etraf›nda dolaflmas›, pervânenin
mumun etraf›nda dönmesiyle ifade edil-
mifltir. Pervâne, mum ›fl›¤›n›n çevresin-
de döner, döner ve öyle bir an gelir ki,
kendisini mumun alevine b›rak›rm›fl.
Bundan ilham alan flairler, sevgiliyi
mum ›fl›¤›na, âfl›¤› da pervâneye benze-
terek, onun u¤runda can vermeye haz›r
oldu¤unu dile getirmifllerdir.

Tek bafl›na mum söz konusu edildi-
¤inde, ya da pervâne-mum iliflkisinde
konunun ana temas›n› a¤lama ve gözya-
fl› dökme oluflturur. Gözyafl›n›n oldu¤u
yerde hüzün ve gönül yaras›n›n varl›¤›
düflünülürse, mumda canland›r›lan ka-
rakter, mahzun, sevgilisinden ayr› düfl-
müfl ve aflk atefliyle yanan bir insand›r.
fiem’, tek bafl›na oldu¤unda âfl›k, pervâ-
neyle birlikte an›ld›¤›nda sevgili olarak
tasavvur edilir. Âfl›k oldu¤unda sevgili-
nin yan›nda bulundu¤u için mutludur,
dolay›s›yla güler veya sevincinden dola-
y› gözyafl› döken bir insan gibidir. Bu tür
fliirler tezat sanat›n›n güzel örnekleridir.
Mum, gülerken a¤layan ya da a¤larkan
gülen insan psikolojisini gözler önüne
seren çarp›c› bir simgedir. Mumun alevi,
etraf›n› ayd›nlatmas› yönüyle flairin zih-
ninde gülen bir insan imaj› da uyand›r›r.
Gülen insan için ayd›nl›k yüzlü dendi¤i-
ni de hat›rlayal›m. Mum, sevgili konu-
munda oldu¤u zaman ise, âfl›k (pervâne)
kendisine kavuflmak için etraf›nda dö-
nüp durdu¤u, kendisini helâk etti¤i için

neflelenir, güler. Ayr›ca, mum kimi za-
man da mürflit olur ve oturdu¤u maka-
m›n etraf›nda koflturup duran, çal›flan
müritlerini (pervâneleri) gördükçe sevi-
nir. 

Bu çal›flmada edebiyat›m›zda çok
fazla ifllenmeyen “mumun gülmesi” mo-
tifi üzerinde durulacakt›r. Seçilen örnek-
lerden hareketle flem’in nas›l ve neden
güldü¤ü sorusuna cevap aranacak, onun
bu özelli¤inin de fliirimizde söz konusu
edildi¤ine dikkat çekilecektir8.

Divan fliirimizde mumun, alevi iti-
bariyle gülen bir yüze, ateflin etkisiyle
eriyen balmumundan dolay› da gözyafl›
döken bir insana benzetilmesi söz konu-
sudur. fiairler gülen, mutlu olan mum-
dan bahsederken tezat yoluyla onun ay-
n› zamanda a¤lad›¤›ndan da dem vurur-
lar: 

Kâmil ol›cah ›flk eri yandug›na cân›
Giryân dah› olur ise handân ola çün flem’

Kad› Burhaneddin Divan› s. 142

Aflk eri can› yand›kça olgunlafl›r.
A¤larsa da asl›nda mum gibi güler. Hak
âfl›klar› nefislerinden kurtulmaya çal›-
fl›rken ve aflk atefliyle yand›kça ac› çeker
gibi görünseler de bu onlar için istenen
ve olmas› gereken bir durumdur. Birli¤e
ulaflman›n baflka yolu yoktur. Mum da
s›caktan eriyen balmumlar›ndan dolay›
a¤lar zannedilse de alevlerinin flekli ve
parlakl›¤› itibariyle gülen bir yüz gibi-
dir.

Giceler ümmîd-i vasl u bîm-i hecrün Ca’feri
fiem’ gibi gâh giryân gâh handân eyledi 

Tâcîzâde Cafer Çelebi Divan› s. 446

(Ey sevgili!) Geceler (boyu) sana ka-
vuflma ümidi ve senden ayr› kalman›n
korkusu Cafer’i mum gibi kâh a¤latt›,
kâh güldürdü. Müflevvefl leff ü neflr sa-
nat›n›n bir örne¤ini teflkil eden beyitte,
âfl›k, sevgiliden ayr› kalman›n tedirgin-
li¤i ile a¤larken, bir yandan da ona ka-
vuflma ümidiyle gülmektedir.
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Bezm-i gamda a¤lay›p yafllar dökerdim dün gece
fiem’ gibi sen güler oynar sanurm›fls›n beni 

Usûlî Divan› s. 244

Dün gece, gam bezminde a¤lay›p
yafllar dökerdim. Sen beni flem’ gibi gü-
ler oynar san›rm›fls›n. fiem’ gibi ifadesi,
birinci m›sra›n sonuna da dahil edilebi-
lecek flekilde ustal›kla beyte yerlefltiril-
mifltir (Sihr-i helâl): Dün gece flem’ gibi
gam bezminde a¤lay›p yafllar dökerdim.
Âfl›¤›n dahil oldu¤u meclis gam meclisi-
dir. O meclisin mumunun özelli¤i de
yafllar dökerek a¤lamas›d›r. Gam meclisi
içinde gülen bir flem’den söz edilmesi uy-
gun olmaz. Gülmek ve a¤lamak flem’e
ait bir özelliktir. E¤lence meclislerinde
mumlar da e¤lenceye dahil olup ›fl›kla-
r›yla raks ederler ve alevlerinin görü-
nüflleriyle “handân” olurlar. Oradaki
mumun as›l vasf› gülmek de¤il a¤lamak
olmufltur. Yani insan›n iç dünyas›, d›fl
dünyadaki nesnelerin görünüflüne ve
yapt›¤› ça¤r›fl›mlara etkide bulunmufl-
tur.

fievke gelmifldür Ziyâî gibi âfl›kdur meger
Meclisünde flem’-i bezm-ârâ geh a¤lar geh güler

Ziyâî Divan› s. 163

Senin bezmini süsleyen mum Ziyâî
gibi âfl›k olmal› ki flevke gelip bazen a¤-
lar, bazen güler. Meclisi hareketli ›fl›k-
larla süsleyen mumlar, âfl›km›fl gibi dü-
flünülmüfl. Mum da sevgilisini izleyen
âfl›k (Ziyâî) gibi davranmakta meclisin
e¤lenceli havas›na uyarak kâh gülmek-
te, mutlu olmakta kâh aflk›n›n derdiyle
a¤lamaktad›r. Beyitte “geh” kelimesinin
iki kez tekrarlan›fl›, hava ak›m›n›n etki-
siyle mum ›fl›¤›n›n alevlenmesi ve nere-
deyse sönecek kadar ›fl›¤›n›n azalmas›n›
da düflündürmektedir.

fiem’-vefl subh ol›nca flevkumdan
Gâh handân u gâh giryânem

Bâkî Divan› s. 304

fiem’ gibi sabah oluncaya kadar
flevkimden kâh gülerim, kâh a¤lar›m.
fievk kelimesi “fliddetli arzu, nefle, keyif”

gibi anlamlar›n yan› s›ra Türkçe’de
“›fl›k” manas›na da gelir. fiem’ kelimesin-
den dolay› flevkin ›fl›k manas› da akla
gelmektedir. fiem’in gülmesi sabah olun-
caya kadar sürer. Sabah ise; günefl ›fl›k-
lar› mumun ateflini görünmez hâle geti-
rir. Onun bütün gece süren hükümranl›-
¤›na son verir. fiair, kendisini gece bo-
yunca bir gülen bir a¤layan flem’e ben-
zetmifltir. fiairi, âfl›k olarak ele al›rsak
derdinin ayr›l›k oldu¤unu söyleyebiliriz.

Ayr›l›k ac›s› geceleri artar. Sevgili-
nin saç›n›n rengi gece karanl›¤›n› ça¤r›fl-
t›r›r; gece karanl›¤› da sevgilinin saçlar›-
n›n rengini afl›¤›n gönlüne düflürür. Aflk
derdinden hasta düflen âfl›klar geceleri
daha fazla ac› çekerler. Çünkü hastal›-
¤›n geceleri fliddetini art›rd›¤› bilinir.
Âfl›¤›n gülmesi ise, a¤lanacak hâline
gülmesi olarak yorumlanabilir. Ayr›ca
âfl›k olanlar, yapt›klar› ak›l almaz ifllerle
rüsva olurlar. fiairin bir a¤lay›p bir gül-
mesi bu ba¤lamda düflünülebilir.

Gözüm yafl›n› dökdükce ferahlar kesb ider gönlüm 
Muhibbî flem’ olupdursan güler kendü zebân›ndan

Muhibbî Divan› s. 615

Gözüm yafl döktükçe gönlüm ferah-
l›k kazan›r. Ey Muhibbi! Kendi lisan›nca
gülen bir flem’ olmuflsun. Ferah kelimesi
sevinç, nefle, gönül flenli¤i anlamlar›na
gelir. fiair, gözyafl› döktükçe rahatla-
makta, neflelenmektedir. ‹kinci m›s-
ra’daki flem’ kelimesinin kullan›lmas› da
bununla ilgilidir. Mumlar bir taraftan
gözyafl›na benzer damlalar dökerlerken
bir taraftan alevlerinin hareketleriyle
gülerler. Mumun üzerindeki alev gülen
bir insan› hat›ra getirir. fiair, kendisinin
mum gibi kendi lisan›nca güldü¤ünü
söylüyor. Mumun kendi lisan›nca gülme-
si yukar›da bahsedilen özellikleri itiba-
riyledir. Ayr›ca “zebân” kelimesi “lisan”
manas›n›n yan›nda, insan›n konuflma
organ› olan “dil” manas›na da gelir.
Mum alevi, görünüfl olarak insan›n dili-
ne de benzer.
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Ehl-i meclis flem’alardan gayr› handân idi hep 
Ol dah› ma’nîde handân sûretâ giryân idi

Gelibolulu Âlî Divan› s. 1255

fiem’alardan (mumlu fitil) baflka
meclistekiler hep gülüyordu. O da mana-
da gülüyor, (ancak) surette a¤l›yordu.
E¤lence meclisinde mum haricinde her-
kes gülüp e¤lenmektedir. Ancak o da as-
l›nda mutludur. Mecliste e¤lenceden na-
sibini alm›flt›r. Gözyafl› dökse de içten
içe sevinmektedir. (Beyitte) gözyafl›,
mumlar için bir üzüntü göstergesi ola-
rak kabul edilmemifltir. Mum hangi or-
tamda, hangi duygu hâline tercüman
olursa olsun do¤as›n›n bir gere¤i olarak
a¤lamaktad›r. Mana olarak gülmesi, su-
ret olarak a¤lamas› ise mum alevinin ele
avuca gelmemesi, akan damlalar›n›n ise
daha somut bir flekilde idrak edilmesin-
dendir. Beyitte çile çektikce olgunlaflan
dervifl de akla gelmektedir. 

Afla¤›daki beyitte a¤lamak-gülmek
ikilemi di¤er beyitlerden farkl› bir ma-
nada ele al›n›r. Ac›dan de¤il, çok gül-
mekten dolay› mumun gözünden yafl ge-
lir.

Dün gice rûy-› yâri görüp encümende flem’
fievkinden aglay›ncaya dek itdi hande flem’

Behifltî Divan› s. 359

fiem’, dün gece yârin yüzünü meclis-
te görüp mutluluktan a¤lay›ncaya kadar
güldü. Sevgilinin meclise teflrifi, meclis-
teki mumu dahi mutlu etmifltir. Mum bu
teflrife öyle sevinmifltir, öyle gülmüfltür
ki gözlerinden yafllar gelmifltir. Kahka-
ha raddesinde gülen insanlar›n gözlerin-
den yafl gelir. 

fieb-i hecr âfetüm old› ne hâb u ne seher peydâ
Ne gam-hânemde flem’-i flâdmânîden eser peydâ

Behifltî Divan› s. 241

Ayr›l›k gecesi âfetim oldu. Ne uyku,
ne sabah belli. Ne de gam dolu evimde
mutluluk mumundan eser var! Ayr›l›k
gecesi âfl›k, gamdan dolay› türlü hâller
içine girer. ‹çinde yaflan›lan mekân, ar-

t›k dayan›lmaz bir yer hâline gelmifl. Bu
yer, bir gam-hâneye hatta Yakub pey-
gamberin Yusuf’u kaybetti¤inde a¤la-
maktan gözlerini yitirdi¤i Beytü’l-ahzâ-
na dönmüfltür. Sürekli a¤lay›p, inleyen
âfl›¤›n gözleri art›k geceyi gündüzü ay›rt
edememektedir. Sevgilinin saç›n›n rengi
de siyaht›r. Bu sebeple geceleyin sevgili-
nin saç›n›n rengini hat›rlayan âfl›k daha
fazla dertlenir. Âfl›klar çile dolduran
dervifller gibi, zaman kavram›ndan yok-
sun yaflarlar. Art›k her an “hicran” za-
man›d›r. Her gece “fleb-i hicran”d›r. An-
cak âfl›k, her çilenin bir vuslat› olaca¤›n›
bildi¤i için beklemesini sürdürür. Afl›¤›n
gecesini ayd›nlatan mumun güler yüzü
de gitmifltir. Zaten afl›¤›n, mumun gülü-
flünü görecek hâli kalmam›flt›r. O daha
çok, kendi hâlinin bir tezahürü olarak
mumdaki a¤lay›fl ile ilgilenmektedir ve
kendisine hem-hâl olarak bu hâli kabul
etmektedir. Ayr›ca, “seher” kelimesinin
“uyumama hastal›¤›” anlam›n›n da gö-
zard› edilmemesi gerekir. 

Gelibolulu Âlî’nin flu beyti Behifl-
tî’nin ilk beytiyle anlam yönünden örtü-
flür:

Âtefl-i âh ile karflunda flerer-bâr m›yuz
fiem’vefl flâd ol›cak hâlete a¤lar m›yuz

Gelibolulu Âlî Divan› s. 358

Senin karfl›nda âh atefliyle k›v›lc›m-
lar m› ya¤d›r›yoruz? Yoksa mum gibi se-
vinilecek hâlete mi a¤l›yoruz?

Her fleb ki derd-i hasret ile ben olam zebûn
Pür-flevk olur ‘adû gibi flem’-i siyeh-derûn

Behifltî Divan› s. 428

Hasret derdi ile çaresiz kald›¤›m
her gece, içi kara flem’, düflman gibi mut-
lu olur. Âfl›k hasret derdi karfl›s›nda
acizdir. Bu derdin yegâne devas› vuslat-
t›r, buna karfl›n sevgili afl›¤›n yan›nda
de¤ildir. Geceleri afl›¤›n derdi artar.
Onun yan›nda yaln›zca parlak alevli
flem’ vard›r. fiem’in bu neflesi afl›¤›n zo-
runa gitmektedir. Kendisi derdi ile çare-
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siz bir flekilde kalm›flken flem’in karfl›s›-
na geçip gülmesi, onu bir düflman olarak
görmesine sebep olmufltur. Âfl›k derd-i
hasretle çaresiz kalm›flken, flem’ onun
inad›na flevkini art›rm›flt›r. “Derun” ke-
limesi tevriyelidir. “‹ç, içeri, dâhil” ve
“gönül, kalp, yürek” manalar›na gelir.
Mumun yanmas›n› sa¤layan fitili siyah-
t›r ve mumun içine kadar girer. Ayr›ca
mumun içinden ç›k›p akan damlalar da
kuruduktan sonra karar›r. Dertli afl›¤›n
karfl›s›na geçip gülen birinin iyi niyetli
olmas› beklenemez. Bu yüzden mum kö-
tü kalplidir.

Yandug›nca âtefl-i ‘›flka gönül handân olur
Nitekim kendü ziyân›na güler her gâh flem’

Muhibbî Divan› s. 413

Gönül, her zaman kendi zarar›na
gülen mum gibi aflk atefliyle yand›kça se-
vinir (güler). Gönül muma teflbih edil-
mifltir. Mumun alevi de flekil olarak kal-
be benzer. Mum gülerken a¤lar. Gönül
de bir mum misali yanmaktad›r. Bu yan-
ma esnas›nda eriyip ziyana girmektedir.
Damlalar hâlinde dökülen erimifl hâlde-
ki parçalar›, bir mumun ziyan›d›r. Bir
süre sonra mum tükenecektir. Âfl›k ise
aflk atefliyle yanmaktad›r. Eriyip akan
mum damlalar› gibi gözyafl› dökmekte-
dir. Böylece tükenmektedir. Ancak âfl›k
da bu hâline t›pk› bir mum gibi gülmek-
tedir. Yani aflk atefliyle yanmaktan mut-
ludur.

Mumun gülmesi kimi zaman afl›¤›
k›skand›rmak içindir. fiem’ (sevgili) ra-
kiplerle gülüp e¤lenirken, zavall› âfl›k
için a¤lamaktan baflka çare yoktur:

Ol flem’-i cem’ geceler aglatmaga beni
Meclislere rakîb ile handân olup gider

Ahmed Pafla Divan› s. 157

O meclisin mumu beni a¤latmak
için her gece meclislere rakip ile güle oy-
naya gider.

E¤lence bezminin mumu olan sevgi-
li güzelli¤i ile meclise ›fl›k katar. Bu es-

nada da, afl›¤›n rakibi ile iflbirli¤i yapar.
Âfl›k, a¤lay›p inlerken sevgili de t›pk›
mum gibi gülerek rakiplerle e¤lenceye
gider. Beyitte, elektri¤in olmad›¤› devir-
lerde gece meclislere gelen insanlar›n el-
lerinde mumlar olmas› da hat›rlat›l›r.

Sen flem’ gibi gayr ile meclisde gülersin
Ben ak›duram yafl ile kan yand›m elinden

Ahmed Pafla Divan› s. 229

beytindeki anlam da yukar›daki beyitte-
ki mana ile örtüflmektedir. Mumun göz-
yafl›na benzeyen damlalar› afl›¤›n göz-
yafllar›n›, gülerek ›fl›k saçan alevi ise
sevgilinin gülüp e¤lenmesini anlatmak-
tad›r. 

Giceler tâ subh olunca bir karangu külbede
Aglamak yanmak benüm ol flem’-i handân özgenin

Lâ-edrî (Seyyid Azim fiirvanî Tezkiresi)

Geceler ta sabaha kadar karanl›k
bir kulübede a¤lamak, yanmak benim
(nasibim), gülen mum da rakiplerindir.

fiem’vefl handân idelden dostun flevki beni
Nâr-› gayretden adûnun bagr› yag›n yakm›flam

Emir Buhârî, s. 117

Sevgilinin arzusu (ona kavuflma is-
te¤i) beni mum gibi güldürdü¤ünden be-
ri k›skançl›k atefliyle düflman›n (rakibin)
ba¤r›n›n ya¤›n› yakm›fl›m.

Baz› beyitlerde ise gülen mum, a¤-
layan pervâne tasvirinin önemli bir yer
tuttu¤u görülür:

Ol ne âtefl ola kim flu’lesine flem’ güle
Âtefl oldur ki yakar h›rmen-i pervânemüzi

Ahmed Pafla Divan› s. 285

Yal›m›na flem’in (bile) güldü¤ü atefl
nas›l atefl olsun? Atefl dedikleri öyle ol-
mal›d›r ki pervânemizin harman›n› yak-
s›n (yakabilsin). fiem’ burada tahkir
amaçl› kullan›lm›flt›r. Çünkü mumlar
gece yak›l›r, c›l›z ›fl›klar›n›n ancak gece
karanl›¤›nda de¤eri olur. Gündüz oldu-
¤unda ise güneflin parlak ›fl›klar› muma
gerek b›rakmayacak flekilde etraf› ay-
d›nlat›r. Öyleyse mumun alevinin bile
güldü¤ü bir atefl, atefl olamaz. Atefl deni-
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len fley, pervâneler y›¤›n›n› bir anda ka-
vuracak cinsten olmal›d›r. Yani beyte gö-
re pervâneler, mum alevinin bile gülerek
bakt›¤› c›l›z bir ateflin etraf›nda dönme-
melidirler. Mumun sevgili, pervânenin
âfl›k oldu¤undan hareketle beyitten âfl›k
olunacak sevgilinin, birçok âfl›¤› bir an-
da küle çevirecek bir atefl gibi olmas› ge-
rekti¤i anlafl›lmaktad›r.

Ayr›ca, beyitte bir de “atefl oldur ki”
tabiriyle kastedilen günefl mazmunu
vard›r. fiem’ “flem’-i felek” tabirinde ol-
du¤u gibi geceleyin parlayan gök cisim-
lerini kast etmek amac›yla da kullan›l›r.
Güneflin ›fl›¤› karfl›s›nda gece parlayan
ay ve y›ld›zlar›n ›fl›¤› mum ›fl›¤›ndan bile
sönük kal›r. Hatta mum ›fl›¤› ona güler.
Buradan hareketle, mumun gülmesini,
onun ›fl›¤› az olan gök cisimleri ile alay
etmesine ba¤layan flair, hüsn-i ta’lil yap-
m›flt›r, diyebiliriz. Çünkü mum alevinin,
gülen bir insana benzeyen hareketleri
gündüz fark edilemez. Günefl ›fl›¤› buna
engel olur. Gece ise, söz hakk› flem’e ge-
lir ve günefl do¤ana, yani kendi hâkimi-
yeti bitene kadar güler. Pervâne, ayn›
zamanda “çark” manas›na da gelir. Per-
vâne-i h›rmen tabiri ile gökyüzünde har-
man gibi y›¤›lm›fl y›ld›zlar anlat›lmak
istenmifltir. Bu harman›n yanmas›na se-
bep olan da günefltir. O ç›kt›¤› zaman,
gökteki bu harman yeri alev alm›flças›na
k›z›la boyan›r ve bir süre sonra o har-
mandan eser kalmaz. Beyte göre gerçek
atefl de böyle olmal›d›r. Harman›n yan-
mas›, ayn› zamanda “zarara u¤ramak,
iflas etmek” anlamlar›n› da haizdir.9

Pervâne gerçi handesine flem’ün aldanur
Bilmez an› ki çok kifli vakt-i gazab güler

Necatî Bey Divan› s. 240

Pek çok insan›n gazap zaman› gül-
dü¤ünü bilmeden, pervâne flem’in gülü-
flüne aldan›r. Pervânelerin sürekli mu-
mun etraf›nda dönmesi, mumun gülüflü-
ne aldanmas› ile aç›klanm›fl (hüsn-i ta’-

lil). Gazab, “darg›nl›k, k›rg›nl›k, dar›l-
ma, küsme, k›zma, hiddet, öfke” gibi ma-
nalara gelir. Sevgilinin gülüflü, elbette
afl›¤› cezbeder. Ancak bu cezbe, sonunda
cefay› getirir. Sevgili, afl›¤a teveccühün-
den de¤il, gazab›ndan ötürü gülmekte-
dir. Ama âfl›k için bu gülüflün niyeti
önemli de¤ildir. Sevgili, cefa amaçl› da
olsa kendisine temâyül etmifltir. Pervâ-
neler, etraflar›nda döndükleri mumun
alevine temas etmekle bir süre sonra
uçamaz hâle gelirler. Onlar›n flem’ ile
vuslat›, canlar›ndan vazgeçmelerini ge-
rektirir. Âfl›klar da sevgilinin her türlü
cefas›n› bir nev’i teveccüh olarak karfl›-
larlar. Beyitte sevgili hiddetinden ötürü
gülmektedir. Âfl›k da buna istinaden
sevgiliye yaklaflmakta ve pervânenin
flem’ alevinde yanmas› misali ac›ya ma-
ruz kalmaktad›r.

Göyündi derd ile pervânevefl dil-i ‘Adnî
Egerçi flem’ bigi zâhiren güler görinür

Adnî Divan› s. 44

Adnî’nin gönlü flem’ gibi görünüflte
güler görünse de (asl›nda) pervâne gibi
dert ile yand› (yanar). Burada zâhiren
kelimesi tevriyeli kullan›lm›fl: fiem’in
yanmas›yla ›fl›k saçmas› gülen bir yüz
gibi de¤erlendirilerek onun güldü¤ü gö-
rünür. Bir de flem’ görünüflte güler. fiem’
de Adnî gibi hangi ruh hâlinde bulunur-
sa bulunsun hep gülmektedir. fiem’in
alevinin hareketleri ve ›fl›¤› gülen bir in-
san› and›r›r. Âfl›k, d›flar›dan bak›ld›¤›n-
da sürekli güler görünmektedir. Ancak
gönlü dertten pervâne gibi yanm›flt›r. 

Gâh hande geh gazâb ey gonca la’lün âfl›ka
Nitekim pervâneye geh nûr olur geh nâr flem’

Kütahyal› Rahîmî Divan› s. 207

Ey gonca, (gonca dudakl› sevgili) se-
nin duda¤›n afl›¤a bazen güler bazen ga-
zap verir. Nitekim mum pervâneye kimi
zaman ›fl›k, kimi zaman da atefl olur.
Mumun alevi parlakl›¤›ndan ve fleklin-
den dolay› gülen bir duda¤a benzetilmifl. 
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Hande eyler flem’ yansa her gice pervâneler
Ben de yansam tan m› yârüm âteflîn-ruhsâr imifl

Muhibbî Divan› s. 321

Her gece pervâneler yansa, flem’ gü-
ler. Ben de yansam flafl›l›r m›? (Çünkü)
yârim atefl yanakl›d›r. Sevgili gülen yü-
zü ile âfl›klar› kendisine ba¤lamaktad›r.
Bu gülen güzelli¤in cezbesine kap›lanlar
da helâk olmaktad›r. Pervâne afl›¤a,
flem’ de sevgilinin ateflli yana¤›na karfl›-
l›k gelmektedir. 

fiem’ güler flâd olur yandug›na pervânenün
Cân virürse ger hezâr sanman gülün pervâs› var

Muhibbî Divan› s. 230

fiem’, pervânenin yand›¤›na sevinir.
Gülün, bülbülün (kendisi için) can ver-
mesinden çekindi¤ini (endiflelendi¤ini)
sanmay›n. Sevgilinin afl›¤a cevr ederken
gülmek gibi bir huyu vard›r. Âfl›k bun-
dan habersiz pervâne gibi, sevgilinin et-
raf›nda dönmektedir. Sevgili âfl›k için
asla üzülmez, endifle etmez.

Gördüm o ruh› flem’i bezm içre k›lur hande
Ben böyle kebâb oldum pervâne degül yâ Rab

Gelibolulu Âlî Divan› s. 230

O yana¤› mum gibi olan› (sevgiliyi)
mecliste gülerken gördüm. Ya Rab, per-
vâne de¤il ben de böyle kebap oldum. Be-
yitte âfl›k sevgilinin mum gibi etraf›na
›fl›k saçan yana¤›na pervâne olmufltur.
Bu hâlini mumun etraf›nda dönerken
yanan pervânelerle k›yaslayan âfl›k,
kendisinin kebap olacak derecede pervâ-
nelerden de daha çok yand›¤›n› söylüyor. 

‹flitdik bülbül ü pervânevefl sûziflle feryâd›n
Gül ü flem’in biri birine handân oldu¤un tuyduk

fieyh Galib Divan› s. 700

(Dil ü cân›n) bülbül ve pervâne gibi
yanarak inledi¤ini; gül ve flem’in (de)
birbirlerine güldü¤ünü duyduk. 

Hayâlî Bey, flem-pervâne iliflkisinde
flem’in tezat oluflturacak flekilde hem a¤-
lay›p, hem gülmesine adeta son noktay›
koyar. fiem, ne yapt›¤› belli olmayan bir
deli gibi hareket etmektedir: 

Aceb mecnûns›n ey flem’ kim fehm olmad› flânun 
Virürken cân› pervânen hem a¤lar hem gülersin sen 

Hayâlî Divan› s. 232

Ey flem’! Sen öyle bir mecnunsun
(delisin) ki pervânen sana can›n› verir-
ken hem a¤lay›p hem gülme huyun anla-
fl›lamad›. Burada mum, bir baflkas› ken-
disi için can verirken kâh a¤layan kâh
gülen, hareketleri anlams›z bir deliye
teflhis edilir. E¤er bu bir sevgili ise a¤la-
maktad›r, çünkü kendi etraf›nda döne-
rek güzelli¤inin flan›n› teyid eden âfl›kla-
r›ndan biri daha eksilmifltir. Sevgili,
âfl›k için asla üzülmez. Üzüldü¤ü fley ol-
sa olsa âfl›klardan birinin eksilmesidir.
Bir afl›¤›n kendisi için ölmesi gururunu
okflar ve ma¤rur bir gülüflle bu duygusu-
nu izhar eder. 

Pervâne-gülen mum tasviriyle “gö-
rünüfle aldanmamal›” nasihat› da veri-
lir:

Ma’nîde göyinür özi pervâne hâline
Eyler egerçi sûret-i zâhirde hande flem’

Sehâbî Divan› s. 85

D›fl görünüflü her ne kadar pervâne-
nin hâline, kendisi için yanmas›na gülü-
yorsa da gerçekte o içinden, gönlünden
onun bu hâline yanmaktad›r. fiair, mu-
mun titreyen alevini, gülmekte olan bir
insan›n a¤z›na benzetir. Bu benzetme
flairin, fliirinde kullanabilmek için çevre-
sine ne kadar dikkatle bakt›¤›n› göster-
mesi aç›s›ndan dikkate de¤er bir örnek-
tir. Burada mumun fitilinin yanarak tü-
kenmesi de mumun özünden pervânenin
hâline yanmas›, ona ac›mas› olarak yo-
rumlan›r.

Bu fliirde de flem’in a¤lama-gülme
ikileminden hareketle zor durumda olan
insana gülünmemesi gerekti¤i, ayn› du-
rumun kendi bafl›na da gelebilece¤i vur-
gulanm›flt›r:

Dir idüm ey dil getirme hîç derd ehline flek
Tâ seni salmas›n bir derde devrân-› felek
Almad›n pend imdi âfl›ks›n iflin âh eylemek
Ey gönül aflk ehline her fleb gülerdin flem’ tek
Ben demezdim mi ki tanla a¤layas›d›r gülen

Fuzulî Divan› s. 296
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Ey gönül, hiç dert sahibine flüphe
getirme (k›nama) ki dönen felek seni bir
derde salmas›n, derdim. (Ama) sen ö¤üt
dinlemedin, flimdi âfl›ks›n ve iflin âh ey-
lemektir. Ey gönül! Aflk ehline her gece
flem’ gibi gülerdin, ben sana tan vaktin-
de gülen a¤layacakt›r demedim mi?Gö-
nül, nasihat dinlememektedir. ‹nsan ba-
fl›na gelinceye kadar bir baflkas›n›n der-
dini anlayamaz. Ço¤u zaman daha önce
kendisinin tecrübe etmedi¤i bir olay› ya
da duyguyu bir baflkas›nda gördü¤ünde
anlamland›ramaz. fiairin gönlü de dert
sahibi kimselerin hâllerinden anlama-
dan onlara özenmifl ve felek de aflk der-
dini gönle musallat etmifltir. Bir zaman-
lar aflk ehline mum gibi gülen gönül,
flimdi âfl›k olup ah etmektedir. Mumlar
geceleyin gülerler. Çünkü karanl›¤a kar-
fl› tek söz sahibi olan kendileridir. (Eski-
den) geceleyin mum ›fl›¤› alt›nda oturan
bir dert sahibinin hâllerine flahit olan
yine mumdur. Kendisini dert sahipleri-
nin yan›nda, onlar› alayc› bir gülüflle iz-
leyen mumlara benzeten flair, sonunda o
mumlar›n ak›betine u¤ramaktad›r. Çün-
kü gece ile gülen o mumlar gündüz a¤la-
maya bafllam›fllard›r. Gün do¤du¤unda
da bir mumun ›fl›¤›ndan çok, damlalar›
göze batar. Günefl ›fl›¤› mum ›fl›¤›n›n ih-
tiflam›n› al›p götürür. Geriye ise gözyafl-
lar› misali damlalar kal›r. ‹flte geceyle
gülenin, gündüzle a¤lamas› bu sebeple-
dir. Afl›¤›n alayc› gülüflleri de, derde düfl-
tükten sonra yerini gözyafl›na b›rakm›fl-
t›r.

Gülmesün flâm-› firâkunda benüm giryeme flem’
‹fli aglamag olur hasta-i ‘›flka gülenün

Gelibolulu Âlî Divan› s. 851

Mum, senin ayr›l›¤›n›n akflam›nda
benim gözyafl›ma gülmesin. Aflk hastas›-
na gülenin ifli a¤lamak olur. Afl›¤›n ayr›-
l›k akflam›nda flem’ onun hâline gülmek-
tedir. Gece aflk derdinden dolay› hasta
düflen mumun gülmesinin kötü sonuçla-

naca¤› belirtilmifltir. Çünkü, baflkas›n›n
zaaf›na gülenin ifli de sonunda a¤lamak
olur. Baflkalar›n› tahkir edenler sonun-
da cezalar›n› bulurlar. Beyitte flem’ de
aflk hastas› ile alay etmenin bedelini
gözyafl›yla ödemektedir. 

Karanusuna anun k›lma hande flem’ gibi
Dilersen ola yüzün a¤ nitekim kâfûr

Hayâlî Divan› s. 27

E¤er yüzünün kâfûr gibi ak olmas›-
n› istiyorsan, onun kara olufluna flem’ gi-
bi gülme! Kâfûr asl›nda siyah, sar› k›z›l
veya deve tüyü renginde olup y›kan›p ifl-
lendikten sonra beyazlaflan bir madde-
dir10. Bu maddeden mum yap›m›nda ya-
rarlan›ld›¤› için flem’ geçen bir beyitte
kâfûrun an›lmas› do¤ald›r. Kâfûr “yüzü-
nü a¤artmak” deyimi ile renk unsuru,
flem’ kelimesi ile hammadde unsuru ola-
rak kullan›labilir. Kâfûr, isim olarak da
baz› flah›slara ve bilhassa siyahî harem
a¤alar›na verilirdi ve tarihte bir kölenin
de ad› idi.11. Kâfûr, büyük bir olas›l›kla
zenci bir köleydi, ancak yapm›fl oldu¤u
ifller yüzünü a¤artm›flt›. Yüzünü a¤art-
mak deyimi Türkçe’de, yapt›¤› iflle biri-
ne övünç duyaca¤› bir durum kazand›r-
mak; övünece¤i bir duruma kavufltur-
mak, anlamlar›na gelir. Yani hakikatte
yüz rengi siyah olan birinin yapt›¤› gü-
zel ifller ile iyi yerlere gelmesi söz konu-
sudur ve “kâfûr misali (nitekim kâfûr)”
denmesi de beytin bu anlam› kazanma-
s›na yard›mc› olur. Mum gibi alayc› gü-
lüfllerle etraf›n karal›¤›na bak›p gülmek
yerine Kâfûr gibi yap; çal›fl, çabala ve
yüzünü a¤art, denmek istenmifltir. Be-
yitte vurgulanan düflünce, insan› görü-
nüflüne göre de¤il, yapt›klar›na göre de-
¤erlendirmek gerekti¤idir. 

Eflkini dil bâde-i bezm-i nihânî eylesün
Âh-› gam-sûz›n› flem’-i flâdmânî eylesün

Behifltî Divan› s. 449

Gönül, gözyafl›n› gizlilik bezminin
flarab›, gam yakan âh›n› mutluluk flem’i
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yaps›n. Afl›¤›n afl›r› a¤lamaktan gözle-
rinden art›k kan gelmektedir. Gözyafl›
flarap rengini alm›flt›r. Ancak onu kimse-
lere göstermemelidir. Gönül, gözyafl›n›
kimsenin göremeyece¤i bir s›r meclisin-
de flarap yaparsa; kimsenin göremeyece-
¤i flekilde a¤lam›fl olur. O meclisteki
flem’ de gamdan dolay› çekti¤i ah›n k›v›l-
c›m› olmal›d›r. Mumun alevi, gerçekten
de gülen bir insan› and›r›r. Ancak beyit-
te söz konusu olan meclis, hüzünlü bir
atmosferi yans›tmaktad›r. Bu sebeple
buradaki gülen, oynayan mum, afl›¤›n
yak›c› gam›n›n ah›d›r. fiair, gönlüne na-
sihat ederek “gözyafl›n› ve ah›n› kimseye
gösterme, üzüntünü kendine sakla” de-
mek istiyor.

fiem’-i sûzân gibi geh handân u geh giryân olur
Lâ-cerem bilmez edânî âfl›kun esrâr›n›

Ziyâî Divan› s. 314

Âfl›k, yanan mum gibi kâh güler
kâh a¤lar. fiüphesiz afla¤›l›k kimseler
(aflktan anlamayan cahiller), afl›¤›n bu
hâlindeki s›rlar› bilmezler.

Dil döker yüz gösterür aglar güler s›rr›n dimez
Ârifâne der iken Nehcî hele âdâb-› flem’

Nehcî Divan› s. 202

Nehcî, flem’in usullerini ârifçe anla-
t›rken (flem’) dil döker, yüz gösterir, a¤lar,
güler (ama) s›rr›n› söylemez. Mum, ko-
nuflsa, kendini göstermeye çal›flsa a¤la-
y›p gülse de içindeki s›rr› ancak ârif
olan anlar.

Mumun mutlulu¤unun sebebi flu
beyitte oldu¤u gibi farkl› olay ve durum-
lara da dayand›r›l›r:

Meftûl-ser durur alevî gibi gâlibâ 
Çün Zülfekâra virdi boy›n k›ld› hande flem’

Emrî Divan› s. 149

Meftûl, fitil hâline getirilmifl, k›vr›l-
m›fl, bükülmüfl demektir. Eskiden mum-
lar›n uzayan fitilleri makasla kesilirmifl.
Böylece daha canl› yanarlarm›fl. Bu bil-
gilerden hareketle, beyitten, mumun

makasla fazla olan fitili kesilince alevi
parlak olur, fleklinde bir anlam ç›kar-
mak mümkün. Ancak burada “alevî ve
Zülfekâr” kelimeleri beyti daha farkl›
yorumlamam›za sebep olmaktad›r: Mum
alevî gibi boynu bükük durur. Galiba,
Zülfekâr için can›n› verdi¤inden mutlu-
dur. Zülfekâr çatall› ucu sebebiyle mum
makas› gibi düflünülmüfl.

Mumun ve gülmenin yer ald›¤› bir-
kaç beyitte ise “gülme” ifllevi pervâneye
verilmifltir. Bu tür örnekler Gelibolulu
Âlî’de karfl›m›za ç›kar:

Yandukça semender gibi cân-perver olurs›n
fiem’ün yüzine gülici pervâne imiflsin

Gelibolulu Âlî Divan› s. 503

Semender gibi yand›kça ruhunu
beslersin. Sen flem’in yüzüne gülen per-
vâne imiflsin.

Semender, ateflte yaflad›¤› iddia edi-
len esatirî bir hayvand›r. Kimilerine gö-
re yaln›zca ateflte yaflar, ateflten ç›k›nca
ölürmüfl. Yukar›daki beyitte semenderin
bu özelli¤ine de¤inilmifl. Onun atefl ile
beslendi¤i, yand›kça yaflayabildi¤inden
dem vurulmufl. Bu aç›dan semender ve
pervâne aras›nda bir iliflki kurulmufl.
Pervânede yanmaktan duyulan zevke
ait bir gülümseme vard›r. Çünkü pervâ-
ne de t›pk› semender gibi yanmak ile ru-
hunu beslemektedir. “cân-perver” keli-
mesi, “ruhu besleyen” anlam›n›n yan› s›-
ra “iç açan, gönül açan” anlamlar›n› da
haizdir. Yani semenderlerin ve pervâne-
lerin yanmakla canlar›n› besledikleri
söylenebilece¤i gibi, yanarak gönüllerini
ferahlatt›klar› da vurgulanm›fl olabilir.

Bana pervâne derler ehl-i diller handedür kârum
Mahabbet bezmine flem’am ne sûzum ne güdâzum
var

Gelibolulu Âlî Divan› s. 453

Gönül ehli olanlar bana pervâne
derler. Benim iflim gülmektir, (çünkü)
sevgi meclisine flem’ olmuflum, ne s›zlan›-
fl›m ne yak›nmam var.
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Sonuç olarak, petrol ve daha sonra
elektrik bulunmadan önce en önemli ay-
d›nlatma arac› olan mum, geceleri in-
sanlar›n yanlar›ndan ay›rmad›klar› vaz-
geçilmez bir dost gibiydi. ‹çinde yaflad›¤›
toplumu gözlemleyen, gözlemlediklerini
kendi hayâl ve ilham inbi¤inden geçir-
dikten sonra fliirlerine aksettiren flair
için mum da ifllenmeye de¤er önemli bir
simge olmufltur. fiairlerin çok farkl› ben-
zetmelerle fliirlerinde yer verdikleri
mum, en fazla a¤layan insan özelli¤i ile
ele al›nm›fl ve bu yönü vurgulanm›flt›r.
Fakat mumun gülmesi ve mutlu bir in-
sanla iliflkilendirilmesi üzerinde durul-
mam›flt›r. Mum ve gülme aras›ndaki bu
iliflki mumun alevinden dolay›d›r. Alevin
parlakl›¤›, titremesi, dans eder gibi gö-
rünmesi bu benzetmeye sebeptir. Mum,
evlerde veya meclislerde bafl köflededir
ve bütün ihtiflam›yla parlamaktad›r. Bu
hâliyle gülen bir sevgilidir. Onun bu hâ-
li, flair taraf›ndan, rakiple gülüp e¤len-
di¤ine yorulur. Sevgilinin etraf›ndan ay-
r›lmayan âfl›k da pervâne misali bu
manzara karfl›s›nda üzüntüsünden kah-
rolur. Pervânenin kendisi için yok olma-
s› da flem’ için bir mutluluk vesilesi-
dir.Tasavvufta aflk eri can› yand›kça, çi-
le çektikçe olgunlafl›r. Bu durum sâlik
için istenilen, sevinilen bir hâldir. Mum
da bu aç›dan yola girmifl bir dervifl ola-
rak alg›lan›r ve yand›kça güldü¤ü farze-
dilir.

NOTLAR
1 fiem’ kelimesi, flu tamlamalar ile günefl ve ay

anlam›n› vermektedir. Günefl anlam›nda: flem’-i âs-
mân, flem’-i âftâb, flem’-i encüm, flem’-i hâver, flem’-i
rûz-› rûflen, flem’-i zer-endûde-i firûze-legen, flem’-i
zümürrüd-legen, flem’-i sipihr, flem’-i sipihrî, flem’-i
seher, flem’-i seherî, flem’-i sehergehî, flem’-i ‹lâhî,
flem’-i zerrîn-legen, flem’-i sibâh, flem’-i subh, flem’-i
subhî, flem’-i subhdem, flem’-i subhgâhî, flem’-i tâ-
rem-i nüh-pencere, flem’-i gerdûn, flem’-i gîtî-firûz,
flem’-i maflr›k, flem’-i maflr›kî, flem’-i heft-çarh, flem’-
i kâfûrî-i subh, flem’-i âlemtâb, flem’-i felek, flem’-i
muza’fer, flem’-i sipihr, flem’-i çarh-› revân, flem’-i
gerdân-› sipihr

Ay anlam›nda: fiem’-i âsmânî, flem’-i ‹lâhî,

flem’-i âlemtâb, flem’-i fleb-efrûz, flem’-i felek, flem’-i
felekî, flem’-i kâfûrî-i fleb-tâb-› kamer. Rahim Afifî,
Ferheng-nâme-i fiirî, c. II, Tahran 1372 hfl., s. 1601-
1608; Muhammed Muîn, Ferheng-i Fârsî, c. II, Tah-
ran 1360 hfl., s. 2077; Ali Ekber Dihhudâ, Lugat-nâ-
me, c. XXXI, Tahran 1349 hfl., s. 596. fiemseddin Sa-
mî, Kâmûs-› Türkî, c. I, ‹stanbul, 1978, s. 786.

2 Bu anlam flu tamlamalarla verilir: fiem’-i ce-
mâl, flem’-i cem, flem’-i cihân-efrûz flem’-i Çigil,
flem’-i Hoten, flem’-i dil-efrûz, flem’-i meclis-ârâ,
flem’-i ruh, flem’-i ruhsar, flem’-i saâdet-pertev, flem’-i
flâm -efrûz, flem’-i fleb-ârâ, flem’-i fleb-efrûz, flem’-i
fleb-hîzân, flem’-i fleker-leb, flem’-i t›raz, flem’-i tarab,
flem-i kâfûrî. Rahim Afifî, Ferheng-nâme-i fiirî, c. II,
s. 1602; fierafettin Ramî, Enisü’l-uflflâk, Ankara
1994, 65-66.

Ayr›ca, flem’in kal›plaflm›fl tamlamalarla, flu
anlamlara geldi¤i görülmektedir:

fiem’-i Yahûdîvefl: Bâde-i gülgûn
fiem’-i efrûhte: Yanan mum
fiem’-i ikbâl: Talih, flans ›fl›¤›
fiem’-i kâfûr: Kâfûrdan yap›lan beyaz mum
fiem’-i külbe-i ahzân: Hüzünler kulübesinin

mumu; mec. Hz. Yusuf
fiem’-i küflte: Söndürülmüfl mum
fiem’-i mezâr: Mezar bafl›nda yak›lan mum
fiem’-i flebistan: Gece mumu, gece kandili
fiem’agerân-› hâssa: Osmanl› saray›nda mum

yapan görevliler. Burhân-› Kat›, Hz. Mürsel Öztürk,
Derya Örs, TDK, Ankara 2000, s. 723; Ferit Develli-
o¤lu, Osmanl›ca Türkçe Ansiklopedik Lugat, 2000,
s. 988.

3 Arap flairler ve yazarlar, mumda müflahede
ettikleri olaylar ve gözledikleri manzaralar ile ruh-
lar›nda ve zihinlerinde canland›rd›klar› veya hayal
ettikleri manalar aras›nda bir ba¤lant› kurarak de-
¤iflik üslup ve ifade tarzlar›yla hemen hemen birbi-
rine benzer konular› dile getirmifllerdir. Mumun ya-
p›s›n›, bir insan tipinde hissî ve hayalî ifadelerle
canland›rmaya çal›flm›fllard›r. Çizilen resimde ve
oluflturulan tabloda mum, bir kahraman veya kah-
raman›n elindeki k›l›c›, yere inmifl bir y›ld›z veya
ucu körelmifl bir kalem, bazen ba¤r› yan›k bir insan,
bazen gözyafl› döken mahzun kiflilere gece arkadafl-
l›k eden can yoldafl› veya bir hasta adam veyahut da
bir sevgilidir. Bu itibarla sürekli erimekte olan mu-
ma bir ruh verilerek somut portreler içerisinde de¤i-
flik roller verilmifltir. Selami Bak›rc›, Arap Edebiya-
t›nda Mum Tasviri, Akademik Araflt›rmalar-Sosyal
Bilimler Dergisi, Y›l 1, S. 1, Yaz 1996, s. 12–15. Ayr›-
ca, flem’ ve pervâne motifinden hareketle, Arap,
Fars ve Türk Edebiyatlar›nda fiem’ ü Pervâne mes-
nevileri yaz›lm›flt›r. Bkz. Sâd›k Armutlu, Zâtî’nin
fiem’ ü Pervânesi (‹nceleme-Metin), Yay›nlanmam›fl
Doktora Tezi, ‹nönü Ünv. SBE, TDE E¤itimi Anabi-
lim Dal›, Malatya 1998,s. 53-58.

4 Rahim Afifî, Ferheng-nâme-i fiirî, c. II, 1372,
s. 1601-1603, 1606-1608 ;Ali Ekber Dihhudâ, Lugat-
nâme, c. XXXI, Tahran 1349 hfl., s. 598; Ziya fiükün,
Gencine-i Güftâr, c. II, ‹stanbul 1984, s. 1328: Sü-
leyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, ‹stan-

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

70 http://www.millifolklor.com



bul 1991, s. 451.
5 Feyzi Çelebi, fiem’ ü Pervâne, (Nefl. Gönül A.

Tekin), Harvard 1991, s. 6, 30.
6 Bundan baflka, “karakulak”, aslan›n önü s›-

ra giderek, yoldan çekilmeleri için di¤er hayvanlara
seslenen hayvan” ve istiare yoluyla “öncü asker, çe-
ra¤a âfl›k olan ve geceleri kendini mum alevine atan
böcek, padiflah ferman›, ulak, rehber, berat, havale,
izin, geçifl izni, mecazen mum ›fl›¤›, çera¤ ›fl›¤›” an-
lamlar›nda kullan›lmaktad›r. Seyyid Sâd›k-› Gevhe-
rîn, Ferheng-i Lugat u Tabirât-› Mesnevi-i Celâled-
din Muhammed b. Hüseyn-i Belhî, c. II, Tahran
1338 hfl., s. 302; Muhammed Muîn, Ferheng-i Fârsî,
c. I, Tahran 1360 hfl., s. 76; Ziya fiükün, Gencine-i
Güftar, c. I, s. 466; Büyük Larousse (Sözlük ve An-
siklopedisi), c. XV, ‹stanbul 1986, s. 9307. 

7 Bu manada kullan›lan birleflik kelimeler
flunlard›r: Pervâne-hû, pervâne-dil, pervâne-s›fat,
pervâne-meflreb Rahim Afifî, Ferheng-nâme-i fiirî, c.
I, s. 377. 

8 fiiir aç›klamalar›nda, tekrardan kaç›n›lmaya
çal›fl›ld›¤› için baz› beyitler sadece nesre çevrilerek
b›rak›lm›flt›r. Ancak bazen beyitte anlam› tamamla-
yabilmek ad›na tekrara düflülmüfltür. Ayr›ca, beyit-
ler “gülen mum” çerçevesinde yorumlanmaya gayret
edilmifl, beytin farkl› yorumlar› üzerinde durulma-
m›flt›r. Tespit edilen beyit say›s› bu kadarla s›n›rl›
de¤ildir.

9 Ahmed Pafla’n›n bu beyti Haf›z’›n afla¤›daki
beytinin tercümesidir: (Beyitler özel kütüphanemiz-
de bulunan yazma Haf›z Divan›’ndan al›nm›flt›r).

Âtefl ân nîst ki ez flu’le-i û handed flem’
Âtefl ânest ki der h›rmen-i pervâne zedend
Mumun bile flulesine güldü¤ü atefl, atefl de¤il-

dir. Gerçek atefl pervânenin harman›na (içine, sinesi-
ne) düflen atefltir. Bu beyti Muallim Naci, Osmanl›
fiairleri’nde Ahmed Pafla’n›n ‹ran flairlerinden -ya-
zar›n deyimiyle- mana aktar›m›na örnek olarak ve-
rir. Muallim Naci, Osmanl› fiairleri, Haz. Cemal
Kurnaz, MEB, ‹stanbul, 2004, s. 27.

Haf›z’›n flu beytinde de mum güler:
Tu flem’-i encümenî yek-zebân u yek-dil flev
Hayâl u kûflifl-i pervâne bîn u handân bâfl 
Sen meclisin tek mumusun, tek dilli, tek gö-

nüllü ol. Pervânenin (sana kavuflma) hayalini ve ça-
bas›n› gör de, gül, mutlu ol.

10 “Kâfûr, Kansûr’da a¤açtan ç›kart›ld›¤›nda
rengi siyaht›r. Kâfûrîler onu, Ummân, Basra veya
fiirâz’a getirip yakarak a¤art›rlar. Asl›nda kâfûrun
rengi konusunda da ihtilaflar vard›r. Buna göre kâ-
fûr, siyah, sar› k›z›l veya deve tüyü rengindedir, y›-
kan›p ifllendikten sonra beyazlafl›r.” Fatma Sabiha
Kutlar, Türk Dünyas› Edebiyat Kavramlar› ve Te-
rimleri Ansiklopedik Sözlü¤ü, Atatürk Kültür Mer-
kezi Yay›nlar›, c. IV, Ankara, 2004, s. 16.

11 “Kâfûr, M›s›r’da hükûmet süren Ahflidîler’in
dördüncüsü olup hanedan›n müessisi olan Ahflid’in
birkaç alt›na al›nm›fl kölesinin de ad›d›r. Kâfûr zekâ
ve ferâseti hasebiyle Ahflid taraf›ndan o¤ullar›na
vâsi tayin olnup yirmi sene M›s›r’› güzelce idare et-
mifl. Hicrî 355 tarihinde bu hanedandan hükûmete

lay›k kimse kalmamas› üzerine halife Muti’ullah ta-
raf›ndan M›s›r ve fiam ve Hicaz hükûmeti kendisine
ihâle olunmufl ve birçok sene bi’l-istikbal hükûmet
sürüp minberlerde nâm› üstad diye yâd edilmifltir.”
Beyitte geçen Kâfûr kelimesi bu özel isme iflaretle
kullan›lm›fl olmal›d›r. A. T. Onay, Eski Türk Edebi-
yat›nda Mazmunlar, MEB, ‹stanbul, 2004, s.297.
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Toplumlar›n tarihlerinden gelen
maddi miraslardan birisi ve en yayg›n
flekilde yaflanan› el sanatlar› gelene¤i-
dir. ‹nsan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
üretti¤i eflyaya, yaflad›¤› sosyal ve kültü-
rel ortamlardan beslenen duygu zengin-
li¤ini yans›tarak estetik de¤er kazand›r-
m›flt›r. Bunun yan›nda el sanat› ürünü,
motiflerine ve renklerine yüklenen an-
lamlarla anlat›m arac› olma görevini de
üstlenmifltir. Bu yönüyle el sanatlar›,
geçmiflten gelece¤e köprü oluflturabilen
önemli kültür de¤erleridir.

Eflyalar rahatl›k ve kolayl›k sa¤la-
ma aç›s›ndan insan hayat›nda her za-
man önemli ve vazgeçilmez olmufltur.
‹nsan sürekli olarak hayat›n› kolaylaflt›-
racak araç-gereçleri üretme çabas› için-
de bulunmufl, zamanla belirli kullan›m
eflyalar› ortaya ç›km›flt›r. Giderek eflya

üretenlerle kullananlar aras›nda denge-
ler oluflmufl ve eflyalar hitap ettikleri
topluma uygun özellikler kazanm›fllar-
d›r. Teknoloji gelifltikçe de yeni ihtiyaç-
lara göre, yeni araç-gereçler gelifltirilmifl
ve toplumun faydas›na sunulmufltur.

Selçukludan Osmanl›ya, Cumhuri-
yete ve günümüze kadar ulaflan kulla-
n›m eflyalar› gelifltirildikleri ve kullan›l-
d›klar› döneme iliflkin somut belge nite-
li¤i tafl›rlar ve bizlere toplumdaki geli-
flim ve de¤iflim sürecini izleme imkan›
verirler.

Geçmiflten günümüze gelen el sa-
natlar›m›z da bu anlamda oluflmufl mad-
di kültür unsurlar›ndan birisidir. Dola-
y›s› ile di¤er kültür unsurlar› için geçerli
olan kayg›lar ve ilkeler el sanatlar› için
de söz konusudur. 

Kültür en genel tan›m› ile toplum-
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lar›n tarihlerinden süzülerek gelen bu
tür maddi de¤erlerin ve manevi miras›n
toplam› olarak ifade edilebilir. 

Bu ba¤lamda el sanatlar› toplum
yap›s›n›n flartlar› içinde oluflmufl, bölge-
sel özellikler ve sanatsal ö¤eler tafl›yan,
halk taraf›ndan basit alet ve makineler-
le bir fayda amac›na yönelik olarak üre-
tilen, dolay›s›yla al›n›p sat›lan, kültürel
kimlik tafl›yan ürünlerdir.Örne¤in, Kü-
tahya ve ‹znik çinileri; Eflme, Bal›kesir-
S›nd›rg›, Bard›z kilimleri; Ya¤c›bedir,
Milas, Antalya-Döflemealt› hal›lar›; Ava-
nos çömlekleri; Ahlat ve Devrek baston-
lar›;Erzincan bak›r kap-kacaklar›; Ma-
rafl ahflap oyma sand›klar› ve daha nice
yaflayan el sanatlar› köklü geçmifli olan
halk sanatlar›d›r. Bunlara bir milli de-
¤er olarak gereken önem ve özenin gös-
terilmedi¤ine üzülerek flahit oluyoruz.
Bu olumsuzluklar milli kültür konusun-
daki bilinç yoksunlu¤undan kaynaklan-
maktad›r.

Devlet e¤itim kurumlar›, yasalar›
ve ekonomi politikalar› ile toplumun e¤i-
timini, milli kültür de¤erlerimizin ko-
runmas›n› ve yaflat›lmas›n› sa¤layabile-
cek olan en etkili güçtür.

Devletin öncelikle kültürü kiflili¤in
geliflmesinde önemli bir boyut olarak dü-
flünmesi ve ilkelerini bu noktadan hare-
ketle belirlemesi ve hayata geçirmesi
önem tafl›maktad›r.

– Milli kültür politikas›n›n siyasi
de¤iflikliklerden etkilenmeden, ekono-
mik ve sosyal politikalarla bütünlü¤ü
sa¤lanmal›d›r.

– E¤itim ve ö¤retim kültürle birlik-
te düflünülmeli, kültür hayat›na azami
katk› sa¤layacak flekilde planlanmal› ve
uygulanmal›d›r.Okul öncesinden baflla-
yarak her kademedeki e¤itimde kültür
ve sanata önem verilmeli, insan›n sanat-
la u¤raflmas› ve iç içe yaflamas› sa¤lan-
mal›, sanattan anlayan, seven insan tipi

yetifltirmek hedeflenmelidir.
– Sosyal düzeni oluflturan erdemler

belirlenerek yaflat›lmal›, milli kültürü-
müzün davran›fl özellikleri insan›m›za
benimsetilmelidir. Büyü¤e sayg›, misa-
firperverlik, cömertlik, mertlik vb mille-
timizle özdeflleflmifl de¤erlerdir ve ata
sözlerimize de konu olmufltur. 

– Kültür unsurlar›n›n bilimsel ça-
l›flmalarla tespitine önem verilmelidir.

– ‹fllevini tamamlam›fl halk sanat-
lar› müzelerde itina ile korunmal›, ona-
r›m› ve tan›t›m› yap›lmal›, kopya üre-
timler gerçeklefltirilerek müze ad› ve en-
vanter numaras› ile sat›fla sunulmal›d›r. 

– Kaybolmaya yüz tutmufl tüm kül-
tür de¤erlerimiz belirlenmeli ve günün
ihtiyaçlar› do¤rultusuna de¤erlendirile-
rek canland›r›lmal›d›r.Bölgesel kalk›n-
malarda (Do¤u Anadolu, Güney Anadolu
gibi) pazarlar› da haz›r olan hal›, kilim
vb dokumalar, ahflap, bak›r gibi el sa-
natlar›ndan, kalk›nma projeleri kapsa-
m›nda yararlan›lmal›d›r.

– Milli kültürümüzün kendi insan›-
m›za ve d›fl dünyaya tan›t›lmas› ve yafla-
t›lmas› sa¤lanmal› bu konuda kitle ileti-
flim araçlar›ndan en etkin flekilde yarar-
lan›lmal›d›r.

– Kültür hizmetlerinin kurumlafl-
mas› ve bunlar aras›nda etkin iflbirli¤i
sa¤lanmal›d›r.

– Kültür çal›flmalar› desteklenmeli
ve özendirilmelidir.

Burada sivil toplum örgütleri de
önemli roller üstlenmelidir. Bu tür ör-
gütler kültür de¤erlerinin korunmas›,
tan›t›lmas›, yaflat›lmas› etkinliklerine
öncülük etmeli, kültür de¤erlerine karfl›
duyarl› olmal› ve bu de¤erlerin zarar
görme ya da yok olma tehlikesine karfl›
tepki göstererek toplumun ve devletin il-
gisini çekecek çal›flmalar yapmal›d›r.

Ancak bireyler olarak göstermemiz
gereken çabalar›n da önemi büyüktür.
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Özellikle anne, baba ve ö¤retmenler bu
konuda büyük sorumluluk tafl›makta-
d›rlar. Bireyin geliflmesinde ve kültür
kazanmas›nda ailenin e¤itim ortam›n›n
ve sosyal çevresinin yeri yads›namaz.
Bu üç boyutun bu anlamda iyi de¤erlen-
dirilmesi gerekir.

Aile ortam› bireyin e¤itiminde ilk
basamakt›r. Bu nedenle anne ve babalar
bu konuda önemli sorumluluk üstlen-
diklerinin fark›nda olmal› ve ailenin
milli kültür fluurunu gelecek nesillere
aktarmada en önemli ö¤e oldu¤unu bil-
melidir. Anne babalar, milli kültür de-
¤erlerine karfl› sergiledi¤i tutum ve dav-
ran›fllar› ile do¤al bir e¤itim ortam› olufl-
turmal›d›rlar. Örne¤in ev dekorasyonun-
da yabanc› üretimler yerine el sanatlar›
kültürümüzü yans›tan hal›, kilim, örtü,
aksesuar vb ürünlere bilinçli olarak yer
vermeli, böylece çocu¤un bunlarla iç içe
yaflayarak büyümesi sa¤lanmal› ve bun-
lar›n bir kültür de¤eri oldu¤unu ve ya-
flat›lmas› gerekti¤ini davran›fllar› ile de
anlatmal›d›rlar.

Maddi kültür de¤erlerinin yaflat›l-
mas› milli kültürümüz aç›s›ndan önem-
lidir, yaflatabilmekse bu de¤erlere gün-
lük hayat›m›zda bilinçli olarak mümkün
oldu¤u kadar yer vermekle sa¤lanabi-
lir.Geçti¤imiz yüzy›l›n ortalar›ndan iti-
baren ata ana yadigar› el hal›lar›n›n,
makine hal›lar›yla; eflsiz güzellikteki
bindall›lar›m›z›n sentetik kumafl ve elbi-
selerle, ifllemeli dövme bak›rlar›m›z›n
renkli plastiklerle de¤ifltirilerek yok pa-
has›na elden ç›kart›lmas› bu bilinç yok-
sunlu¤unun sonucudur.

Bireyin e¤itiminde etken olan ikinci
ö¤e ise hiç flüphesiz ö¤retmendir. Ö¤ret-
men öncelikle milli fluuru ö¤rencilerine
kazand›rma yükümlülü¤ünü tafl›d›¤›n›n
fark›nda olmal›d›r. ‹lk seviyeden yüksek
ö¤renime kadar her aflamada ö¤retmen,
bu fluuru afl›layacak istek ve çaba içeri-

sinde olmal›d›r. Bu fluuru duygu yo¤un-
lu¤u yaflatacak, yaflanm›fl örneklerle pe-
kifltirmeli, ö¤renciyi önemli tarihi olay-
lar›n yafland›¤› yerlere ve el sanat›m›z›n
seçkin örneklerinin yer ald›¤› müzelere
yönlendirmelidir.

Son y›llarda bilhassa büyük flehirle-
rimizde geleneksel de¤erlere ve bu kap-
samda el sanatlar›na olan ilginin geliflti-
¤ini sevinerek gözlüyoruz. Orijinal el sa-
nat› ürünlerine verilen önemin boyutla-
r›n›n giderek artmas› bunlar› edinme ve
kullanma iste¤i bu maddi kültür de¤er-
lerimizi koruma ve yaflatma gibi önemli
bir kazanc› sa¤layabilecektir. Bunu da
Japonya’n›n baflard›¤›n› görüyoruz. Ja-
ponya bunlar›, yani geleneklerini koru-
may› yaflatmay› kültür de¤erlerini ülke
yarar›na kullanmay› baflarm›fl örnek bir
ülkedir. Bozkurt Güvenç(1989) Japon
Kültürü adl› kitab›nda “iyi güzel, temiz
yap›labilen her ifl-güç, her meslek Ja-
ponya’da bir sanatt›r” diyor. Bu öyle bir
kültürdür ki bildi¤imiz ve izleyebildi¤i-
miz kadar›yla bile, insan›na sanat› her
alanda bir yaflama arac› olarak kullan-
mas›n› ö¤retebilmifltir. Kültür birikimi
ve onun devaml›l›¤› ancak böyle sa¤la-
nabilir.
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1.Girifl
‹nsanlar ihtiyaçlar›n› karfl›lamak

ve gelir elde etmek amac›yla u¤raflmak-
tad›rlar. El sanatlar›nda hammadde ola-
rak lif, toprak, a¤aç, cam, deri v.b. gibi
malzemeler kullan›lmaktad›r. Bunlar-
dan deri, yüzy›llard›r el sanatlar› çerçe-
vesinde de¤erlendirilen önemli bir ham-
madde olmufltur.

Türk Dericilik zanaat›, Orta As-
ya’da do¤mufl, Anadolu Selçuklular› Dö-
neminde örgütlenerek geliflmifl ve Os-
manl› ‹mparatorlu¤u Döneminde ifllen-
mifl deri ve deri ürünlerini kalitede zir-
veye ulaflt›rm›flt›r. Ahilik teflkilat› Os-
manl› ‹mparatorlu¤unda Loncaya dö-
nüflmüfl ve 15-18.yüzy›llar aras›nda et-

kili olmufltur. Ancak 19.yüzy›l ortalar›n-
da büyük ekonomik krizin sonucunda
dericilik alan›nda gerileme bafllam›flt›r.
Dericilik, 19.yüzy›l›n bafllar›nda baba-
dan o¤ula geçen ve lonca karakterini ko-
ruyan bir ifl kolu olarak devam ederken ,
zamanla zanaat›n sanayiye dönüflmesi,
ileri teknoloji ve rekabet koflullar› gibi
nedenlerle olumsuz yönde etkilenmifltir.

Geçmiflte Anadolunun hemen her
bölgesinde yap›lan saraçl›k, semercilik,
kavafl›k v.b. gibi deri iflleri, bugün yok
olma tehlikesi ile karfl› karfl›yad›r. Bu
deri ifllerinden biri de Türk kültürünün
unutulmaya yüz tutmufl ve birçok bölge-
lerde de yap›m› terk edilmifl olan ayak-
kab›c›l›kt›r. Anadolu’da ortak yap›m
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özellikleri gösteren ayakkab›c›l›k, bugün
art›k pekçok yerde makinalaflmaya ye-
nik düflmüfl ve kaybolmufltur. El yap›m›
ayakkab› üretimi günümüzde birkaç ilde
az say›da sanatkar ile devam etmekte-
dir. Bu illerimizden biri de Akadeniz böl-
gesinde yer alan Kahramanmarafl ilidir.
‹l, Kuzey’de Sivas, Kuzeydo¤u’da Malat-
ya, Do¤u’da Ad›yaman Güneydo¤u’da ise
Gaziantep ‹lleriyle çevrilidir. ‹l Marafl
da¤›n›n güney ete¤inde ve marafl ovas›
kenar›nda ovaya do¤ru düzleflen e¤imli
bir zemin üzerinde kurulmufltur.

Kahramanmarafl ili geçmiflten gü-
nümüze bak›rc›l›k, a¤aç oymac›l›¤›, oya,
sim-s›rma ifllemecili¤i gibi geleneksel el
sanatlar›n› , Türk mutfa¤› ve yöresel k›-
yafetleri yaflatmaya çal›flmas› ile tan›-
nan önemli turizm beldelerimizdendir.

Kahramanmaraflta ayakkab› yap›-
m›n›n tarihi Selçuklulardan Osmanl›la-
ra kadar uzanan bir geçmifle sahiptir.
1800lü y›llarda Marafl’ta köflker esnaf›-
n›n bir teflkilat› oldu¤u ve teflkilat›n top-
lant›lar›na da Ahi Evren toplant›s› den-
di¤i bilinmektedir. Bu toplant›larda
ayakkab›c› esnaf› hakk›nda çeflitli ka-
rarlar al›nmakta ve kaliteli, düzgün mal
üretilmesi için yasalar bulundu¤u aç›k-
lanmaktad›r ( Yalg›n 1940:19 ).

Günümüzde imalat› tek olan Kah-
ramanmarafl ayakkab›lar› 1800’lü y›llar-
da köflker diye adland›rd›¤›m›z ayakkab›
yap›m ustalar›ndan Salman Kopar, on-
dan sonrada o¤lu Mehmet Kopar, 1944
y›l›nda Mehmet o¤lu Allaatin Kopar,
1975 y›l›nda Allaatin o¤lu Hüseyin Ko-
par, 1998 y›l›nda Allaatin o¤lu Mehmet
Kopar ve 2000 y›l›nda Hüseyin o¤lu Fa-
tih Kopara dedelerinden bu yana gelen
sanat› yaflatmaya çal›flmaktad›rlar. fiu
anda ise Allaatin Koparla o¤ullar› Hüse-

yin ve Mehmet Kopar bu aile mesle¤ini
devam ettirmektedir. 

Bu çal›flmada Kahramanmarafl ilin-
de üretimi devam eden ayakkab›c›l›kta
kullan›lan hammadde, araç ve gereçler,
yap›m teknikleri gibi özellikler belirlen-
mifl ve yemeni, saray yemenisi, edik, ke-
lik, karada¤ çar›¤›, postal v.b. gibi ürün
çeflitleri aç›klanm›flt›r.

2. Ayakkab› Yap›m›nda Kullan›-
lan Araç ve Gereçler

Tezgah: Ceviz a¤ac›ndan yap›lm›fl
yuvarlak bir kütük parças›d›r. Yaklafl›k
80 cm. çap›nda, 60-70cm. yüksekliktedir.
Buna üç k›sa ayak tak›lm›flt›r. Tezgah›n
önünde alçak bir iskemleye oturan ayak-
kab›c› ifllerinin ço¤unu tezgah üzerinde
yapar (Özergin 1974:7087).

Muflta: Deri dövmek, gön ve kay›fl-
lar› düzeltmek derileri taban astar›na
yap›flt›rmak ve taban› parlatmak için
kullan›lan bir alettir. Demirden yap›lan
8-10cm. boyunda üstü avuca s›¤acak bü-
yüklükte, küre fleklinde ve kürenin al-
t›ndaki bir girintiden sonra gittikçe ge-
niflleyen bir huni biçimindedir (Güzelbey
1963:79).

Keski: Boyu 15 cm. olan ucu yass›-
laflm›fl, keskin yar›m ay biçiminde bir b›-
çakt›r. B›ça¤›n sivrilen üst taraf›nda bir
sap konmufltur. Bütün biçki iflleri bu
aletle yap›l›r (Yalg›n 1940:13).

Kal›p: Ayakkab›lar›n ölçülerine gö-
re de¤iflik boyutlarda yap›lm›fl kundura-
c› kal›plar›ndan çok daha basit ucu sivri,
sert ve sa¤lam a¤açtan yap›lm›fl kal›p-
lard›r. Bunlar yap›lacak pabucun içinde
t›pk› kundura kal›b› gibi yerlefltirildik-
ten sonra dikilir (Yalg›n 1940:13).

Biz: Tüm Anadolu’da kullan›lan
ucu sivri sapl› bir i¤nenin ad›d›r. ‹nce ve
kal›n olmak üzere iki çeflidi bulunur.
Sap a¤açtan ve i¤nesi çeliktendir. Boyu
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15cm. civar›nda olur. Biz’in sivri ucu ile
yol aç›l›r ve sonra oradan iplik geçirilir
(Özergin 1974:7084).

fiana¤ac›: fiana¤ac› yaln›z postal
ve çizme imalinde kullan›l›r. Uzunlu¤u
82cm.dir. Kal›nl›¤› bald›r› and›r›r flekil-
de yap›lm›fl bir kal›pt›r (Yalg›n 1940:
13).

Köflker ‹¤nesi: Yorgan i¤nesi ka-
l›nl›¤›nda 8-10 cm. uzunlu¤unda elastik-
ti, ucu küt tel gibi bir alettir (Güzelbey
1963:89).

Dönder a¤ac›: Bu a¤aç 50 cm. bo-
yunda 5 cm. kal›nl›¤›nda bir a¤açt›r. Ye-
meni

ve pabuçlar ters olarak dikildikten
sonra dönder a¤ac› vas›tas›yla yüzüne
çevrildikten sonra kal›ba girer.

fiantahtas›: 5 cm kal›nl›¤›nda
40x30cm. bir tahta parças›d›r. Ayakkab›-
c›l›kta bu tahtay› kuca¤›na koyan usta-
lar dizlerinde ifllenmesi gereken iflleri
yaparlar.

Kuskal ve Çubuk: Bunlarda bir
çeflit kal›pt›r. Çizme ve ayakkab›lar›n
yüzlerini gerginlefltirme ve k›r›nt›s›z bir
hale getirmek için bu kal›p kullan›l›r.

Levger: Tahtadan yap›lm›fl bir b›-
ça¤›n ismidir. Ucu sivri olan bu b›çak
ayakkab›n›n dikifl yerlerini ütüleme
iflinde kullan›l›r.

Makat A¤ac›: Bu alet, çevirme,
ütü ve gönleri parlatmak için kullan›lan
yuvarlak bir de¤nek biçimindedir. Bu-
nun üstüne de bir kay›fl sar›l›r, bu kay›fl
sar›ld›¤› zaman makat dizlerin alt›na
konur ve içine konmufl kal›pl› ayakkab›
dizlerin üzerine getirildikten sonra kay›-
fla sar›l›r, ayakkab› bir mengenede s›k›fl-
t›r›lm›fl gibi dizlerin üzerinde rahatça
çal›flmay› sa¤lar.

Ökçe Demiri: Çekecek ve kerata
ad› verilen bu demirler iki tarafl› ve bir

tarafl› olmak üzere iki k›s›md›r. Boyut-
lar› 28-30cm. olan ökçe demiri ayakkab›-
c›lar›n ökçelerinin muntazam ç›kmas›na
yard›mc› olur (Yalg›n 1940:19).

Endaze: Yemenilerin numaralar›-
na göre gön, yüzlük sahtiyan ve meflin-
ler kesilip haz›rlanarak üzere ince mu-
kavva veya kay›fllardan yap›lm›fl model-
lerdir (Güzelbey 1963:89).

Örs: L biçiminde iri bir demirin,
kal›nca bir a¤aç kütü¤üne bafl afla¤› ça-
k›lmas› ile yap›lm›fl yard›mc› bir tezgah-
t›r.

Mermer: Bilinen mermerden dü-
zenli kesilmifl bir parçad›r. Dört köfle
olup 20x 25cm.boyutlar›nda ve 2-3 cm.
kal›nl›¤›ndad›r. Bunun üzerinde deri ve-
ya kösele yay›larak, iç t›rafl› yap›l›r.

Teber: Sap› yuvarlak ve kesici k›s-
m› çelikten, 12-17 cm boyunda flimflir
a¤ac›ndan yap›lm›fl bir alettir. Deri ve
köseleyi t›rafl etmek için kullan›l›r
(Özergin 1974:7087).

Deriler: Gön: Tabaklanm›fl s›¤›r ve
manda derisinden elde edilir. Sahtiyan;
tabaklanm›fl keçi derisidir. Meflin; ta-
baklanm›fl koyun derisidir.

‹plik: Pamuk ipli¤inin elde bükül-
mesi sonucu elde edilir.

Mum: Bal mumudur. Mum, ipli¤in
gön ve kay›fllara kolayca geçmesini sa¤-
lar ve ipin çürümesini engeller.

Çirifl: Yemeninin yüzündeki sahti-
yan ile iç k›sm›ndaki meflin s›z› ile bir-
birlerine dikildikten sonra kalan k›sm›-
n› yap›flt›rmaya yarar.

Kil: Topraktan elde edilir. Suda ›s-
lat›larak çamur haline getirildikten son-
ra ayakkab›n›n taban astar›ndaki bezle-
ri birbirine yap›flt›rmaya yarar (Güzel-
bey 1963:79).

Kök Boya: Toprak ve a¤aç kökle-
rinden elde edilen boyalard›r. Siyah bo-
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ya; topraktan imal edilir, k›rm›z› boya ;
Nar yapra¤› ve koyun kan›n›n kurutul-
mufl kar›fl›m›d›r. Portakal boya ; Nar
a¤ac› kök ve yapraklar›ndan elde edilir.
Sar› boya ; Ceviz a¤ac› ve yapra¤›ndan
elde edilir. Yeflil boya ; zeytin kökü ve
tuzdan imal edilir. Mor ve mavi boya;
deniz kumu, cam boncuk hammaddesin-
den elde edilir.

3. Hammadde Temini ve Üreti-
mi

Ürünlerin taban› cam›z ve manda
köselesi olup, yüz k›sm› dana ve inek de-
risidir. Taban astar› koyun derisi kenar
k›y› ve biyeleri keçi derisidir. Deri üreti-
minde tamamen do¤al maddeler kullan›-
l›r. Palamut a¤ac›n›n yapra¤› derinin
üzerindeki k›llar› döker, ekfli a¤ac›n›n
yaprak ve dallar› de¤irmende dövülüp
su dolu havuza boflalt›l›r. Deriler içine
at›l›r ve 15-30 gün suda bekletilir. Bu
sürede derinin içindeki öz yumuflat›l-
m›flt›r. Deri sudan ç›kart›l›p s›cak ya¤-
larla yüz k›sm› ya¤lan›r. Ya¤lama iflle-
minde yün parças› kullan›l›r.

4. Ürün Yap›m Aflamalar›
4.1. Derilerin Elde ‹fllenmesi ve

Haz›rlanmas›
Deriler ifllenmeden önce, halen de-

di¤imiz havuzlarda iki gün suda bekleti-
lir. Daha sonra kireçle odun küllü kar›fl-
t›r›lm›fl havuz içinde 20 - 30 gün kadar
bekletilir.

Havuzdan ç›kart›lan deriler, mer-
mer veya a¤aç kütük üzerinde iskefe de-
di¤imiz b›çaklarla k›llar› s›yr›l›r.

K›llar› s›yr›lan deriler 3 gün suda
y›kan›r. Daha sonra güvercin veya kö-
pek d›flk›s›, haden denilen havuzda deri-
ler bir gece bekletilir. Ertesi gün y›kan›r
ve bir havuzda s›cak su ile teteri ve pa-
lamut kar›flt›r›l›r ve deriler içine at›l›r.
‹ki gün ayn› suda bekletilir. Yine a¤aç

kütük üzerine at›larak eti kaz›n›r ve yi-
ne havuzda 2 gün bekletilir. Daha sonra
deriler serilip kurutulur. Kurutulan de-
riler, hayvansal ya¤lar› eriterek (s›¤›r›n
iç ya¤›) s›cak bir flekilde ya¤lan›p bir ge-
ce suda bekletilir. Ertesi gün ayak ile
çi¤nenerek yumuflat›l›r ve tekrar kuru-
tulur. Daha sonra tahta ya da mermer
üzerinde f›rçalayarak parlat›l›r ve ayak-
kab› imalat›na haz›r hale gelir.

Foto¤raf 1: Havuzda bekletilen deriler

Foto¤raf 2: B›çaklarla k›llar› s›yr›lm›fl ve a¤aç
kütü¤e as›lm›fl deriler
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Foto¤raf 3: Mermer üzerinde parlat›lan deri
parças›

4.2. Boyama ve Dikifl ‹fllemleri
4.2.1. Boyama ‹fllemi: Boyama

kök ve toprak boyad›r. Deri kuru iken
boya kaynat›l›r. S›v› hale getirilir. Il›k
bir halde keçe ile derinin üzerine sürü-
len birinci kat kuruduktan sonra ikinci
kat sürülür. Boyama ifllemi bittikten
sonra deri tekrar y›kan›r ve çar›k, yeme-
ni, terlik v.b. gibi ayakkab›lar kesime
haz›r hale getirilir.

4.2.2. Dikifl ‹fllemi: ‹plikler halis
pamuktan elde üretilir. Bu ipler balmu-
mu ile mumlan›r su ve çürümeye karfl›
dayan›kl› hale getirilir. Taban astar› ile
taban gönü aras›nda bulunan yap›flt›r›c›
madde (kil ve çirifl) toprak ve a¤aç kökü-
nün toz halinde kar›fl›m ile elde edilir,
tamamen do¤ald›r.

4.3. Ürün Yap›m Tekni¤i
Tabaklanarak haz›rlanan ve kök

boya ile istenilen renkte boyanan deriler
bizle aç›lan deliklerden ters dikiflle bir-
lefltirilmektedir. ‹fllemlerde kesinlikle
yap›flt›r›c› kullan›lmaz, tüm ürünler do-
¤ald›r. Dikifl ifllemi bittikten sonra lev-
gerle ters-yüz edilir ve tahta kal›plara
geçirilir.

Kal›b›n fleklini alana kadar muflta

ile dövülür. Sonra ayakkab› kal›b› ile
birlikte gölgelik bir yerde kurumaya b›-
rak›l›r. Çar›k birkaç gün kal›pta kald›k-
tan sonra ç›kar›l›r. Çar›k kal›pta iken
üzerine ya¤ sürülür ki deri yumuflak
kals›n ve aya¤› s›kmas›n.Deriyi süsle-
mek için ince keçi derisinden kesilen fle-
ritlerle çal›fl›l›r. Bu fleritlerle derinin yü-
zeyi nak›fl gibi ifllenir. Deri fleritlere “k›-
y›l›k” denmektedir.

4.4. Ürün Çeflitleri:
Ürünlerin tamam› ayn› teknikle ya-

p›lmaktad›r. Ancak baz› ayakkab› mo-
delleri konçlu, konçsuz, aral›kl›, bunu
kalk›k v.b. gibi biçimlere sahiptir. Bun-
lar Osmanl› postal›, kelik, edik, yemeni,
Tokal› Osmanl› yemenisi, çar›k v.b. gibi
modellerdir.

Çar›k: Tek parça derinin topu¤u
kapatacak flekilde aya¤a sar›lmas› ve
üst k›sm›ndan s›r›mlarla ba¤lanmas›yla
oluflan, yumuflak deriden yap›lan pabuç-
tur. olanlar›na çedik (Çoruhlu 1995; 30).

Foto¤raf : 4 Örgülü Çar›k

79 http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66



Foto¤raf : 5 Tokal› Çar›k

Foto¤raf : 6 Arnavut çar›¤›

Çedik: / Çedik / Edik / Edük / : Es-
kiden kad›nlar›n mest gibi giydikleri sa-
r› sahtiyan olan k›sa bol konçlu iç ayak-
kab›s›d›r. Daha çok mest yerine giyilen
ve içi, d›fl› desenlerle süslü ayakkab›
(Koyunlu 1986; 29).

Edik: / Edük / Çedik : Mest ya da
bir iç ayakkab› ile birlikte giyilen sokak
ayakkab›s› çeflididir. Konçsuz ve ökçesiz
bir ayakkab›d›r. Burnu sivri ve hafif ha-
vaya kalk›kt›r (Çoruhlu 1995; 30).

Yemeni: K›sa kenarl›, k›rm›z›, sar›,
siyah v.b. renkte sahtiyandan (keçi deri-
si) yap›lan yüzy›llar boyunca asker ve
halk taraf›ndan giyilmifl, ince ökçeli ve
üstü kapal›, bir ayakkab› çeflididir (Koçu
1962; 246). 

Foto¤raf : 7 Fatih yemenisi

Foto¤raf: 8 Kelik

Foto¤raf : 9 Edik
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Foto¤raf : 10 Osmanl› Postal›

Foto¤raf 11: Kahramanmarafl’ta Çar›k ve ye-
meni ustas› Mehmet Kopar

Sonuç:
Anadolu Uygarl›klar›ndan bu yana

Anadolu ‹nsan›n›n aya¤›n› koruyan ça-
r›k, yemeni ve postal v.b. gibi ayakkab›
türleri ve ayakkab›c›l›k mesle¤i Selçuk-
lu ve Osmanl› döneminde geliflen lonca-
l›k sistemi sayesinde, günümüze kadar
kuflaktan kufla¤a bilgi aktar›m› ile de-
vam etmifltir. Ancak Türk kültüründe
önemli bir yeri olan bu sanat dal› bugün

unutulmaya yüz tutmufl bir durumdad›r.
Kahramanmarafl ilinde de önceleri yay-
g›n bir meslek kolu olarak fonksiyonunu
sürdürmüfl, ancak 1980 y›l›ndan itiba-
ren haz›r ayakkab›lar›n giyiminin art›fl›
ile kifli zevk ve be¤enilerinin bunu etki-
lemesi sonucu makineleflmeye yenik
düflmüfltür.

Günümüzde tamamen geleneksel
bir anlay›flla babadan o¤la ö¤retme yo-
luyla aktar›larak devam ettirilen bu
meslek dal› iki-üç sanatkarla sürdürül-
mektedir. Son dönemde sevindirici bir
geliflme gerçekleflmifl ve Kahramanma-
rafl’ta bu sanat dal›n› sürdüren Kopar
Ailesi yurt içinde Kültür Bakanl›¤›na
ba¤›l› Hediyelik ve Turistlik Eflya ma¤a-
zalar›na, yurt d›fl›nda ise Harry Potter
filmlerinde kullan›lan çar›klar› ürete-
rek, çar›klar›n yurt içi ve yurt d›fl›nda
pek çok insan›n dikkatini çekmeyi ba-
flarm›flt›r.

Temennimiz bu sanat›n yaflat›lmas›
için gereken çaban›n sarf edilmesi ve ge-
lecek kuflaklara aktar›lmas›d›r. Bu ya-
flatma çabas›nda, gerek halk e¤itim
merkezinde, gerekse üniversitelerin
bünyesindeki El Sanatlar› programla-
r›nda, ustalardan e¤itici olarak yararla-
n›labilmelidir. Ayr›ca, devlet kredisi yo-
luyla bu meslek alan› teflvik edilmeli ve
desteklenmelidir.
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1. G‹R‹fi
Keçe’nin baz› tan›mlar› çeflitli arafl-

t›rmac›lara göre flöyledir: Yaz›c›o¤lu’na
göre; keçe yün gibi hayvansal liflerin
üzerinde bulunan pullar›n s›cakl›k, nem
ve bas›nçtan dolay› sürtünme yoluyla
birbirine kaynaflmas› ile ortaya ç›kan
dokusuz yüzeydir. (Yaz›c›o¤lu, vd. 1997)

Ansiklopedik anlamda keçe, yün,
k›l ya da pamu¤un ›slak ortamda çi¤ne-
nip dövülerek liflerinin birbirine kay-
naflt›r›lmas›yla elde edilen ve örtü, yay-
g›, çad›r ya da giysi yapmakta kullan›-

lan kaba kumaflt›r.(Anonim 1991)
Ansiklopedik anlamda; “keçe” yapa-

¤› veya keçi k›l›n›n dürülüp kuvvetlice
bas›lmas› veya dövülmesiyle elde edilen,
kepenek, çar›k, külah ve döfleme örtüsü
gibi fleylerin yap›m›nda kullan›lan do-
kunmam›fl kaba kumaflt›r. (Anonim
1960)

Örcün Bar›flta’ya göre: “Keçe” do¤al
yün elyaf› ›slatt›ktan sonra dürerek, s›-
k›flt›rarak bir tür presleme tekni¤i ile
yap›lm›fl fleklidir. (Bar›flta 1998) Bu yo-

KONYA MERKEZDE KEÇE ÜRET‹M‹ VE 
GÜNÜMÜZDEK‹ DURUMU

The Situation of Felt Production in Konya

La production de feutre à Konya et sa condition actuelle

Yrd. Doç. N. Rengin OYMAN BÜKEN*

ÖZET
Keçe, yünün su ile ›slat›l›p s›cak bir ortamda, dövülerek liflerinin kaynaflmas›yla oluflan kaba kumafl-

t›r. Keçe Ortaasya’da çad›r, d›fl ve iç örtüsü, yayg› ve bir süsleme malzemesidir. Keçe ve keçecili¤in dokuma
sanayiinden çok önce geliflti¤i düflünülebilir.

El sanatlar› çerçevesinde ve sanayide üretilmifl olan keçenin hammaddesi, yündür. Keçe üretimi, ülke-
mizde sanayi üretimi ve tepme keçe olmak üzere iki flekilde yap›lmaktad›r. 

Keçe ürünlerinde kullan›lan motifler ve kompozisyon özellikleri yöreden yöreye özellikler göstermek-
tedir. Keçe ürünlerinde yün do¤al rengi ile (beyaz, siyah ve kahverengi) veya arzu edilen renkler de boyana-
rak kullan›lmaktad›r.

Konya’da önceden önemli bir yere sahip olmufl olan keçecili¤in; eski sanatsal de¤erini günümüzde ar-
t›k pek görememekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Konya, Keçe, Keçe Üretimi.

ABSTRACT
Felt is a coarse textile obtained by soaking wool in water in a hot environment and battering it until

its filaments run together. Felt is used in Central Asia for indoors and outdoors carpets, tent coverings, and
decorations. The art of felt production was developed before the advent of the weaving industry.

The raw material of felt, which is produced both industrially and manually, is wool. In Turkey, there
are two kinds of felt production, one of which is industrial production and the other, “kick-felt” production.

Designs and composition properties used in felt production change from region to region.
The old artistic values involved in felt production, which has an important place in Konya, have large-

ly been lost..
Key Words
Konya, Felt, Felt production.
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rumlardan yola ç›k›larak keçe flöyle ta-
n›mlanabilir. Keçe, yünün su ile ›sla-
t›l›p s›cak bir ortamda, dövülerek
liflerinin kaynaflmas›yla oluflan ka-
ba kumaflt›r.

2. ARAfiTIRMA BULGULARI
2.1. Keçenin Tarihçesi
Dünyan›n her kültür çevresinde gö-

rülen bir gelenek olmayan keçe: Türkle-
rin günlük hayat›nda çok büyük bir de-
¤er kazanm›flt›r. Keçecili¤in do¤abilmesi
için, “hayvanc›l›k ve koyunculu¤un ge-
liflmifl olmas›”, keçeden yap›lm›fl ev efl-
yalar› ile giyimlerin do¤uflunu gerekti-
ren so¤uk bir iklim ve hava durumunun
var olmas› gerekmektedir. Göçebe haya-
t› yaflayan yaylac› Türkler hayvanlar› ve
yaflama gelenekleri bak›m›ndan, yaylag
ve k›fllag aras›nda yaflamay› gerekli gör-
mektedirler. Bu nedenlerden dolay› “ko-
layl›kla tafl›nabilen” hal› ve keçeler kul-
lanm›fllard›r.

M.S. 629 y›l›nda göl yak›nlar›nda,
Bat› Göktürk Ka¤an›’n› ziyaret etmifl
olan Hsünn Tsang adl› ünlü Çin rahip
ve gezgini, Türk ka¤an›n›n çad›r›ndaki
“keçe yolluklar”dan söz etmektedir.
(Ögel 1991)

Keçe Ortaasya’da hem çad›r d›fl ve
iç örtüsü, hem yayg›, hem de bir süsleme
malzemesidir. Türkler, evlerinin duvar-
lar›n›, keçenin yan›nda, k›rm›z› renkli
aflu topra¤› ile süslemekteydiler. Türk-
ler, XI. yy.’da, bu süslere bezek, süsleme-
ye de bezemek diyorlarm›fl. Ayr›ca du-
varlar XI. yy’da hal›, kilim, keçe ve na-
k›fll› çarflaf vb. fleylerle as›larak veya ge-
rilerek süslenmekteydi. Bu duvar örtü-
lerine XI. yy Türkçe’sinde kerim veya
duvar anlam›na gelen tam (dam) keli-
mesinden oluflan, tam kerim (duvar ör-
tü) fleklinde ifade edilmekteydi.

Ortaasya’da ev veya çad›r›n temel
süsleme malzemesi hal› ve keçedir. Yay-
lac›l›k yapan Türklerin kolayca tafl›d›k-

lar› bu malzeme ayn› zamanda evdeki
refah seviyesi göstermektedir. Yine keçe
yap›m› için gerekli yün halk›n yetifltirdi-
¤i koyunlar›ndan elde edilmekte ve yü-
nün s›k›flt›r›lmas› veya tepelenmesi ile
keçe yap›lmaktad›r. Türkler, XI. yy’da,
keçeye “kidhiz” diyorlard›. “Kidhiz” veya
“kiziz” kelimesi “Türkmenlerin çad›r ör-
neklerinin veya göç zaman› bürgülerinin
yap›ld›¤› keçe” anlam›nda kullan›lmak-
taym›fl. Kaflgarl› Mahmud’un yazd›¤› Di-
vanü Lûgati-t-Türk’te; keçe, hal› ve ki-
lim birbirinden ayr›lmakta, hal› ve kilim
için “kiviz”, “kiwiz” denilmifltir. Eski
Anadolu kültürüne yak›n olan eski M›-
s›r ve K›pçak Türk Kültür çevrelerinde
ise, “Küyüz” ve “Kiyiz” kelimesi hal›, ke-
çe ve di¤er yayg›lar için kullan›lmaktay-
m›fl. Karahanl› Türkleri keçe için “kiziz”
kelimesini, O¤uz Beyleri ise “keçe” keli-
mesini kullanmaktad›rlar. (Deniz 2000)

Keçe ve keçecili¤in dokuma sanayi-
inden önce geliflti¤i düflünülebilir. Doku-
ma tezgâhlar› bulunmadan önce doku-
ma yerine çeflitli bitkilerin lifleri örüle-
rek kumafl meydana getirilmekteydi.
Anadolu’ya dokuma sanayiinin 1071
Malazgirt galipleriyle geldi¤i söylen-
mekte ise de; Anadolu’da uygarl›klar
kurmufl olan kavimlerin tasvirlerinden
ve mezarlardaki kal›nt›lar›ndan dokuma
sanayisini daha önce tan›d›klar› anlafl›l-
maktad›r. Bo¤azköy (Hatuflafl) yan›nda-
ki Yaz›l›kayada görülen kabartmalar›n
bafl›ndaki sivri külâhlar ile mühürlerde
ve di¤er tasvirlerde görülen külâhlar›n
görünüfl ve flekil itibariyle keçeden ya-
p›ld›¤›n› göstermektedir. Mezopotam-
ya’da Hamurabi devrine ait bir bulle
üzerindeki tasvir Amarru ve di¤erlerinin
isimlendirdikleri gibi adadaki kenar› yu-
kar› dönük, belki de kuzu yünü kullan›l-
m›fl keçeden yap›lm›fl bir flapka giymek-
tedir. 1922-1924 y›llar›nda Mo¤olis-
tan’da Noin-Ula da¤lar›nda yap›lan ka-
z›larda keçelerin bulunuflu ve Altay’da
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Bal›k Gölü çevresinde Paz›r›k’taki Arke-
olojik kaz›da keçe üzerinde tasvir edilen
geyi¤i parçalayan aslan tasvirleri ve di-
¤er sahneleri el sanatlar›n›n birbirinden
habersiz olarak do¤up ayr› bölgelerde
ayr› ayr› geliflti¤ini göstermektedir. Ayr›-
ca Uygurlardan sonra bir süre Mo¤olis-
tan’da yaflayan Karak›rg›zlar›n da döfle-
me yayg›lar› keçedendir. (Gürçay 1967)

XIII. yy’da Ortaasya’da seyahat et-
mifl olan Rubruk, keçenin ailece yap›ld›-
¤›n› söylemifltir. (Ögel 1991) Keçelerin
varl›¤› görsel ve yaz›l› kaynaklarla Sel-
çuklu Dönemine kadar inmesine karfl›n
günümüze ulaflan parkitabelileri 19.
Yüzy›la tarihlenmektedir. (Bar›flta 1998)

Selçuklularda keçecilik çok geliflmifl
merkezi de Konya olarak bilinmifltir.
Konya’daki Selçuklular devri hamamla-
r›nda keçelik ad› verilen, keçelerin pifli-
rildi¤i özel bir bölümün görülmesinden
anlafl›lmaktad›r. (Gürçay 1967)

Osmanl› Döneminde de gene Konya
baflta olmak üzere Afyon, ‹stanbul, Is-
parta, Uflak, Manisa, Turgutlu, Ödemifl,
Tire, Bursa, Ankara, Marafl, Çorum, Di-
yarbak›r, Urfa ve Mardin belli bafll› keçe
üretim merkezleridir. Osmanl›lar döne-
minde kurulan lonca örgütünün disip-
linli çal›flmalar› ile karfl›l›kl› sayg›, gü-
ven ve dayan›flma içinde keçecilik el sa-
natlar› aras›nda yerini alm›flt›r. Osman-
l› görkemli bir imparatorluk dönemin-
den sonra, Cumhuriyet dönemine geçifl
süreci içerisinde Anadolu’da birçok sa-
vafl yaflanm›fl. Bu durumdan da El Sa-
natlar› olumsuz olarak etkilenmifltir.

2.2. Keçe Yap›m›nda Kullan›lan
Malzemeler

Gerek el sanatlar› çerçevesinde ge-
rekse sanayide üretilmifl olsun keçenin
hammaddesi yündür. Ufak de¤ifliklikler-
le, günümüze kadar gelen yün sözüne
eskiden “yung” veya “yung” fleklinde
söylenmekteydi. “Yün k›rmak” sözü ve

ifli de eski ça¤lardan beri de¤iflmeyen bir
Türk sözüdür. Yün k›rmak ifli, bir çeflit
yün haz›rlama ve Selçuk Ça¤›n›n baflla-
r›nda Türkler bu ifle yunglamak, yani
“yünleme, yün haz›rlama” demektedir-
ler. (Ögel 1991)

Keçe yap›m›nda kaba kar›fl›k yapa-
¤›lardan yararlan›lmaktad›r. Yün lifi
mikroskop alt›nda incelenirse üç taba-
kadan olufltu¤u görülür. Bunlar; 

a) Epidermis tabakas›, 
b) Korteks tabakas› 
c) Medulla tabakas›d›r. 
Araflt›r›c›lar; keçeleflmede, yün lifi-

nin üzerindeki epidermis tabakas›n›n
rol oynad›¤› konusunda fikir birli¤ine
varm›fllard›r. Yün lifinin üstünü kapla-
yan pullu tabakaya epidermis veya küti-
kula, boynuzlaflm›fl, yass›laflm›fl, cans›z
bir s›ra epitel hücrelerden meydana gel-
di¤inden bunlara da örtü hücreleri den-
mektedir. Keçeleflmenin olmas› için yün
lifinin pulcuklu bir yüzeye sahip olmas›,
hafifçe geniflleyebilir ve flekil de¤ifltirebi-
lir yap›da bulunmas›, gerilmifl hallerden
tekrar eski hallerine dönmek için belirli
bir güce sahip olmas› gerekmektedir.

Keçeleflmede, hayvansal liflerin
pulcuksu yüzey yap›lar›, incelik, uzun-
luk, k›vr›m, elastikiyet, yaylanma, esne-
me ve e¤ilip bükülme gibi morfolojik,
kimyasal ve fiziksel özelikler ile nem,
›s›, ortam Ph’s› ve mekanik bas›nçlar et-
kileyen faktörlerdir. (Yaz›c›o¤lu vd.
1997)

Keçe, koyun ve kuzu yününden, de-
ve tüyünden ya da keçi k›l›ndan yap›l-
maktad›r. Bunlar k›v›rc›k yap›l› oldukla-
r›ndan kolayca keçe haline getirilmekte-
dir. Kuzunun Hazirandaki ilk k›rk›m› ile
koyunun A¤ustostaki ikinci k›rk›m›nda-
ki yünlerden elde edilmifl keçeler nite-
likli olanlar›d›r. (Anonim 1991)

Keçe üretimi, ülkemizde sanayi
üretimi ve tepme keçe olmak üzere iki
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flekilde yap›lmaktad›r. Kullan›m yerine
ba¤l› olarak, keçe içine çok de¤iflik nite-
likte keratin lifleri kat›lmaktad›r. Kali-
teli keçe üretimi için liflerin stapel
uzunluklar› 2.5-5 cm, santiman› ise 48’s
ile 70’s aras›nda de¤iflen yünler gerek-
mektedir. Keçe üretimi, di¤er tekstil
ürünlerinin üretim yöntemlerinden
farkl› olarak özel tasarlanm›fl makinala-
r› gerektirmektedir.

Keçe yap›m›nda kullan›lan araçlar
aras›nda özel olarak yap›lm›fl bu maki-
nalar, hallaç makinas›, keçeyi tepme
makinas› ve piflirme makinas›d›r. (Yaz›-
c›o¤lu, vd. 1997)

Keçe yap›m›nda kullan›lan di¤er
araçlar ise flunlard›r;

Yay: Geçmifl tarihimizde de kulla-
n›lm›fl olan hallaç yay›n› Türkler çok iyi
bilmekte ve kendi hallaç yaylar›n›, hem
yün hem de pamuk için kullan›yorlard›.
“Yünü at›p kabartan” alet olan hallaç
yay› için Selçuk Ça¤› öncesi dönemlerde
“yeteng” sözü kullan›lmaktayd›. Ha-
rezmflahlar ça¤›nda ise “Mamuk çapar
yay›” sözü “pamuk döver yay” anlam›n›
karfl›lamaktayd›.

Hallaç tokma¤› da Anadolu’da, ata-
cak, kertik, köstek, ebce gibi, Türkçe ad-
lar ile adland›r›lmaktayd›. (Ögel 1991)

Yay a¤açtan yap›lan hayvan ba¤›r-
sa¤›ndan yap›lm›fl ipi bulunan ve yün
atmak için kullan›lmaktad›r. Yay üzerin-
de yay› geniflletmek için kalb fleklinde
bir yay aynas› ve yay›n kiriflini tutan
köstek isimli k›s›m vard›r.

Yün at›l›rken a¤açtan yap›lm›fl tok-
mak kullan›lmaktad›r.

Kal›b: Keçeye flekil vermek için kul-
lan›lmaktad›r. (Gürçay 1967)

Haz›rdan yap›lmaktad›r. Kurumufl
bitki saplar›ndan, saz gövdelerinden
örülmüfl, taban döflemesi bazen duvar
kaplamas› olarak da kullan›lmaktad›r.
(Küçükkaytan 1999)

Kal›plefl veya Kal›pgeç: Ba¤lanan
kal›b›n üzerine sar›lan örtüdür.

Çubuk: 40-50 cm boyunda uzun kol-
lu bir taraf› yelpaze fleklinde olup yünün
kal›p üzerinde yay›lmas› iflleminde kul-
lan›l›r.

Makas: Yün yayla at›l›rken yaya
sar›lanlar› ve keçenin kesilmesinde kul-
lan›lmaktad›r.

Sepki: At›lan yünün kal›p üzerine
serildikten sonra s›k›flt›r›lmas› için kul-
lan›lmaktad›r.

Halat: Keçeyi ve has›r kal›b› s›k›fl-
t›rmak için kullan›lmaktad›r.

Su Kab›: Keçeye su dökmek için
kullan›lan kapt›r.

Süpürge: Keçeye suyu serpmek için
kullan›lmaktad›r.

Has›r S›r›¤›: 2 metre boyunda 8 cm
çap›nda a¤açtan yap›lm›fl düz bir s›r›kt›r
ve keçe bunun üzerine sar›lmaktad›r.
(Gürçay 1967)

2.3. Keçenin Üretim Aflamalar›
Keçe yap›m›nda kullan›lacak yün

temizlenerek elle hafifçe didildikten son-
ra hallaç makinesi veya yay ile at›l›p
tokmakla kabart›l›r. At›lm›fl olan yün,
özel olarak yapt›r›lm›fl bir has›r üzerin-
de her taraf› ayn› kal›nl›kta olacak fle-
kilde saç›lmaktad›r. Saç›lacak yünün ka-
l›nl›¤› yap›lacak keçe ürünün kal›nl›¤›-
na, ürünün kal›nl›¤› ise, ürünün cinsine
ve iste¤e göre de¤iflmektedir. Miktar›
göz karar›yla ayarland›ktan sonra oda
s›cakl›¤›ndaki musluk suyu serpilmekte
ve böylece keçeleflme etkenlerinden nem
sa¤lanm›fl olur. Saçma ifllemi bittikten
sonra saç›lan yünün kenarlar› elle dü-
zeltilip has›rla beraber katlanarak rulo
yap›lmaktad›r. Elde edilen rulo ayakla
yuvarlanarak veya makineyle döndürü-
lerek dövülmekte yani tepilmektedir. Bu
ifllem, ilk tepme olmaktad›r.

‹lk tepmeden sonra rulo aç›larak
yünler elle düzeltilip tekrar yeniden rulo
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yap›larak ikinci tepmeye geçilmektedir.
Her iki tepmenin süresi makineyle 1 sa-
at kadar sürmektedir.

fiekil 1 – Yünün da¤›t›lmas›nda kullan›lan
sepki.

fiekil 2 – Motif kesmede kullan›lan makaslar

fiekil 3 – Has›r kal›p

fiekil 4 – Hallaç makinesi

fiekil 5 – Keçe piflirme makinesi

Yünlerin daha iyi keçeleflmesi için
s›ra piflirme ifllemindedir. Piflirme ifllemi
sabunlu veya sabunsuz su kullan›larak
hamamda ya da keçeci atölyesindeki
makinede yap›lmaktad›r.

Kullan›lan sabun miktar› piflirile-
cek ürünün a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak ha-
mamdaki piflirme %3, atölyedeki piflir-
me de %10 kadar olmaktad›r.

Hamamda piflirilen keçe ürünleri
rulo yap›larak atölyede piflirilen keçe
ürünlerinin 8-10 tanesi üst üste bir yere
serilmektedir ve sabun kalmay›ncaya
kadar üzerine su dökülüp çi¤nenerek y›-
kanmaktad›r. Suyun süzülmesi için 12
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saat kadar hamamda veya atölyede bek-
letilmektedir.

Suyu süzülen ürünler yüzü düzelti-
lerek tokaçla perdahlanmaktad›r. Sonra
da güneflte veya gölgede kurutulmakta-
d›r. (Yaz›c›o¤lu vd. 1997)

2.4. Keçelerde Kullan›lan Desen
ve Kompozisyonlar

Keçe ürünlerinde kullan›lan motif-
ler ve kompozisyon özellikleri yöreden
yöreye farkl› özellikler göstermektedir.

Do¤ada bol miktarda bulunan
ve çeflitlilik gösteren bitkiler; sahip
olduklar› çizgi, biçim ve renk zen-
ginli¤i gibi özelliklerinden dolay›
insanlar›n yararland›klar› en önem-
li kaynaklardan biri olmufltur. Bu
bak›mdan çiçekli, çiçeksiz bitkile-
rin sahip oldu¤u özelikler yani kök-
leri, saplar›, dallar›, yapraklar›, to-
murcuk ve meyveler bezeme kay-
naklar›n› oluflturmufl ve bunlar
farkl› alanlarda kullan›lm›flt›r.

Bitkisel bezemeleri; dal, badem,
yaprak, gül, lale, karpuz, karpuz çekir-
de¤i, dörtlü badem, sö¤üt dal›, hurma
dal›, üzüm, tomurcuk, p›trak gibi motif-
ler oluflturmaktad›r.

Keçe yayg›lar›n›n dikdörtgen biçi-
minde oldu¤u ve dikdörtgen kompozis-
yon kullan›ld›¤› dikkate al›nd›¤›nda se-
çilen kompozisyon ile yayg› formu ara-
s›nda uygunluktan söz edilebilir.

Motiflerin bir k›sm› sembollerden
türemifltir. Bu nedenle motiflerin kulla-
n›m› yaln›z süsleme amac› ile de¤il ayn›
zamanda da esrarengiz güçler içerdikle-
rinden dolay› estetik ve psikolojik an-
lamlar tafl›maktad›r.

Keçe yayg›larda figürlü bezemeler-
de kullan›lmaktad›r. Bunlarda ise insan
ve hayvan figürleri biçim ve kimlikleri
belirgin bir flekilde uygulanmam›flt›r.

Keçe üzerine, eflek geçti, s›¤›r sidi-
¤i, deve zinciri, selvi, göl, koç boynuzu,
badem, kafes, kertikler gibi flekiller ko-
nulmaktad›r. Bunlar; beyaz keçe üzerine

renkli keçelerle bu flekillerin yap›lmas›
ile oluflmaktad›r. (Gürçay 1967)

fiekil 6 – Keçe yap›m›nda desen de¤ifltirme

fiekil 7 – Yünün has›r üzerine yay›lmas›

fiekil 8 – Yay›lan yünün üzerine su serpilmesi
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Kazaya¤›, koç boynuzu gibi figürle-
re hal›, kilim, cicim, zili, sumak doku-
malar› ile kumafl, çorap gibi el sanat›
ürünlerinde rastlanmaktad›r. Bu durum
Türk El Sanatlar›n›n her alan›nda kom-
pozisyon ve desen bütünlü¤ünün oldu-
¤unu ortaya koymaktad›r. 

Keçeciler keçe üzerine kendi iflaret-
lerini koymakta veya keçenin yap›ld›¤›
y›l› yazmaktad›rlar.

Cumhuriyetin ilan›ndan sonra özel-
likle kepenekler üzerine ay ve ayy›ld›z
motifleri çokça kullan›lmaktad›r. 

Günümüzde sembolik olan soyut
desenlerin di¤er desenler ile beraber ke-
çe yayg›larda kullan›lmaktad›r.

2.5. Keçelerde Kullan›lan Renk-
ler

Keçe ürünlerinde yün do¤al rengi
ile (beyaz, siyah ve kahverengi) veya ar-
zu edilen renkler de boyanarak kullan›l-
maktad›r. Zemin rengi; keçenin kulla-
n›m amac›na uygun olmas›, uygulana-
cak desen ve motiflerdeki renk uyumu-
nun sa¤lanmas› bak›m›ndan önem tafl›-
maktad›r. 

Yayg›lar›n zemininde kullan›lan
renkler üzerinde yap›lan incelemelerden
% 86.22’sinin do¤al beyaz, %12.06’s›n›n
do¤al kahverengi, %1.72’sinin do¤al si-
yah oldu¤u tespit edilmifltir.

Kullan›lan renkleri derecelendire-
cek olursak; birinci derecede k›rm›z›,
ikinci derecede lacivert ve üçüncü dere-
cede ise turuncu kullan›lm›fl. Kullan›lan
di¤er renkler ise siyah, pembe, yeflil, sa-
r›, bordo, mavi, do¤al beyaz ve do¤al
kahverengi olmufltur. 

Bu kullan›lan renkler önceden lâk
boyalarla yap›l›rken bu gün hal› ipli¤in-
de kullan›lan kimyasal boyalar kullan›l-
maktad›r.

fiekil 9 – Has›rlanm›fl olan keçenin rulo yap›-
larak kal›ba sar›lmas›

fiekil 10 – Haz›rlanan rulonun ba¤lanmas›.

fiekil 11 – Haz›rlanm›fl keçenin tepme maki-
nesine yerlefltirilmesi
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fiekil 12 – Keçenin yap›lacak ürün cinsine gö-
re flekil verilip kenarlar›n›n düzeltilmesi.

3. SONUÇ
Koyun, deve gibi hayvanlar›n yün-

lerinin s›cak bir ortamda sabunlu su ile
dövülerek ve s›k›laflt›r›larak sergi mal-
zemesi haline getirilmesi ifline keçecilik
deniliyor. Eskiden insan gücü ile ha-
mamda piflirilerek yap›lan keçe, bugün
makinalarda piflirilerek yap›l›yor. 

Konya’da önemli bir yere sahip ol-
mufl olan keçecili¤in; eski sanatsal de¤e-
rini günümüzde görmek pek mümkün
olmamaktad›r. Keçecili¤in Konya’da ya-
p›m›, önceleri say›lar› fazla olup da mad-
di olanaks›zl›klar ve ilginin olmamas›
nedeniyle keçeci esnaflar›n say›lar› azal-
m›flt›r. Di¤er olumsuz bir durum ise ön-
ceki dönemlerde Konya’da keçe ürünleri
ile süslenmifl Keçeciler Çarfl›s›n›n günü-
müzde bulunmamas›d›r.

Keçe ustalar›n›n çal›flmalar› gözle-
nirken böylesine emek isteyen bir sana-
t›n neredeyse tükenmekte olmas› el sa-
natlar›m›z aç›s›ndan oldukça üzücüdür.
Bu el sanat›n›n günümüzde farkl› ve
ça¤dafl yorumlarla günümüze tafl›nmas›,

kültürel miras›m›z›n unutulmamas› aç›-
s›ndan önem tafl›maktad›r. Günümüzde
fabrika türü yayg›lar›n üretilmesiyle bu
sanat›n can çekiflme aflamas›na geldi¤i
aç›kt›r. Genelde çoban keçesi, k›fl keçesi,
ev keçesi, sedir keçesi, at keçesi ve sün-
ger yatak keçesi, sandalye minderi, du-
var hal›s›, seccade, heybe, külah, çizme,
patik gibi tafl›nabilecek ve turistlerin il-
gisini çekebilecek türde çok renkli keçe
ürünlerinin yap›m›na geçilmesiyle bu
sanata canl›l›k kazand›r›lmas› mümkün
olabilir.

Bu el sanat›m›z›n unutturulmama-
s› da, keçeci esnaf›n›n Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›nca desteklenmesi ile müm-
kündür.
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1.G‹R‹fi
Kilim dokumac›l›¤›, ülkemizde k›r-

sal kesimde yayg›n ve etkin bir flekilde
u¤rafl›lan en eski dokuma ifllerinden ve
köy el sanatlar›ndan biridir. Kilim; örtü
ve yayg› olarak kullan›lan, yün malzeme

ve kendine özgü tekniklerle yap›lan,
renkli, desenli, kal›n fakat hal›dan daha
ince ve tüysüz dokumalar olarak tan›m-
lan›r (Eflberk 1939). Genellikle köy evle-
rinde ve çad›rlar›nda yere veya sedir
üzerine serilerek yayg› olarak kullan›l-

BAYAT ‹LÇES‹NDE K‹L‹MC‹L‹K VE ÜRET‹LEN 
K‹L‹MLER‹N BAZI TEKNOLOJ‹K ÖZELL‹KLER‹* 

Kilim Weaving in Bayat District and Some Technological Properties of
Woven Kilims

A propos de la production de Kilims dans le district de Bayat  et de 
certaines particularités techniques

Yrd. Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ**
ÖZET

Bayat ilçesinde kilimcilik faaliyetlerinin eski zamanlardan beri yap›lmakta oldu¤u bilinmektedir, an-
cak ne zaman bafllad›¤› ile ilgili tarihi bilgi bulunmamaktad›r. 1989 y›l›nda ‹lçe Kaymakaml›¤›, Belediye ve
Halk E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü’nün ortak çabalar›yla Merkez ilçede yeniden bafllat›lan kilimcilik faaliyet-
leri zamanla köylere yay›lm›flt›r. 1989 y›l›ndan bugüne kadar geçen sürede Kaymakaml›k ilçe s›n›r› dahilin-
de kalan baz› köylerde de¤iflik kurum ve kiflilerinde deste¤ini alarak “Kökboyal› Bayat Kilimleri” ad› alt›nda
fason üretim yapan atölyeler kurmufltur. Atölyelere devaml› gelen dokuyucular ayda 2 m2 ile 2.5 m2 aras›nda
kilim dokumaktad›rlar. Atölyelerde çal›flan dokuyucular kursiyer olup sigortas›z çal›flmaktad›rlar. Bayat il-
çesi Kaymakaml›¤›nca ilçe merkezi ile Çukurkuyu, Derbent ve ‹mranl› olmak üzere toplam üç köyde sürdü-
rülen atölye dokumac›l›¤› faaliyetleri araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Bu araflt›rma ile yörede kilim doku-
ma faaliyetinin amac›, kilim dokumac›l›¤›nda kullan›lan araçlar, kilim dokuma tekni¤i, Bayat kilimlerinin
baz› teknik ve desen, motif, renk özellikleri ile Bayat ilçesinde kilim dokuyuculu¤unun aile ekonomisine kat-
k›s›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Anahtar Kelimeler
Kilim, düz dokuma, yün kilim ipli¤i, Bayat, Afyon

ABSTRACT
Kilim weaving has been practiced in the Bayat district of Turkey for a long time; however, there is no

historical knowledge about when it first began. Kilim weaving has recently been encouraged through the
common efforts of the district’s Head Official, Bayat Municipality, and the People’s Education Center, and
has gradually begun to spread across the villages. Since 1989, workshops named “Kökboyal› Bayat Kilimle-
ri”, producing fashionable kilims, have been set up within the district’s boundaries with the support of diffe-
rent people and institutions. Weavers continuously employed by the workshops have been weaving between
2-2.5 m2 of kilims per month. The weavers are treated as students and work without social insurance. This
study includes research on continuing kilim weaving activities in the central district, Cukurkuyu, Derbent
and Imranl› villages. It aims to determine the goal of kilim weaving in Bayat, tools used in kilim weaving,
weaving techniques, color, design, the motif properties of Bayat kilims, technical properties of the kilim
yarns and the contribution of kilim weaving activities to family incomes. 

Key Words
Kilim, flat weaving, woolen kilim yarns, Bayat, Afyon
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d›¤› gibi, erzak çuval›, heybe, son y›lla-
r›n flehir hayat›nda ev, otel, büro gibi
yerlerde dekoratif bir unsur olarak da
kullan›lmaktad›r. Kilimcilik gerek do-
kundu¤u bölgenin özelliklerini tafl›mas›,
kültür de¤erlerini yans›tmas›, gerekse
dokundu¤u bölgeye ekonomik katk›da
bulunmas› aç›s›ndan önemlidir. Kilim
kolay ö¤renilen bir el sanat› olmas›n›n
yan› s›ra kullan›m yeri ve fonksiyonu-
nun çok genifl olmas› bak›m›ndan da
önem tafl›maktad›r. Düz el dokumalar
dokunduklar› yerlere göre isimlendiril-
mekte olup, Jirki, Antep, Siirt, Silifke,
K›rflehir, Karaman, Sivas, Emirda¤, Efl-
me kilimleri gibi flehir merkezlerinden
bafllanarak kasaba, bucak, köy ve göçebe
halinde yaflayan afliretler esas al›nabil-
mektedir (Aytaç 1982). Araflt›rma kapsa-
m›na al›nan Bayat kilimleri de ismini
dokundu¤u yer olan Bayat ilçesinden al-
m›flt›r. 

Bu araflt›rman›n amac›, Bayat ki-
limlerinin tarihi geliflimini, günümüzde-
ki durumunu, üretim ve ücretlendirme
sistemlerini, renk ve desen özelliklerini
belirlemek, kilimlerin ve kilim iplikleri-
nin teknik analizlerini yaparak teknolo-
jik özelliklerini, kilim dokumac›l›¤›n›n
aile ekonomisine katk›s›n› tespit etmek,
kilim dokuma tekni¤i ile kullan›lan tez-
gah ve araçlar› incelemektir. 

2. MATERYAL VE METOT
Araflt›rmada Afyon ili-Bayat ilçe-

sindeki kilimcilik faaliyetleri ele al›n-
m›flt›r. Bu amaçla, hem bu konuda bugü-
ne kadar yap›lm›fl çal›flmalar incelen-
mifl, hem de araflt›rma yöresinde saha
çal›flmas›nda bulunulmufltur. Denekler-
le uygulanan anketler, kilim dokumala-
ra iliflkin yap›lan analiz verilerinin ifl-
lendi¤i formlar ve dokumada kullan›lan
iplikler araflt›rman›n ana materyalini
oluflturmufltur.

Araflt›rma kapsam›na al›nan Bayat

ilçesinin Afyon iline uzakl›¤› 45 km. dir.
4550 nüfusa sahip ilçede kilimcilik faali-
yeti Kaymakaml›k taraf›ndan Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu ad›na,
ilçe merkezinde bulunan dokuma atölye-
sinde ve ayr›ca 3 köyde yap›lmaktad›r.

Araflt›rman›n amac›na ba¤l› olarak,
ele al›nan Afyon ili Bayat ilçe merkezin-
de ve köylerinde kilim dokuyanlar için
denek seçiminde tam say›m yöntemine
gidilmifl ve toplam 75 dene¤e anket uy-
gulanm›flt›r. Anketlerin haz›rlanmas›n-
dan sonra denetlemek amac› ile pretest
yap›lm›fl ve sahaya ç›kmadan önce son
flekli verilmifltir. Anket yoluyla toplanan
bilgiler gelifltirilen kod plan›na göre kod-
lan›p bilgi kay›t formlar›na aktar›lm›fl
daha sonra bilgisayara yüklenen veriler-
le kümülatif sonuçlar al›nm›flt›r.

Ayr›ca, araflt›rmada dokunulan ha-
l›lar›n ve kilimlerin kalite ve dokuma
tekni¤i aç›s›ndan özelliklerini saptamak
aç›s›ndan; ipliklerin cinsleri, numarala-
r›, kat ve büküm flekli ve say›lar›, %
uzama oranlar›, kilimlerin en-boy ölçüle-
ri, boy/en oranlar›, yüzey alanlar›, ilik
boylar›, saçak uzunluklar›, 5 cm en ve
boydaki atk› çözgü s›kl›klar›, toplam ve
m2 a¤›rl›klar›, renk, motif ve desen özel-
likleri araflt›r›lm›fl ve bunlardaki mev-
cut durum ve sorunlar ortaya konulmufl-
tur. 

3. ARAfiTIRMA SONUÇLARI VE
TARTIfiMA

3.1. Bayat ‹lçesinde Kilimcilik
Faaliyetleri

Çok eski ça¤lardan beri dokumac›l›-
¤›n merkezi say›lan Afyon ‹li geleneksel
renk, desen, ve motifler bak›m›ndan do-
kumac›l›k tarihinde büyük öneme sahip-
tir. Bayat ilçesinde kilimcilik faaliyetle-
rinin uzun zamanlardan beri yap›lmak-
ta oldu¤u bilinmektedir. Ancak ne za-
man bafllad›¤› ile ilgili tarihi bilgi bulun-
mamaktad›r.
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1989 y›l›nda ‹lçe Kaymakaml›¤›,
Belediye ve Halk E¤itim Merkezi Mü-
dürlü¤ü’nün ortak çabalar›yla Merkez
ilçede yeniden bafllat›lan kilimcilik faali-
yetleri zamanla köylere yay›lm›flt›r.
1989 y›l›ndan bugüne kadar geçen süre-
de Kaymakaml›k ilçe s›n›r› dahilinde
kalan baz› köylerde de¤iflik kurum ve ki-
flilerinde deste¤ini alarak “Kökboyal›
Bayat Kilimleri” ad› alt›nda fason üre-
tim yapan atölyeler kurmufltur. Atölye-
lere devaml› gelen dokuyucular ayda 2
m2 ile 2.5 m2 aras›nda kilim dokumakta-
d›rlar. Atölyelerde çal›flan dokuyucular
kursiyer olup sigortas›z çal›flmaktad›r-
lar. Ç›rakl›k kapsam›na al›n›p ç›rakl›k
sigortas›ndan yararlanmalar› için ince-
leme ve çal›flmalar devam etmektedir.

Bayat ilçesinde atölyelerde kilim
dokumac›l›¤› yap›lmaktad›r. Atölyeler,
Kaymakaml›¤a ba¤l› olarak, eskiden be-
ri kilim dokumac›l›¤› yap›lan köyler be-
lirlenerek bu yörelerde kurulmufltur.
Atölyeler belediyeler ve muhtarl›klar ta-
raf›ndan tahsis edilmekte, binalara tez-
gah montaj› Kaymakaml›k taraf›ndan
yap›lmakta, üretilen kilimler ilçe merke-
zinde atölyenin de bulundu¤u büyük bir
ma¤azada sat›fla sunulmaktad›r. Kay-
makaml›k dokuma için gerekli hammad-
de ve deseni Çukurkuyu, ‹mranl› ve

Derbentteki atölyelere da¤›tmakta ve bu
malzemelerin da¤›t›m ile denetiminden
sorumlu olmaktad›r. Malzemeler atölye-
lere da¤›t›ld›ktan sonra Halk E¤itim
Merkezi Müdürlüklerinin görevlendirdi-
¤i usta ö¤reticilerin nezaretinde dokuyu-
cular taraf›ndan verilen desenlere, talep
edilen boyut ve kaliteye göre kilim do-
kunmaktad›r. Tamam› do¤al hammadde
ile üretilen el dokusu kilimler iç pazara
sunulmaktad›r. 

Bayat ‹lçesinde ücretlendirme sis-
temi has›la ücreti sistemi olup, ödeme
kilimin tamam› üzerinden yap›lmakta-
d›r. Dokutucu kilimin boyutuna ve dese-
nin zorlu¤una göre kilimin tamam› için
belli bir fiyat belirlemekte, bu fiyat üze-
rinden kilim dokutmaktad›r. Bu yolla ki-
limin dokuma ücreti iki taraf›n anlafl-
mas›na ba¤l› olarak, dokuyucunun o an-
daki ekonomik durumuna göre, tamam›
peflin, peyderpey ya da kilimin tamam›
bittikten sonra ödenmektedir. 

Araflt›rma kapsam›nda Bayat ilçe-
sinde kilim dokumac›l›¤› faaliyetinin ne
amaçla yap›ld›¤› dokuyuculara sorulmufl
ve al›nan cevaplar çizelge 1’de verilmifl-
tir.

Çizelge 1’de görüldü¤ü gibi, denek-
lerin %65.33’ü aileye gelir sa¤lamak
ve/veya bofl zamanlar›n› de¤erlendir-
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Çizelge. 1.Yörede kilim dokuma faaliyetinin amac›
Kilim dokuma faaliyetinin amac› Say› %
Aileye gelir sa¤lamak ve/veya bofl zamanlar›n› de¤erlendirmek 49 65.33
Çeyiz vb. gereksinimlerini karfl›lamak 14 18.67
Kendi gereksinimlerini karfl›lamak 12 16.00
TOPLAM 132 100.00

Çizelge. 2.Deneklerin Kilim Dokumaya Bafllama Yafl›
Kilim Dokumaya Bafllama Yafl› Say› %
5-10 1 1.33
11-16 63 84.00
17-22 9 12.00
23-28 2 2.67
TOPLAM 75 100.00



mek, %18.67’si elde ettikleri gelirle çeyiz
vb ihtiyaçlar›n› karfl›lamak,% 16.00’s›
ise kendi gereksinimlerini karfl›lamak
amac› ile kilim dokuduklar›n› belirtmifl-
tir. %15.15 ile kiflisel ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamak ve %12.88 ile bofl zamanlar›n› de-
¤erlendirmek izlemektedir. Bayat ilçe-
sinde kilim dokuyucular›n›n dokuyucu-
lu¤a bafllama yafllar› incelenmifl ve elde
edilen veriler çizelge 2’de verilmifltir.

Çizelge 2’de görüldü¤ü gibi, doku-
yucular›n en fazla %84.00’ü 11-16 yaflla-
r›nda kilim dokumaya bafllamaktad›r.
Bunu s›ras›yla %12.00 ile 17-22 yafl,
%2.67 ile 23-28 yafl ve %1.33 ile 5-10 yafl
gruplar› izlemektedir. Dokuyucular›n ol-
dukça küçük yafltan itibaren kilim doku-
mac›l›¤›na bafllad›klar› dikkati çekmek-
tedir. 

Bu arada deneklerin %73.34’ü kilim
dokuma iflini kursta, % 24.00’ü atölyede,
%2.66’ s› aile içinde ö¤rendi¤ini ifade et-
mifltir.

Bayat yöresinde kilim dokumac›l›¤›
faaliyetlerinde usta dokuyucular bir
günde en fazla 5-7 ya da 10 cm kilim do-
kuyabilmekte, acemi dokuyucular ise
günde 2-3 cm kilim dokuyabilmektedir.
Usta dokuyucular kelle boyutunda bir
kilimi 25 günde tamamlayabilmektedir.
Dokuyucular atölyelerde 08.00-18.00 sa-
atleri aras›nda çal›flmakta, bir saat ö¤le
yeme¤i molas›, iki kez on befler dakika
çay molas› vermekte ve kilim dokumaya
8.5 saat/gün zaman ay›rmaktad›rlar. ‹l-
çe merkezindeki atölyede dokuma y›l bo-
yu devam ederken, köylerde yaz aylar›n-
da dokuma ifline ara verilmektedir.

3.2. Kilim Dokumac›l›¤›nda Kul-
lan›lan Araçlar

Kilim dokumac›l›¤›nda kullan›lan
araçlar, tezgah, kama ya da gerdirme vi-
dalar›, kirkit ve tarakt›r.

Tezgah; çözgülerin sar›ld›¤› alt ve
üst levent, çözgülerin alt ve üst k›sma

ayr›lmas›n› sa¤layan gücü sopas› (gücü
demiri), çözgülerin aras›na konan va-
rangelen, gücüye sar›lan çapraz çözgü
tellerinin bir hizada durmas›n› sa¤layan
gücü kal›b› ve iki yan direkten meydana
gelen araçt›r. Afyon ‹li Bayat ilçesinde
kilim dokumac›l›¤›nda geliflmifl dikey
tezgahlar kullan›lmaktad›r. Bu tezgah-
lar metalden yap›lm›fl, germe tipi doku-
ma tezgahlar›d›r. 

Kama ya da gerdirme vidalar›; alt
ve üst leventleri harekete geçirerek çöz-
gü ipliklerinin gerginlefltirilmesini veya
gevfletilmesini sa¤layan araçt›r.

Kirkit; kilim gibi düz dokumalarda
çözgüler aras›ndan, dokuman›n enine
geçirilen atk›lar› döverek s›k›flt›rmaya
yarayan demirden yap›lm›fl diflli aletdir.
Bayat yöresinde iki diflli kirkit kullan›l-
maktad›r.

3.3. Kilim Dokuma Tekni¤i
Dü¤ümlü kilim d›fl›ndaki havs›z

düz dokuma yayg›lar aras›nda en yayg›n
teknik olan kilim dikey olarak önlü ar-
kal› çift s›ra ipliklerin yani çözgülerin
aras›ndan bir ön ve bir arkadan geçen,
çözgülerin atk›lar taraf›ndan tamamen
örtüldü¤ü, atk› yüzlü bir dokuma türü-
dür (Acar 1982).

Kilim dokumaya bafllarken yap›lan
ilk ifllem çözgü çözme ifllemidir. Dokuna-
cak kilimin boyuna göre tezgah haz›r-
lanmaktad›r. Orta gücünün sa¤›na gel-
mek üzere alt levende çok yak›n bir fle-
kilde çözgü gücüsü yerlefltirilmekte, her
iki bafl›ndan yan leventlere geçici olarak
s›k›flt›r›lmaktad›r. Tezgah yüksekli¤i
ayakta ve rahat çal›flabilecek flekilde
ayarlanmaktad›r. Alt - üst levent ile çöz-
gü gücüsünün üstü, çözgü boyutu göz
önüne al›narak 10’ar cm aral›kla çizil-
mektedir. Bu çizgiler yard›m› ile çözgü
kalitesine göre çözgü telleri yerlefltiril-
mekte, her 10 cm ‘de bir çözgü kontrol
edilmifl ve böylece tezgah çözgü çözmek
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için haz›r hale getirilmifl olmaktad›r.
Çözgü çözmeye bafllamadan önce, çözme
esnas›nda ihtiyaç duyulacak makaraya
ya da bobine sar›l› yeteri kadar çözgü-
lük, flerit metre, kalem, keser, pamuk ip-
lik ve takoz gibi her türlü araç-gereç çöz-
gücünün ifl esnas›nda çözgüyü b›rak›p
ayr›lmamas› için önceden tezgah›n yan›-
na haz›rlanmaktad›r. Çözgüyü çözmeye
bafllarken, önce çözgülü¤ün ucu çözgü
gücüsü çubu¤unun üstündeki ilk çizgiye
ba¤lan›r. Çözgü gücüsünün yak›n›nda
olan, alt levendin etraf›ndan bir kez ge-
çirilerek çözgü gücüsünün arkas›ndan
üst levende kadar uzat›l›r. Burada da
üst levendin arkas›ndan bir kez geçirile-
rek çözgü gücüsüne kadar indirilir ve
önünden bir kez geçirilir. Yine üst leven-
de uzat›l›r ve önünden bir kez geçirilip,
daha sonra çözgü gücüsünün arkas›n-
dan gelecek flekilde alt levende indirilir.
Sonra alt levendin etraf›ndan bir kez da-
ha geçirilerek iflleme ayn› flekilde devam
edilir 

Yan a¤açlar›n sa¤ ve sol taraf›ndan
eflit derecede boflluk b›rak›larak çözgü
çözülmekte ve böylece çözgünün alt ve
üst leventlerin ortas›na gelmesi sa¤lan-
maktad›r. Kilim için gerekli olan çözgü
teli say›s› tamamland›¤›nda, çözgü ipi-
nin ucu çözgü gücüsüne ba¤lanarak çöz-
gü çözme ifllemi bitirilmekte ve çözgü
tezgah› dikkatlice yerinden indirilip ki-
lim dokuma pozisyonuna getirilmekte
daha sonra tezgah kama yard›m›yla ha-
fifçe gevfletilmekte ve çözgü tellerini iki-
ye ay›rmak amac›yla tellerin aras›na gü-
cü kal›b› ad› verilen bir sopa geçirilmek-
tedir. Bu sopa kilimin a¤z›n›n düzgün ol-
mas› için kilim dokuma 50 cm uzay›nca-
ya kadar ç›kar›lmamaktad›r. Gerilen gü-
cü kal›b› gücü a¤ac› ile aras›nda 1-2 par-
mak boflluk kalacak flekilde eflit aral›k-
larla 5 yerden gücü a¤ac›na ba¤lanmak-
tad›r. Gücü a¤ac›na tezgah eni kadar

uzunlukta ara ipi geçirilip iki ucundan
yan leventlere ba¤lanmaktad›r. Daha
sonra a¤›z tutma ifllemine geçilmektedir.
A¤›z tutma ifllemi kilimin bafllang›ç k›s-
m›n›n düzgün olmas› amac›yla yap›l-
maktad›r. Çözgünün alt ucunda bir mik-
tar saçak pay› b›rak›ld›ktan sonra va-
rangelen afla¤› indirilir,çözgü ipi ile ha-
z›rlanan iki katl› a¤›z tutma ipli¤i avuç
içine al›narak çözgü tellerinin yar›s›
a¤›z tutma ipinin önünde yar›s› arkas›n-
da kalacak flekilde tellerin aras›ndan ge-
çirilmekte, kirkitle üstten vurularak s›-
k›flt›r›lmaktad›r. Daha sonra varangelen
yukar› kald›r›l›p az önceki ifllemin ters
yönüne do¤ru teller aras›ndan a¤›z tut-
ma ipli¤i geçirilmektedir. Varangelen
yukar›da iken çözgü tellerinin aras› aç›l-
mam›flsa teller üzerine el ile bast›r›larak
istenen aç›kl›k oluflturulmaktad›r. Bun-
dan sonra yine kirkitle üstten vurularak
s›k›flt›r›lan yap›lan örgü 6-7 cm kal›nl›-
¤a gelinceye kadar ayn› ifllemler tekrar-
lanarak dokunmaktad›r. Bu örgü kili-
min boyutlar›na göre dar yada genifl ya-
p›lmakta ve en küçük boyutlu kilimlerde
1.5 cm’ den afla¤› olmamas› gerekmekte-
dir. A¤›z tutma ifllemi tamamland›ktan
sonra çözgü ipliklerinin gücü üzerine
ba¤lanmas› ifllemine geçilmektedir.

Gücü ba¤lama ifllemi, gücü a¤ac›
üzerine gerilmifl iki katl› çözgü ipli¤ine
tekni¤ine uygun olarak çözgü iplikleri-
nin say›s›n›n yar›s› kadar›na isabet
eden arkada kalan tellerin ba¤lanmas›
ifllemidir. Gücü ba¤lama iflleminin ama-
c› kilim atk› ipliklerinin, çözgü tellerinin
yar›s›n›n üstünden di¤er yar›s›n›n ise
alt›ndan geçmesini sa¤lamakt›r. Gücü
ba¤lama tamamland›ktan sonra gücü
a¤ac›n›n sol taraf›na, çözgü tellerinin
yar›s› önde, di¤er yar›s› arkada kalacak
flekilde tellerin öne ve arkaya geçmesini
sa¤layan varangelen a¤ac› tak›lmakta-
d›r. Bunun ard›ndan a¤›z tutma ifllemi-
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nin bitti¤i yerden itibaren bir s›ra zincir
örgü yap›lmaktad›r. Zincir örgü kilim
dokuma ifllemine geçmeden önce çözgü
ipliklerini paralel bir hale getirmek, kili-
min dokunacak k›s›mlar›n›n sökülmesi-
ni önlemek ve atk›lara sa¤lam bir zemin
haz›rlamak amac›yla yap›lan basit bir
örgüsüdür. Zincir örgüye alt levendin 20
cm yukar›s›ndan bafllanmakta ve bir s›-
ra yap›lmaktad›r. Zincir örgüsü bitiril-
dikten sonra dokuma ifllemine geçilmek-
tedir.

Kilimlerin dokunmas› ise flu flekilde
olmaktad›r: Desenlerin bulundu¤u belir-
li alanlarda, renkli atk› ipi çözgülerin
bir alt›ndan bir üstünden geçirilerek bir
baflka renkteki desenin s›n›r›na kadar
gitmekte ve buradan geri dönmektedir.
Böylece ayr› renklerdeki atk›lar çözgüler
aras›nda kendi desen alanlar›nda gidip
gelerek bir motif meydana getirmekte-
dirler. Varangelen sopas›n› oynatarak
tellerin normal duruma geçmeleri de
sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca belirli bir dese-

nin s›n›rlar› içinde istenilen renkte atk›
geçirilerek, dokunan bölgenin üstüne el
ile bast›r›lmak suretiyle o bölgedeki çöz-
gülerin yer de¤ifltirmesi mümkün ol-
makta ve bu flekilde dokuma sa¤lamlafl-
t›r›lmaktad›r. Atk›lar at›l›rken biraz bol
b›rak›lmakta, daha sonra kirkitle s›k›fl-
t›r›lmaktad›r. Böylece atk›lar›n çözgüleri
sararak gizlenmesi de sa¤lanm›fl olmak-
tad›r. Desenler dokuyucunun arzusuna
göre bölüm bölüm dokunabilmektedir. 

Kilim dokumalar dokuma teknikle-
ri yönünden farkl› flekilde adland›r›l›r-
lar. Bafll›calar kilim dokuma teknikleri
flunlard›r: ‹likli, iliksiz, e¤ri atk›l›, sar-
ma konturlu,e¤ri atk›l›-sarma kontur
dokuma tekni¤i (Acar 1982). Bayat ki-
limlerinde kullan›lan dokuma teknikle-
rinin da¤›l›m› çizelge 3’de verilmifltir.

Çizelge 3’de de görüldü¤ü gibi Ba-
yat kilimlerinde en fazla uygulanan ki-
lim dokuma tekni¤inin %13.43 ile e¤ri
atk›l› kontur, %11.94 ile ilikli ve sarma
kontur birlikte, %10.45 ile iliksiz ve e¤ri
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Çizelge.3 Bayat Kilimlerinde Kullan›lan Dokuma Tekniklerinin Da¤›l›m›
Dokuma tekni¤i S %
E¤ri atk›l› kontur 9 13.432
‹likli-Sarma kontur 8 11.940
‹liksiz- E¤ri atk›l› kontur 7 10.447
‹likli 5 7.462
Sarma kontur 4 6.349
‹likli-E¤ri atk›l› 4 6.349
‹likli-E¤ri atk›l› kontur 4 6.3496
‹liksiz 3 4.761
E¤ri atk›l› 3 4.761
E¤ri atk›l› kontur-Sarma kontur 3 4.761
‹liksiz-E¤ri atk›l›-Sarma kontur 3 4.761
‹likli-Sarma kontur-E¤ri atk›l› kontur 2 3.174
E¤ri atk›l›-Sarma kontur 1 1.587
E¤ri atk›l›-E¤ri atk›l› kontur 1 1.587
‹liksiz-E¤ri atk›l› –E¤ri atk›l› kontur 1 1.587
‹liksiz- Sarma kontur -E¤ri atk›l› kontur 1 1.587
TOPLAM 63 100.000



atk›l› kontur tekniklerinin birlikte kul-
lan›ld›¤› bulunmufltur. Acar (1982) arafl-
t›rmas›nda elde edilen bulgulara benzer
flekilde, Konya-Nuzumlu, Mesudiye, Ak-
viren, Çumra, Obruk, Mut, Afyon-E¤ret
ve Dazk›r› yöresi kilimlerinde de e¤ri at-
k›l› kontur dokuma tekni¤i ile di¤er ki-
lim dokuma tekniklerinin bir arada kul-
lan›ld›¤›n› belirtmifltir. 

Kilimler dokunduktan sonra bitir-
me ifllemlerinin yap›lmas› amac›yla tez-
gahtan ç›kar›lmakta, kilim düzgün bir
zemin üzerine ön yüzeyi yere gelecek fle-
kilde serilmektedir. Sonra kilimin arka-
s›nda bulunan k›llar, pürüzler, atk› f›fl-
k›r›klar› kesilerek temizlenmekte, böyle-
ce kilimin s›rt yüzeyi düzgünlefltirilmifl
olmaktad›r. Temizlenen kilimler düzgün
bir zemin üzerine ön yüzeyi yukar› gele-
cek flekilde serilmekte, ›slak süpürge ile
süpürülerek kaba kir ve k›rp›nt›lar te-
mizlenip, saçaklar› düzeltilip örülmekte
ve bu flekilde kullan›lmakta ya da sat›fla
sunulmaktad›r.

3.4. Bayat Kilimlerinin Baz›
Teknolojik Özellikleri

Afyon ‹li Bayat ilçesinde dokunan
kilimlerin en ve boy ölçüleri (m), boy/en
oranlar›, alan de¤erleri (m2), üst ve alt
uçtaki saçak uzunluklar› (cm), ilikli ki-
limlerde ilik boyu (cm), atk› s›kl›¤›
(5cm/adet), çözgü s›kl›¤› (5cm/adet), do-
kuma s›kl›¤› (52cm/adet), a¤›rl›k (kg) ve
m2 a¤›rl›k de¤erleri ölçüm ve hesaplama
yoluyla belirlenmifltir. Elde edilen veri-
ler Çizelge: 4’de verilmifltir.

Kilimlerin en ve boy de¤erleri göz
önüne al›narak büyüklüklerine göre kel-
le, çeyrek, seccade, yolluk, yast›k, pas-
pas, k›rlent, ve çanta olarak dokunmak-
tad›r. Çizelge.3.de de görüldü¤ü gibi Kel-
le cinsi kilimlerin en ve boy oranlar› or-
talama 1.23±020 x 2.26±0.040 m, çeyrek
cinsi kilimlerin 1.16±0.040 x 1.84±0.070
m, seccade cinsi kilimlerin 0.77±0.060 x

1.29±0.08 m, yolluk cinsi kilimlerin
0.78±0.060 x 2.99±0.080 m, yast›k cinsi
kilimlerin 0.52±0.020 x 1.05±020 m, pas-
pas olarak dokunan kilimlerin
0.80±0.040 x 0.50±0.010 m, k›rlent ad›y-
la dokunan kilimlerin 0.31±0.020 x
0.31±0.010 m, çanta kilimlerin
0.28±0.000 x 0.31±0.000 m olarak belir-
lenmifltir. Ilgaz (1988), Uflak ili Eflme il-
çesinde üretilen yerel kilimlerin en de-
¤erlerinin min. O.96±0.051 m, max.
1.55±0.115 m oldu¤unu, boy de¤erlerinin
ise min. 1.59±0.087 m, max. 2.59±0.218
m oldu¤unu belirlemifltir. Bu sonuçlar-
dan Bayat kilimlerinin en de¤erlerinin
Eflme kilimlerinden daha büyük, boy de-
¤erlerinin ise daha küçük dokundu¤u
dikkati çekmektedir. 

Kilimlerin boy/en oranlar›n›n kelle
cinsi kilimleri için ortalama 1.75 ± 0.05,
çeyrek cinsi kilimler için ortalama 1.58
± 0.04, seccade cinsi kilimleri için orta-
lama 1.79 ± 0.17 olarak bulunmufltur.
Yolluk ve yast›k cinsi kilimlerin boyu
daha uzun dokundu¤u için boy/en de¤eri
yüksek, paspas, k›rlent ve çanta cinsi ki-
limler kare fleklinde dokunduklar› için
boy/en de¤erleri bir civar›nda bulunmufl-
tur. Daha önce yap›lm›fl araflt›rmalarda
kilimlerin boy/en oranlar› ile ilgili her-
hangi bir veri olmad›¤›ndan elde edilen
sonuçlar› k›yaslamak mümkün olma-
m›flt›r.

Çizelge 4’de de görüldü¤ü gibi yü-
zey alanlar› kelle cinsi dokunan kilim-
lerde ortalama 3.00 ± 0.11 m2, çeyrek
cinsi dokunan kilimlerde ortalama 2.19
± 0.14 m2, seccade cinsi dokunan kilim-
lerde ortalama 0.96 ± 0.06 m2 olarak bu-
lunmufltur. Ilgaz (1988), Uflak ili Eflme
ilçesinde üretilen yerel kilimlerin yüzey
alanlar›n›n min. 1.67±0.202 m2, max.
4.33±0.578 m2, oldu¤unu bildirmifltir.
Bu sonuçlardan alan de¤erleri bak›m›n-
dan Eflme kilimlerinin Bayat kilimlerin-
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den daha büyük dokundu¤u anlafl›lmak-
tad›r.

Bayat kilimlerinin saçak uzunlu¤u
de¤erleri üst uçta min. 5cm, max. 18 cm,
alt uçta min. 3 cm, max. 15 cm olarak
bulunmufltur. Saçak uzunluklar›n›n ki-
lim dokuman›n bitirilerek kesildi¤i üst
uçta, kilim dokuman›n bafllang›c› olan
alt uca k›yasla daha uzun b›rak›ld›¤›
dikkati çekmektedir. Ilgaz (1988), Uflak
ili Eflme ilçesinde üretilen yerel kilimle-
rin saçak uzunlu¤u de¤erlerinin ortala-
ma en k›sa 7.8±1.867 cm, en uzun ise
20.67±1.766 cm oldu¤unu bildirmifltir.
Bu sonuçlardan Eflme kilimlerinin saçak
boylar›n›n Bayat kilimlerinden daha
uzun oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Ayr›ca Bayat yöresinde ilikli kilim
dokuma tekni¤i ile üretilen kilimlerde
yap›lan ölçümler sonucu ilik boyunun
min. 0.54 ile max. 2.00 cm aras›nda de-
¤iflti¤i belirlenmifltir. Acar (1982) ilikle-
rin 1 cm’yi geçmeyecek flekilde dokun-
mas› gerekti¤ini uzun dikey çizgiler do-
kundu¤u zaman, çok uzun y›rt›k gibi

ilikler meydana gelece¤inden, hem yay-
g›ya y›rt›k bir görünüfl verece¤ini, hem
de pratik ve sa¤lam olmayan bir yayg›
ortaya ç›km›fl olaca¤›n› ifade etmektedir.
Daha önce yap›lm›fl araflt›rmalarda ki-
limlerin ilik boyu ile ilgili herhangi bir
veri olmad›¤›ndan elde edilen sonuçlar›
k›yaslamak mümkün olmam›flt›r.

Bayat yöresinde dokunan kilimle-
rin atk› ve çözgü s›kl›klar› bir lup yard›-
m›yla 5 cm uzunluktaki bölgede, befl ay-
r› yerden, ende atk›, boyda çözgü mikta-
r› say›larak incelenmifl ve çözgü s›kl›kla-
r›n›n atk› s›kl›klar›ndan daha yo¤un ol-
du¤u saptanm›flt›r. Kilimler atk› yüzlü
dokumalar olduklar› için genellikle ki-
limlerde atk› s›kl›¤›n›n çözgü s›kl›¤›n-
dan daha yo¤un olmas› beklenmektedir.
Befl santimetredeki atk› ve çözgü mik-
tarlar›n›n çarp›m›yla cm2 cinsinden be-
lirlenen dokuma s›kl›¤›n›n ise kelle, çey-
rek, seccade gibi büyük boyutlu kilimler-
de daha fazla, çanta, k›rlent, paspas gibi
küçük kilimlerde ise daha az oldu¤u be-
lirlenmifltir. Atölyelerde dokunan kilim-
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Çizelge.4. Bayat Kilimlerinin Baz› Teknolojik Özelliklerine ‹liflkin De¤erler



ler s›k motifli ise A Grubu, seyrek motifli
ise B Grubu olarak s›n›fland›r›lmakta-
d›r. Motif s›kl›¤›n›n atk›, çözgü ve doku-
ma s›kl›¤›n› da etkileyece¤i düflünülmüfl
ve bu s›n›fland›rma dikkate al›narak ki-
limlerin dokuma s›kl›klar› belirlenmifl-
tir. Ancak yap›lan varyans analizi sonu-
cu A Grubu kilimler ile B Grubu kilimle-
rin dokuma s›kl›klar› aras›ndaki farkl›-
l›¤›n önemli olmad›¤› bulunmufl bu ne-
denle veriler çizelge 3’de bu s›n›fland›r-
ma dikkate al›nmaks›z›n sunulmufltur.
Daha önce yap›lm›fl araflt›rmalarda ki-
limlerin atk› ve çözgü s›kl›klar› ile doku-
ma s›kl›¤› konusunda herhangi bir veri
olmad›¤›ndan elde edilen sonuçlar› k›-
yaslamak mümkün olmam›flt›r.

Bayat yöresi kilimlerinin a¤›rl›kla-
r›n›n büyüklerine göre ortalama 4 kg ile
0.18 kg aras›nda de¤iflti¤i; m2 a¤›rl›k de-
¤erlerinin ise büyük kilimlerde 1.5 kg ci-
var›nda, yast›k, paspas, k›rlent, çanta
gibi küçük kilimlerde daha fazla oldu¤u
saptanm›flt›r. Daha önce yap›lm›fl arafl-
t›rmalarda kilimlerin a¤›rl›k ve m2 a¤›r-
l›k de¤erleri konusunda herhangi bir ve-
ri olmad›¤›ndan elde edilen sonuçlar› k›-
yaslamak mümkün olmam›flt›r.

3.5. Bayat Kilimlerinde Kullan›-
lan ‹pliklerin Baz› Teknolojik Özel-
likleri

Bayat yöresinde kilimlere ait çözgü
iplikleri sat›n al›nmakta, atk› iplikleri
ise y›kanm›fl, temizlenmifl ve tops halin-
de sat›n al›nan yünlerin atölyelerde kir-
man ile e¤rilmesiyle iplik haline getiri-
lip tek katl› olarak kullan›lmaktad›r.

‹plik e¤irmede i¤, öreke ya da kir-
man olarak adland›r›lan araçlar kullan›-
l›r. E¤irme ifllemine önce fitil yapmakla
bafllan›r. Bunun için taranm›fl lifler
uzunlamas›na bir araya getirilir. Bu fi-
tiller genellikle 2-3 cm kal›nl›kta _ veya
1m uzunluktad›r ve söme ad› verilir. Ha-
z›rlanan fitiller kirman ile bükülüp elle

inceltilip iplik haline getirilmektedir. Bu
flekilde bir günde en fazla 250 gr,1 ayda
8-10 kg iplik e¤rilebilmektedir. Daha
sonra bu ipler ya oldu¤u gibi ya da iste-
nen renkte boyanarak kullan›l›r.

Bayat yöresinde kilim atk› ve çözgü
iplikleri do¤al boyalarla boyanmaktad›r.
Do¤al boyamada kullan›lan bafll›ca bit-
kiler köpek üzümü, deve çamuru, pinar
otu, tetri, ceviz kabu¤u, kök boya, s›¤›r
kuyru¤u, yarpuz, mefle palamudu, asma
yapra¤›d›r. Morda olarak flap ve tuz kul-
lan›lmaktad›r. Çileler halindeki yün ip-
likleri büyük 10 lt kapasiteli kazanlarda
mordan ile 1-2 saat süreyle kaynat›l-
makta, mordanlanan yünler bitki ile bir-
likte ayn› ölçüdeki kazanlarda bir gün
süreyle kaynat›lmakta, kaynat›lan yün-
ler ayn› su içerisinde bir gün boyunca
dinlendirilmekte, daha sonra durulama
havuzlar›na al›narak bol suyla boyas›
akmay›ncaya kadar durulanmaktad›r.
‹yice durulanan boyal› yün çileleri ask›-
lara al›nmakta, suyu s›zd›r›larak bitki
art›klar›n›n dökülmesi için kuruyuncaya
kadar ask›larda kalmaktad›r. Kuruyan
ve bitki art›klar› temizlenen yün çileleri
dokumada kullan›lmak üzere kuru ve
günefl almayan bir ortamda depolan-
maktad›r. 

Bayat ilçesinde dokunan kilimlerde
kullan›lan atk› ve çözgü ipliklerinin ip-
lik cinsi, iplik numaralar›, büküm de¤er-
leri, büküm yönü ve kat say›s›, % uzama
de¤erleri gibi baz› teknolojik özellikleri,
araflt›rma kapsam›na al›nan yerleflim
birimlerinden el dokusu yün kilimlerin
dokunmas›nda kullan›lan atk› iplikleri-
nin her renginden, çözgü ipliklerinin her
türünden örnekler al›narak toplam 65
adet örnek üzerinde incelenmifltir. 

Araflt›rma materyalini oluflturan el
dokusu kilimlerde kullan›lan ipliklerin
cinsi TSE’nin haz›rlad›¤› “‹lmelik Yün
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Hal› ‹plikleri” (TS.626) standard›na göre
(Anonim 1987) ve Harmanc›o¤lu vd.
(1973) esas al›narak 65 adet iplik örne-
¤inde ayr› ayr› tayin edilerek belirlen-
mifltir. Yap›lan mikroskop analizleri so-
nucunda Bayat yöresinde dokunan ki-
limlerde kullan›lan çözgü ve atk› iplikle-
rinin %100 yün oldu¤u belirlenmifltir. 

‹pliklerde numara iplik kal›nl›¤›n›n
bir ölçüsüdür. ‹pliklerin numaralar› ya
birim a¤›rl›ktaki ipli¤in uzunlu¤undan
ya da birim uzunluktaki ipli¤in a¤›rl›-
¤›ndan hesaplanmaktad›r (Anonim
1965, Alt›nbafl 1979).

El dokumac›l›¤›nda iplik numaras›
tamam› ile dokunacak ürünün kalitesi-
ne ba¤l› olan bir faktördür. ‹nce kaliteli
dokumalarda ince yani numaras› büyük,
kaba dokumalarda ise kal›n yani numa-
ras› küçük olan iplikler kullan›lmakta-
d›r. ‹plik numaralar›n›n dokunacak ürü-
nün kalitesine göre de¤ifltirilmesi teknik
bir zorunluluktur (Yaz›c›o¤lu 1982) Bu
araflt›rmada iplik numaralar› TS 244’de
belirtilen ‹pli¤in Numara ve Teks De¤eri
Tayini metodu esas al›narak hesaplan-
m›flt›r (Anonim 1965).

Çizelge 5’de görüldü¤ü gibi çözgü
ipli¤i numaralar› ortalama 1.58±0.012
Nm, atk› ipli¤i numaralar› ise ortalama
2.10±0.053 Nm olarak bulunmufltur. Bu

de¤erlere ait varyasyon katsay›lar›n›n
çözgü ipliklerinde çok düflük,atk› iplikle-
rinde ise daha yüksek oldu¤u dikkati
çekmektedir. Bunun nedeni kilim atk›
ipliklerinin elde bükülmesi nedeniyle ip-
lik inceli¤inin insan faktörüne ba¤l› ola-
rak de¤iflmesi, çözgü ipliklerinin ise fab-
rikada üretildi¤i için iplik inceli¤inin
her iplik örne¤inde birbirine yak›n ol-
mas›d›r.

Ilgaz (1988) Uflak ‹li Eflme ilçesinde
yapt›¤› araflt›rmada, ipliklerin elde ha-
z›rlanmad›¤›n› fabrikadan sat›n al›nd›-
¤›n› ve yörede dokunan yerel kilimler
içerisinde en kal›n ipli¤in 1.24±0.047
Nm ile Çal›khasan köyüne, en ince ipli-
¤in ise 2.10±0.130 Nm ile Armutlu köyü-
ne ait oldu¤unu bildirmifltir. Yörede kul-
lan›lan fabrikasyon kilim ipliklerinin ise
en kal›n›n›n 1.46±0.158 Nm ile Uluyaya-
la köyüne, en incesinin ise 2.93±0.530
Nm ile A¤abey köyüne ait oldu¤unu bul-
mufltur. Fabrikada üretiliyor olmas›na
ra¤men Eflme kilimlerinin atk› iplikleri
ile Bayat kilimlerinin atk› ipliklerinin
numara de¤erlerinin birbirine yak›n ol-
du¤u dikkati çekmektedir. 

Genel olarak iplik yap›m›nda lifler
ya tek katl› olarak bükülmekte ya da
tek katl› bükülmüfl ipliklerin birkaç ta-
nesi bir arada yeniden bükülerek iplik
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bükülmektedir. Dokunacak ürünün cin-
sine ve kalitesine göre iplik belirlenmek-
tedir. Tek katl› birkaç ipli¤in birlikte bir
kez daha bükülmeleri ile elde edilen ip-
likler daha fazla kopma mukavemeti
gösterdiklerinden mukavemetin farkl›
olmas› arzu edilen dokumalarda kulla-
n›lmaktad›r (Ilgaz 1988).

Ayr›ca ipliklerde büküm say›s›n›n
art›r›lmas› ile mukavemetlerinin de ar-
t›r›ld›¤› bilindi¤inden el dokusu ürünle-
rin çözgülerinde büküm say›s› fazla ola-
na iplikler kullan›lmaktad›r. (Yaz›c›o¤lu
1987).

Bu araflt›rmada kullan›lan yerel ki-
lim ipliklerinin bükümleri ve % uzama-
lar› TS 247’de belirtilen ipliklerin bü-
küm tayini analizi esas al›narak belir-
lenmifltir (Anonim 1988). ‹plik büküm
de¤erlerine iliflkin tan›t›c› istatistikler
Çizelge:5’de görülmektedir. Bayat kilim-
lerinde kullan›lan çözgü ipliklerinin bü-
küm de¤erleri ortalama 222.88±2.28, at-
k› ipliklerinin büküm de¤eri 149.29
±3.04 olarak bulunmufltur. Çözgü ve at-
k› ipliklerinin büküm de¤erleri oldukça
farkl›l›k gösterdi¤inden varyasyon kat-
say›lar›n›n yüksek oldu¤u görülmekte-
dir. Ilgaz (1988) Uflak ili Eflme ilçesinde
kullan›lan el dokusu kilim iplikleri içeri-
sinde en fazla bükümün 186.03±4.127
büküm/m ile Poslu köyü, en az bükü-
mün ise 124.16±4.589 büküm/m ile Ko-
lankaya köyü ipliklerine ait oldu¤unu
bildirmifltir. fiirket kilim ipliklerinde en
fazla bükümün 132.46±0.789 büküm/m
ile Derviflli, en az bükümün ise
121.17±2.251 büküm/m ile Sarayc›k ip-
liklerine ait oldu¤unu bildirmifltir.

Eflme kilimi atk› ipliklerinin bü-
küm de¤erinin Bayat kilimleri atk› ip-
liklerinin büküm de¤erinden daha yük-
sek oldu¤u dikkati çekmektedir.

Büküm say›s›na ba¤l› olarak Bayat
kilimlerinde kullan›lan atk› ipliklerinin
büküm yönünün S ve tek katl›, çözgü ip-
liklerinin büküm yönünün ise Z ve çift
katl› oldu¤u belirlenmifltir. Ilgaz (1988)
Eflme kilimlerinde kullan›lan atk› iplik-
lerinin büküm yönünün yerel kilim ip-
liklerinde Z yönlü, flirket kilim iplikle-
rinde S yönlü oldu¤u ve flirket kilim ip-
liklerinin iki kat bükülerek elde edildik-
lerini saptam›flt›r. Eflme yerel kilim atk›
ipliklerinin kat say›s› ve büküm yönü-
nün Bayat kilimleri atk› iplikleri ile ay-
n› oldu¤u görülmektedir.

Genel olarak herhangi bir hal› veya
kilim ipli¤inin % uzama miktar› ne ka-
dar fazla olursa ipli¤in kalitesi ayn›
oranda düflmektedir. Bir ipli¤i oluflturan
tek lifler ne kadar uzun olursa birbirleri
üzerine sar›labilme yetenekleri de ayn›
oranda çok olmakta ve dolay›s›yla iplik-
ler bükümleri aç›lsa bile flekil de¤ifltir-
meksizin kalabilmektedir. ‹pli¤i olufltu-
ran tek liflerin k›sa olmas› halinde ise
bükümler aç›ld›¤›ndan iplikler deforme
olmakta ve çok büyük oranlarda % uza-
ma göstermektedir. Kirkitli dokuma ip-
liklerinin düflük bükümlü olmalar› ya-
n›nda % uzama oranlar›n›n da fazla ol-
mas› bu tür ipliklerin kalitesini daha da
düflürmektedir (Yaz›c›o¤lu 1987). 

Bayat kilimlerinde kullan›lan çözgü
ve atk› ipliklerinin % uzama de¤eri orta-
lama 2.79±0.0.8, atk› ipliklerinin % uza-
ma de¤eri ortalama 6.76±0.15 olarak bu-
lunmufltur. Çözgü ipliklerinin varyasyon
katsay›lar›n›n düflük, atk› ipliklerinin
ise yüksek oldu¤u dikkati çekmektedir.
Atk› ipliklerinin % uzama de¤erlerinin
çok farkl› olmas› bu ipliklerinin kalitele-
rinin çok iyi olmad›¤›n› göstermektedir.
Ilgaz (1988) Ilgaz (1988) Uflak ili Eflme
ilçesinde yerel kilim iplikleri içerisinde
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en fazla % uzama de¤erine sahip örnek-
lerin %2.98±0.111 ile Kayal› köyü, en az
% uzama de¤erine sahip örneklerin
%2.35±0.096 ile Kolankaya köyü iplikle-
rine ait olduklar›n› bulmufltur. Yörede
kullan›lan flirket kilim iplikleri içinde en
fazla % uzamay› %2.11±0.083 ile Ahmet-
ler köyü, en az % uzamay› ise
%1.15±0.038 ile Uluyayla köyüne ait ip-
lik örneklerinin gösterdi¤ini bildirmifltir.

Bayat kilimleri atk› ipliklerinin %
uzama de¤erinin Eflme kilimleri atk› ip-
liklerinin % uzama de¤erlerinden daha
yüksek oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

3.6.Bayat Kilimlerinin Desen,
Motif Ve Renk Özellikleri

Kilimlere uygulanan desenler mo-
tiflerin kullan›l›fl biçimine göre s›n›flan-
d›r›lm›flt›r. Buna göre kilimlerde uygula-
nan bafll›ca desenler flunlard›r;

1.Motiflerin tekrar› ile oluflturul-
mufl kilim deseni,

2. Motiflerin alternatif tekrar› ile
oluflturulmufl kilim deseni,

3. Motiflerin simetrik tekrar› ile
oluflturulmufl kilim deseni,

4. Motifleri iç içe büyütmek suretiy-
le oluflturulmufl kilim deseni (Yaz›c›o¤lu
ve Söylemezo¤lu 1995).

Bayat yöresinde dokunan kilimler-
de en fazla kullan›lan desen formunun
%41.269 ile motiflerin tekrar› ile olufltu-
rulmufl desenler, %30.158 ile motiflerin
simetrik tekrar› ile oluflturulmufl desen-
ler, %23.809 ile motiflerin alternatif tek-
rar› ile oluflturulmufl desenler ve en az
ise %4.761 ile motifleri iç içe büyütmek
suretiyle oluflturulmufl kilim deseninin
oldu¤u belirlenmifltir.

Bayat yöresi kilimlerinde kullan›-
lan bafll›ca desen ve bu desenleri olufltu-
ran motif isimleri ile tercih edilen renk-
ler ise flu flekildedir:

1.Avflar güzeli deseni; ismini mer-
kezde bulunan genç k›z› temsil eden mo-
tiften almakta olup, büyük bordürde su
yolu motifi yer almakta, kurta¤z›, elibe-
linde ve göz motiflerinin bir arada kulla-
n›lmas›yla desen tamamlanmaktad›r.
Avflar güzeli desenli kilimlerde yayg›n
olarak kullan›lan renkler ise k›rm›z›,
kahverengi, siyah, beyaz, yeflil ve mavi-
dir.

2.Saç ba¤l› deseni; kilimin merke-
zinde kraliçe tac›, d›fl dar bordürün uzun
kenar›nda terazi motifleri, k›sa kenar›n-
da kurt izi motifleri, ikinci dar bordürde
desene ad›n› veren saç ba¤› motifinden
oluflmaktad›r. Kilim desenine konan saç
ba¤› motifi evlenme töreni esnas›nda ge-
linin bafl süslemelerini temsil etmekte-
dir ve yörede bir genç k›z›n evlenme is-
te¤inin iflareti olarak bilinmektedir. Saç
ba¤l› desenli kilimlerde genel olarak be-
yaz, yeflil, sar›, k›rm›z› ve mavi renkler
tercih edilmektedir. 

3.Bindall› deseni; ismini kilimin
merkezinde yer alan iki iri bindall› moti-
finden almaktad›r. Bu motifler p›t›rak
ve buka¤› figürleriyle süslenmekte, kili-
min d›fl genifl bordüründe çolak el moti-
fi, iç genifl bordürde ise saç ba¤› motifi
deseni oluflturmaktad›r. Bindall› deseni
yörede aflk ve birleflimi temsil etmekte
ve yayg›n olarak bu desende k›rm›z›,
bej, siyah, mavi, yeflil ve somon renkleri
kullan›lmaktad›r.

4.Hayat a¤ac› deseni; ismini mer-
kezde yer alan ve ölümsüzlü¤ü temsil
eden stilize a¤aç motifinden almaktad›r.
Bu a¤aç servi, hurma, palmiye, nar, zey-
tin, kay›n ya da mefle a¤ac› olabilmekte-
dir. A¤ac›n dal›nda yapraklar, çevresin-
de uçan ya da hareketsiz duran kufl fi-
gürleri bulunmakta, bu ana motifi kal›n
bir bordür görünümünde yine de¤iflik
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kufl motiflerinden oluflan çerçeve ta-
mamlamaktad›r. Bir di¤er ayn› isimli
desende ise kufl figürlerinin yerini kurt
bafl› figürleri almakta ve kal›n bordürle
merkezi birlefltiren uzun kenara karfl›-
l›kl› parmak motifinin yerlefltirildi¤i gö-
rülmektedir. Hayat a¤ac› desenli kilim-
lerde kullan›lan renkler genel olarak be-
yaz, somon, k›rm›z›, sar›, siyah, yeflil,
kahverengi ve mavidir.

5.Baflakl› deseni; sonbaharda tarla-
da bulunan bitkiler ve hasatta kullan›-
lan aletlerin stilize edilmifl figürlerinden
oluflmakta, yörede uzun süren kurakl›k
ve k›tl›k y›llar›ndan sonra gelen bolluk
ve bereketi simgelemektedir. Baflakl› de-
seninde yayg›n olarak kullan›lan renk-
ler k›rm›z›, mavi, sar›, beyaz, yeflil ve si-
yaht›r.

6.Parmakl› deseni; motiflerin si-
metrik tekrar› ile oluflturulmufl, zincir
motifinden meydana gelen d›fl dar bor-
dürün çevreledi¤i zeminde bebek, dese-
ne ismini veren parmak, buka¤›, çomça
ve muska motifleri uyumlu bir bütün
oluflturacak flekilde yerlefltirilmifltir. Bir
di¤er parmakl› deseni ise motifleri iç içe
büyütmek suretiyle oluflturulmufl desen
formuna örnek olup, ana motif baklava
dilimleridir. Büyük baklava dilimlerini
birbirinden ay›rmak için aralar›na par-
mak motifleri yerlefltirilmifltir. D›fl dar
bordür ise saç ba¤› motiflerinden olufl-
maktad›r. Parmakl› deseni ile dokun-
mufl kilimlerde genel olarak mavi, be-
yaz, sar›, yeflil,hardal, siyah ve k›rm›z›
renkler kullan›lmaktad›r.

7.Konya deseni; merkezde bulunan
göz motifleri ve bunu çevreleyen par-
mak, mezar tafl› ile gelin bohças› motif-
lerinden meydana gelmektedir. Kilimin
alt ve üst kenar›nda bir s›ra göz ve bir
s›rada çolak el motifleri ile desen ta-

mamlanmaktad›r. Konya deseninde ge-
len olarak kullan›lan renkler beyaz, k›r-
m›z›, mavi, sar›, yeflil ve siyaht›r.

8.P›t›rakl› deseni; merkezde desene
ismini veren iri p›t›rak motifleri ile bun-
lar›n aras›nda buka¤› ve akrep motifle-
rinden oluflmaktad›r. Ana deseni muska
ve tarak süslemeleri çevreleyerek kal›n
bir bordür görünümü almaktad›r. P›t›-
rakl› deseninde kullan›lan renkler ise
k›rm›z›, mavi, siyah, beyaz ve hardald›r.

9.Elibelinde deseni; desene ad›n›
veren elibelinde motifleri desenin mer-
kezinde yer alan parmak ve kurtbafl›
motiflerini çevrelemekte ve hem iç kal›n
bordürde hem de k›fl kal›n kenar suyun-
da yer almaktad›r. Desen ayr›ca buka¤›,
koç boynuzu ve tarak motifleri ile zen-
ginlefltirilmektedir. Elibelinde deseninde
kullan›lan renkler ise kahverengi, siyah,
beyaz ve hardald›r.

10.Körçiçek deseni; kurt a¤z›, san-
d›k, akrep, çeflitli çiçekler, yapraklar, ge-
lin bohças›, göz, parmak, tarak, y›ld›z,
buka¤› gibi küçük figürler halinde yer-
lefltirilmifl çok zengin motiflerden mey-
dana gelmifltir. Yörede bu desenin ilk
olarak bir Türkmen afliretinde asker yo-
lu bekleyen genç ve güzel gelin k›z›n
uzun bekleme gecelerinde bu küçük ve
zengin motifli deseni özleminin bir sim-
gesi olarak dokudu¤u, kilim bitti¤inde
motiflerin inceli¤inden ve s›kl›¤›ndan
gözlerinin kör oldu¤u, bu nedenle bu de-
sene kör çiçek ad› verildi¤ine inan›lmak-
tad›r. Körçiçek deseninde kullan›lan
renkler de motifler gibi oldukça zengin-
dir. Genel olarak k›rm›z›, mavi, yeflil, sa-
r›, siyah, beyaz, kahverengi ve somon
renkleri tercih edilmektedir.

11.Ejderhal› deseni; kal›n bordürde
desene ismini veren ejderha motifleri
ile, ana desen olarak göze çarpan bitki-
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sel figürler, tarak ve koç boynuzu motif-
lerinden oluflmaktad›r. Ejderhal› desen-
de kullan›lan renkler ise sar›, k›rm›z›,
mavi, yeflil ve beyazd›r.

12.Örümcekli deseni; hem bordürde
hem de ana desende stilize örümcek mo-
tifleri ile bunlar›n aras›n serpifltirilmifl
kufl ve buka¤› motiflerinden meydana
gelmektedir. Örümcekli deseninde kulla-
n›lan renkler genel olarak k›rm›z›, be-
yaz, mavi, yeflil ve sar›d›r.

13.Çamçal› deseni; koç boynuzu,
kör çapraz ad› verilen iri çengel figürleri
ve kurt bafl› motiflerinin çarp›c› bir fle-
kilde iç içe yerlefltirilmesiyle oluflmufl
orijinal bir desendir. Çamçal› deseninde
kullan›lan renkler ise sar›, kahverengi,
mavi, yeflil ve beyazd›r.

14.Seleser deseni; y›ld›z, köpek ve
kurt motiflerinin oluflturdu¤u bordürün
içerisinde almafl›k bir flekilde s›ralanm›fl
koç boynuzu motiflerinden meydana gel-
mektedir. Seleser deseninde kullan›lan
renkler ise genel olarak hardal, beyaz,
somon, mavi, siyah ve kahverengidir.

Ilgaz (1988)’›n Eflme kilimleri üze-
rinde yapt›¤› araflt›rma sonuçlar› karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda, Bayat kilimlerinin renk
ve motif özellikleri desen isimleri farkl›
olmakla birlikte genel olarak Uflak ‹li
Eflme ‹lçesi Yörük kilimlerinin renk ve
motif özellikleri ile benzerlik gösterdi¤i
belirlenmifltir. Özcan (1996)’›n yapt›¤›
araflt›rma sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda Bayat kilimlerinin renk özellikle-
rinin Antalya yöresi kilimleri ile benzer-
lik gösterdi¤i, desen adlar› ile motiflerin
farkl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Görgünay
(1983)’›n yapt›¤› araflt›rma sonuçlar› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise Bayat kilimleri-
nin motif, desen ve renk olarak Do¤u
Anadolu yöresinde dokunan kilimlerden
tamamen de¤iflik özellikler tafl›d›¤› bu-
lunmufltur.

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Araflt›rma alan› olarak seçilen Ba-

yat ilçesi, özellikle bitkisel üretim aç›-
s›ndan s›n›rl› olanaklara sahiptir. Bu
yüzden, birçok aile hayvansal üretime
daha fazla a¤›rl›k vermektedir. Gerek
bitkisel, gerekse hayvansal üretimin ye-
tersiz oldu¤unu düflünen Bayat ilçesi
Kaymakaml›¤›, ilçede yeni ifl alan› ya-
ratmak, k›rsal kalk›nmaya katk›da bu-
lunmak amac› ile ilçe merkezinde ve ba-
z› köylerde kilim dokumac›l›¤› faaliyet-
lerini bafllatm›flt›r. Nitekim, ailelerin ge-
çimlerinde flu anda kilim dokumac›l›¤›
önemli bir yer tutmaktad›r. Ele al›nan,
kilim dokuyucular›n›n % 65.33’ ü ailele-
rinde kendilerinden baflka da (k›z karde-
fli, yengesi) dokumac›l›k yapanlar bulun-
du¤unu belirtmifllerdir.

Gerek usta dokuma ö¤reticileri, ge-
rekse dokuyuculuk yapanlar ile gerçek-
lefltirilen görüflmeler sonucunda, ilçe
merkezinde ve köylerde y›lda ortalama
olarak 1700-1900 m2 kilim dokundu¤u
ortaya ç›km›flt›r. 1999 y›l› itibariyle m2’
si ortalama 30 milyon TL. de¤erle sat›-
lan kilimlerden yaklafl›k 50-60 milyar
TL’ lik bir gayri safi has›la sa¤lamakta-
d›r.

Kilim dokuyucular›na, el eme¤i üc-
reti olarak m2’ de ortalama 15 milyon
TL. dokuma ücreti verilmektedir. Buna
göre; dokuyuculara 1999 y›l› itibariyle
(1800 m2 dokundu¤u varsay›larak) 27
milyar TL dokuma ücreti verilmifltir.
Toplam 75 k›z›n çal›flt›¤› atölyelerde, bu
de¤erden hareketle her bir dokuyucu bir
y›l içerisinde (yaklafl›k 9 ay süren doku-
ma önemi boyunca) ortalama 360 milyon
TL gelir elde etmifl ve böylece aile eko-
nomilerine katk›da bulunmufllard›r.

Araflt›rma alan›nda tar›msal üre-
tim olanaklar›n›n s›n›rl› olmas›ndan do-
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lay›, sadece el eme¤ine dayal› kilim do-
kumac›l›¤› bile ailelerin temel geçim
kaynaklar› aras›ndad›r, ailelerin %
41.33’ ünde temel geçim kayna¤› (birin-
cil) kilim dokumac›l›¤›ndan elde edilen
ücrete dayanmaktad›r. Di¤er, ailelerin
de geçim kaynaklar› aras›nda kilim do-
kumac›l›¤› de¤iflen oranlarda yer tut-
maktad›r. Bu durum, ailelerde geçim ko-
flullar› aç›s›ndan kilim dokumac›l›¤›n›n
önemli bir yere sahip oldu¤unu göster-
mektedir.

Özelliklerini yitirmeden pazara yö-
nelik daha fazla üretim gerçeklefltirme,
kooperatif biçiminde örgütlenme, üre-
timden dokuyucular›n daha fazla gelir
elde edebilmesini sa¤lama, köy koflulla-
r›ndaki üretim ortamlar›n›n iyilefltiril-
mesi ve tan›t›ma a¤›rl›k verilmesi gerek-
mektedir. Yöreye özgü hammadde ve de-
sen kullan›m›n›n süreklili¤i, e¤itim-ya-
y›m hizmetleri, kütüphaneler açma,
kurslar düzenleme al›nabilecek tedbirler
aras›ndad›r. Ayr›ca, kad›n iflgücünü da-
ha iyi de¤erlendiren ve kad›n aç›s›ndan
çal›flma ortam› daha rahat, verimli ve
olumlu koflullar› bar›nd›ran yeni ifl alan-
lar›n›n yarat›lmas› önem tafl›maktad›r.
Hal› ve kilim dokumac›l›¤›nda önemli
faktörlerden biri de dokunan ürünün ka-
litesidir. Ürünün gerek teknik aç›dan
gerekse renk ve desen aç›s›ndan stan-
dart özellikler tafl›mas›, belli kalite un-
surlar›n› içermesi ve bu unsurlar›n sü-
reklili¤inin sa¤lanmas›, pazarlama ola-
naklar›n›n art›r›lmas› aç›s›ndan oldukça
önemlidir. 

KAYNAKÇA
Acar.B., 1982, Kilim, Cicim, Sili, Sumak Türk

Düz Dokuma Yayg›lar. Eren Yay›nlar› No: 3, Sanat
Dizisi No: 1, Eren Yay›nlar›, ‹STANBUL.

Alt›nbafl,E.T., 1979.Do¤al ‹pekten El doku-
mas› Hal› Yap›m› ve ‹hraç Edilen ‹pek Hal›lar›nBa-
z›Teknik Özellikleri ‹le Üretim Koflullar› Üzerinde
Araflt›rmalar. Ankara Üniversitesi Yay›nlar› 690, Bi-

limsel Araflt›rma ve ‹ncelemeler 404, A.Ü. Bas›me-
vi.Ankara.

Anonim,1965. ‹pli¤in Numara ve Teks De¤eri
tayini. TSE. Yay›n› No:244, Kültür Matbaas› Anka-
ra.

Anonim,1987. ‹lmelik Yün Hal› ‹plikleri.
TSE. Yay›n› No:626. Ankara.

Anonim,1988. ‹pliklerin Büküm Tayini. TSE.
Yay›n› No: 247, Temel Matbaas›.Ankara.

Aytaç, Ç., 1982, (Orta Dereceli K›z Teknik ö¤-
retmen Okullar›) El Dokumac›l›¤› Temel Ders Kita-
b›. M.E.B. Mesleki ve Teknik. Ö. Kitaplar› Etüt ve
Prog. Dairesi Yay›nlar: No 6 Milli E¤itim Bas›mevi,
‹STANBUL.

Eflberk, T., 1939. Türkiye’de Köylü El Sanat-
lar›n›n Mahiyeti ve Ehemmiyeti. Y.Z.E. Yay›n No:44,
Recep Uluso¤lu Bas›mevi. Ankara.

Görgünay, N., 1983. Bard›z Kilimleri. II. Mil-
letleraras› Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt
Madi Kültür. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Milli
Folklor Araflt›rma Dairesi Yay›nlar›: 45, Seminer
Kongre Bildiriler Dizisi:14, Baflbakanl›k Bas›mevi,
Ankara.

Harmanc›o¤lu, M., Yaz›c›o¤lu, T., Yaz›c›-
o¤lu, G., 1973. Lif Teknolojisi Uygulama Kitab›.
Ege Ün. Zir. Fak. Yay›nlar›:213. Ege Ün. Matbaas›.
‹zmir.

Ilgaz,F.,1988. Uflak ‹li Eflme ‹lçesinde Üreti-
len Kilimlerin Baz› Teknolojik Özellikleri Üzerinde
Bir Araflt›rma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (bas›lmam›fl).

Özcan,N., 1996. Antalya Yöresi Kilimleri. I.
Türk Halk Kültürü Araflt›rma Sonuçlar› Sempozyu-
mu Bildirileri. Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›:1799, HA-
GEM Yay›nlar›:226, Seminer Kongre Bildiriler Dizi-
si:45, Baflbakanl›k Bas›mevi, Ankara.

Yaz›c›o¤lu,Y., 1982.Kayseri ‹linde Üretilen
El Dokusu Hal›lar›n Baz› Teknolojik Özellikleri
Üzerinde Bir Araflt›rma. Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (Bas›lmam›fl). 

Yaz›c›o¤lu,Y., 1987. Türk El Dokumas› Yün
Hal› ‹plikleri ile Alman Makine Hal›s› Yün Hal› ‹p-
liklerininBaz› Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üze-
rinde Bir Araflt›rma. Ankara Üniversitesi Yay›nlar›:
1007. Bilimsel Araflt›rma ve ‹ncelemeler:546. Anka-
ra Üniversitesi Bas›mevi. Ankara.

Yaz›c›o¤lu,Y., Söylemezo¤lu,F. 1995. Kilim
Dokuma Teknikleri ve Eflme Kilimlerinin Bu Tek-
niklere Uygunluklar›. I. Uluslararas› Eflme Kilim
Festivali. Türküye Kilimcili¤inin Üretim ve Pazar-
lama Sorunlar› Sempozyumu Bildirileri. Turizm Ge-
lifltirme Vakf› Yay›n›. S.127-137. Ankara.

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

104 http://www.millifolklor.com



Makedonya’da Osmanl› miras› me-
zar ve mezartafllar›1, farkl› merkezlerde
çok de¤iflik say›larla karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Ço¤unlu¤u bafl ve ayak flahidele-
rinden2 meydana gelen mezarlar›n az
miktardaki bir k›sm› da lahit fleklinde3

yap›lm›flt›r.
Burada sunmay› düflündü¤ümüz,

lahit fleklinde dört adet mezar, Üsküp
‹sa Bey Camii’nin4 do¤u yan›ndaki kü-
çük boyutlu bir hazirede5 bulunmakta-
d›r ve taraf›m›zdan 1996 y›l›nda gerçek-
lefltirilen araflt›rma gezisinde incelene-
rek, foto¤raflarla belgelenmifltir. Bu me-
zarlar›6 kronolojik s›ra ile tan›tarak, ay-
n› döneme ait di¤er merkezlerdeki ben-
zerleri ile karfl›laflt›r›p, Türk Sanat Tari-
hi aç›s›ndan de¤erlendirmelerini yapma-
ya çal›flt›k.

Üsküp ‹sa Bey Camii Haziresi’ndeki
Lahit fieklinde Mezarlar:

L.1- Mezar kütlesi, dikdörtgen priz-

ma fleklinde bir lahit gibi görünmekle
birlikte, çeflitli büyüklükte düzgün kes-
me tafllarla yap›lm›flt›r7 (Resim 1,2).

Baflucu flahidesi:
Mermer mezartafl›nda yukar›ya

do¤ru hafifçe geniflleyerek yükselen pla-
ka fleklindeki gövde, boyun formunda
darald›ktan sonra üstte kavuk biçimin-
de bir tepelikle taçlan›r.

Gövde yüzeyinin büyük bir k›sm›n›
kaplayan kitabe, yatay do¤rultuda uza-
nan bir silmenin orta k›s›mdaki yar›m
daire kavsinden ibaret kemer formu ile
üstten kuflat›lm›flt›r. ‹ki yan› ise düz yü-
zeyli bir profil çifti aras›ndaki palmet
friziyle süslü birer bordürle s›n›rl› yaz›
alan›, alttan kafl kemer biçiminde kon-
turlanm›flt›r. fiahide gövdesinin iki yan›,
alt ve üst bölümleri burmal› aras› ise ba-
l›ks›rt› fleklinde taranm›fl birer bordürle
s›n›rl›d›r.

Kitabe metni, harflerin etraf› t›rafl-

ÜSKÜP ‹SA BEY CAM‹‹ HAZ‹RES‹’NDEK‹ 
LAH‹T fiEKL‹NDE MEZARLAR
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lanarak birbirine paralel sat›rlar halin-
de kabart›lm›flt›r.

Kitabenin üzerinde kalan gövde
cephesi, boynun bir bölümü ile birlikte
dekoratif aç›dan de¤erlendirilmifltir.
Süsleme, düz yüzeyli profille s›n›rlar›
belirlenerek, simetri teflkil edecek flekil-
de “C-S” k›vr›mlar› oluflturan dal ve
yapraklar kabartmas› olarak ifllenmifl-
tir. Boynun üst k›sm›nda süsleyici un-
surlar kullan›lmam›flt›r. 

Tepelik, yar›m küre biçimi üst bafl-
l›k ve daha plastik bir görünüfllü sar›k
fleklindedir. Zirveden afla¤› inen kaz›ma
çizgilerle kürevi bölümün yüzeyi efl bü-
yüklükte dilimlere ayr›lm›fl ve bir çift
kaz›ma çizginin diyagonal do¤rultusu ile
sar›k görünüflüne de hareket kazand›r›l-
m›flt›r.

Kitabe metninin Latin harfleriyle
yaz›l›fl› flu flekildedir:
Hüvel Hallakul Baki
... mahal el-merhum el-ma¤fur
el-muhtaçi ila rahmeti rabbini el-zakur
min darül fena el-ma¤fur
ila darül bika hüve vahdehül baki
fieyhül Kuzatul Kiram
... ashabul maarifül ilam
Muhammed bin Salih Efendi bin el-merhumu
Yahya... Efendi fi canevi
Menfa niza-u ve Caalallahül Cennete
Mesvahuma ve e¤fi rahmeten
Kama rabba yani Sa¤›ran bi-rahmetike
Ve se¤fir inneke erhemmurra 
himin tarihi vefatihi
Fi sene 2 safer
1244

Ayakucu flahidesi:
Üstte üçgen biçiminde tepelikle taç-

lanan mermer ayakucu flahidesi, afla¤›-
ya do¤ru daralarak iner.

Düz yüzeyli ince bir silme, flahide
kenarlar›nda çerçeve oluflturur. fiahide
cephesinde üst bölüme, simetrik “C-S”
k›vr›mlar› ile bir dal kabartmas› ifllen-
mifltir. Bu stilize bitkisel tasvirin alt›n-

da süsleyici unsurlar›n yer almad›¤› düz
bir yüzey vard›r.

L.2- Lahit, fleklindeki mezar, dik-
dörtgen prizma fleklindedir. Kenarlar›
dört yana do¤ru d›fla tafl›nt›l› kapak lev-
has›n›n ortas›nda bir çiçeklik aç›kl›¤›
bulunmaktad›r. Lahidin baflucu taraf›n-
daki cephesinde (Resim 3,4), bir rozet
içine çark›felek motifi ifllenmifltir8.

Baflucu flahidesi:
Mermer plaka gövde, yukar›ya do¤-

ru geniflleyerek yükselir ve boyun formu
verecek flekilde darald›ktan sonra, ka-
vuk görünüflündeki tepelikle taçlanm›fl-
t›r.

fiahide cephesinin büyük bölümü
kitabeye ayr›lm›flt›r; alt k›sm› sathi gö-
rünüfllü iki silme aras›nda “S” k›vr›mlar
oluflturan yapraklar kabart›larak süs-
lenmifltir. Kitabe metni, üstte orta k›sm›
bas›k kemer formunda kavis çizen, iç ta-
raftaki kal›n, çift kademeli silme ile s›-
n›rl›d›r. ‹ki yan› ise silindirik bir profile
bitiflik, düz yüzeyli sathi iki silme ara-
s›nda alt alta s›ralanan palmet dizisinin
oluflturdu¤u friz ile alt ve üstü burmal›,
aras› ise bal›ks›rt› fleklinde taranm›fl bi-
rer d›fl bordüre sahiptir. Yaz›, birbirine
paralel sathi silmelerle ayr›lan farkl›
büyüklükteki panolar içerisinde kabart-
ma sat›rlar halindedir.

Kitabenin üst k›sm›nda kalan göv-
de yüzeyine, boynun bir bölümünü de
kaplayacak flekilde dilimlerle istiridye
kabu¤u görünüfllü motif ifllenmifltir.

Tepelik, kürevi kavuk ve sar›k bö-
lümlerinden oluflur. Kaz›ma çizgilerle
zirvesinden afla¤› do¤ru dilimlere ayr›l-
m›fl ve sar›k bölümü de diyagonal hat-
larla taranarak tasvir edilmifltir.

Kitabe metninin Latin harfleriyle
yaz›l›fl› flu flekildedir:
Hüvel feyyaz
Lebhuve (?) Vucühi azam›ndan
fiehit Serdemav efendi...
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Cihana lütf... gençliktekinin
Sarayi vahdiye bi-emri mevla
Oldukça ilahide dirmed
Keremi kileömrehü tuti bimecal
Onunda ruhunu flad eyle bi
Bi-hakki fiehidinali ibad 
Yediler hakti hangiden dediler
Halil feyzi efendi göçdü Hay›fla 
Sene 1258

Ayakucu flahidesi:
Yukar›ya do¤ru hafifçe geniflleyen

mermer plakadan ibaret gövde, üçgen
biçiminde tepelikle taçlanm›flt›r. Deko-
ratif bak›mdan oldukça sade görünüfllü
cephede, tepelik eksenine iri bir rozet
kabartmas› ifllenmifltir.

L.3- Lahidin bafl ve ayakucu taraf›-
na ait kare fleklindeki cephelerle yekpa-
re flahideler9, halen toprak zemine at›l-
m›fl vaziyette bulunmaktad›r (Resim
5,6).

Baflucu flahidesi:
Paralel kenarlarla uzanan gövde

plakas›, üstten iri bir rozetle taçlanm›fl-
t›r. Kitabesi, alt ve üstte “C-S” kavisli
bir kemer formu oluflturan, d›fltaki silin-
dirik, içteki sathi bir çift bordür kade-
mesiyle çerçevelenmifl ve üstteki kemer
çevresine dokuz adetlik bir inci dizisi
motifi ifllenmifltir. Yaz›, soldan sa¤a me-
yilli ince silme hatlar› ile birbirinden ay-
r›lm›fl kabartma onüç sat›rd›r.

fiahide gövdesi ile tepelik rozeti bir-
birine te¤et gibi bitifliktir ve ikisi aras›n-
daki yan girintiler, üç boyutlu görünüfle
sahip “S” k›vr›ml› iri birer stilize yaprak
motifi yerlefltirilerek doldurulmufltur.
Mezar›n bafl taraf›na ait cepheyi teflkil
eden kareye yak›n dikdörtgen biçimi
plakadan flahideye geçifl k›sm›nda, dü-
¤ümlü bir fiyonk motifi ve iki yan›na da
yapraklar› ile birlikte birer çiçek simet-
rik kompozisyonla ifllenmifltir. Mezara
cephe oluflturan bölümde ise saks› içinde
çiçekler, saks›n›n ayak k›sm›ndaki dü-

¤ümüne befl yaprakl› iri bir çiçek yerlefl-
tirilmifl bir çelengin kollar› aras›nda tas-
vir edilerek, bu bitkisel motiflerin bütü-
nü, d›fltaki silindirik, içteki pahl› bir çift
profille dört yandan çerçevelenmifltir.
Yüksek kabartma ile stilize edilmifl bit-
kisel süslemeler barok karakterlidir.

Kitabe metninin Latin harfleriyle
yaz›l›fl› flu flekildedir:
Ah minel mevt
... açd› mezar› tahiri
ey soran... bi-candan bir
kahr› edem vali eflku de derenin
nice vali vali-yi hakim seyri
Hazreti Osman ile hemnami veflyan
Hem vezir ibni veziri müfltehir
Böyle iken baki kaza hakka kim
Hastaland›m toydu ol müflfik...
Çok tabip gönderdi ona harize
Hapler batil... culubi eser
Yani flahin ecelden can›m›
Olmad› fl›hl›s›ne sine-i karkir
Mal ile ibka oldu ömür
A¤›r›mca masraf eylerdi...
fiaddi hafkam heflt sale t›f›k iken
Ziri hake sald› tarhi kinedir
‹ki tafl›n alt›nda kald› akibet
Penpeden nazik vucudum serbeser
Hini teslimde ruhi bakimi 
Dedi hatif çakire...
‹ki türlü yaz müceheri tarihin
Cennetül huld oldu...
Sene 1268
fievval

Ayakucu flahidesi:
Ayn› mezar›n baflucu flahidesi ile

form ve bezeme bak›m›ndan benzer özel-
likler tafl›makla birlikte, bu taflta kitabe
yerine, bir vazodan “C-S” k›vr›mla yük-
selen bir dal tasviri, uçlar›ndaki yaprak
ve çiçeklerle beraber stilize edilerek ifl-
lenmifltir.

L.4- Dikdörtgenler prizmas› biçi-
mindeki mezar›n, lahit cephelerini olufl-
turan bafl ve ayak levhalar› ile yekpare
haz›rlanm›fl iki flahidesi vard›r10 (Resim
7-10).
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Mezar kütlesinin dar-uzun dikdört-
gen fleklindeki iki yan cephesi, tamamen
ayn› özelliklere sahip bezeme görülmek-
tedir. ‹ki yan ve alttan silindirik profil-
lerle; üst kenarda ise ince bir çift silme
boyunca “S” k›vr›mlar› ile uzanan dal
frizi ile kuflat›lm›fl bu cephelerde, ayr›ca
birer iç bordür de iki yana “S” çizen bi-
rer dal ve yapraklar›yla yap›lm›flt›r.
Böylece çepeçevre kuflat›lan barok ka-
rakterli süsleme kompozisyonunda, her
yüzün eksenine iri boyutlu stilize karan-
fil ve yapraklar› aras›ndaki befl dilimli
üç çiçek motifine kurdele ile ba¤lanarak
yanlara do¤ru uzanan üçer adet büyük
“C” k›vr›ml› kola sahip bir çelenk tasvir
edilmifltir. Çelengin ikifler k›vr›m› üst
üste, birer k›vr›m› ise bafl ve ayak tara-
f›na yerlefltirilerek her birinin ortas›na
befl yaprakl› birer çiçek ifllenmifl ve esas
motifler etraf›ndaki zemin k›vr›k dal ve
yapraklarla doldurularak bezenmifltir.

Mezar›n baflucu ve ayakucu cephe-
lerine ait kare fleklindeki yüzeyler de
uzun cepheler gibi simetrik bir süsleme
kompozisyonuna ve ayn› flekilde çerçeve
profiline sahiptir. Uzun cephelerin mer-
kezi bölümündeki stilize edilmifl iri ka-
ranfil kabartmas›n›n benzeri bunlarda
da vard›r. Fakat her bir yüzün tamam›-
na yak›n büyük bir k›sm›na ifllenen bu
motifin alt›nda üç çiçek de¤il, onbir yap-
rakl› ve daha iri bir tek çiçek kabartma-
s› yer alm›flt›r.

Baflucu flahidesi:
Birbirine paralel kenarlarla uzanan

flahide, yukar›ya do¤ru daralan bir bo-
yunla, kesik koni görünüfllü fes fleklin-
deki bir tepelikle taçlanm›flt›r. fiahide-
nin iki cephesine de kitabe metni yaz›l-
m›flt›r.

fiahidenin mezar taraf›ndaki yü-
zünde dekoratif motiflere yer verilmek-
sizin tamam› kitabeye ayr›lm›flt›r. Birer
kavisle üstte yayvan, altta yar›m daire

biçiminde s›n›rland›r›lm›fl kitabe metni,
soldan sa¤a meyilli silmeler aras›nda
meydana gelen panolara kabartma onse-
kiz sat›rla yaz›lm›flt›r.

Baflucu flahidesinin d›fl yüzündeki
yaz›, iki silme ve aras›nda “C-S” k›vr›ml›
dal ve yaprak motifleri serpifltirilen friz-
le, alt ve üst kenarlar› bas›k birer kavis-
le kuflat›larak çerçevelenmifltir. Kitabe-
den yukar›da kalan yüzey eksenine stili-
ze bitkisel bir tasvir ve iki taraf›na si-
metrik konumlu k›vr›k yaprak kabart-
malar› ifllenerek bezeme yap›lm›flt›r.

Ayakucu flahidesi:
Paralel kenarlarla uzanan flahide

gövdesi, stilize çiçek demetinden oluflan
bir tepelikle taçlanm›flt›r.

fiahide cephesini çerçeveleyen iki-
fler kademe silmeli bordür, alt kenar› ya-
r›m daire fleklinde kavisle dolan›r. Göv-
denin, mezara bakan yüzünde süs un-
surlar›na yer verilmemesine karfl›l›k;
d›fl yüzünde, dalgal› profil hatlar› ile
saplar› ba¤l› ve tafl boyunca “C-S” k›v-
r›mla yükselen dal demetleri ortas›na
yerlefltirilmifl barok karakterli çiçekler,
stilize tasvirle kabartma olarak ifllen-
mifltir.

Ayakucu flahidesinin tepeli¤i, her
iki cephede de ayn› tarz plastik süsleme-
ye sahiptir. Profillerle taranm›fl zemine
ifllenen barok karakterli iri çiçeklerle
oluflan bir demetin saplar›, boyun k›sm›-
n› kapatacak flekilde sark›t›lm›fl ve orta-
lar›ndaki ba¤, sathi bir silme ile belir-
ginlefltirilmifltir.

Baflucu flahidesinin d›fl yüzündeki
kitabenin Latin harfleri ile yaz›l›fl› flu
flekildedir:
Azim vuhela-y› fiham
Saltanat-› seniyye’den Bosnevi
Merhum Süleyman Paflazade
Bosna valisi sab›k
Cennet mekan firdevsi afliyan
Merhum ve ma¤fur lehum
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Gazi Osman Mazhar 
Paflan›n ruhu içün el-fatiha
Sene 1278
C.19 z fi

Baflucu flahidesinde, mezara dönük
yüzdeki kitabenin Latin harfleri ile yaz›-
l›fl› flu flekildedir: 
Huve’l-Baki
‹rtihal eyledi hem nam› cenab-› Osman
Bosnevizade merhum Süleyman Pafla
(O kerim?) Ibn vezir Ibn Vezir Gazi
Serfiraz-› vüzera surur-› erbab-›...
‹stikamette Salabette naziri yakidi
S›dk ve ‹hlas ve flecaatle flübhe olmaz ona
K›nk› mansabda bulunduysa muvaffak olarak 
Oldu¤u beldeyi eylerdi serap› ihya 
Uzlet etmifl idi ahir çekilip çiftli¤ine
Vaktini muhabbet-i hakla geçirirken hakka
Düfldü dam-› ecele ve ona ömrü tükenip
Marg-› ruhu ederek lane-i alka-i mahva
Mur-u rahmetle ola merkadipaki ruflen
Ruz-› mahflerde flefaat ede mahbub-› Huda 
Ruhu eyle Suud etti dedim tarihin
Mülk-ü dünyay› feda eyledi. Osman Pafla
Sene 1278

Karfl›laflt›rma ve De¤erlendirme:
‹sa Bey Camii Haziresi’nde halen

üç adet (L.1, L.2, L.4) lahit fleklinde me-
zar mevcuttur. Bunlardan baflka ayn›
tarz bir mezar›n bafl ve ayakucu flahide-
leri ile yekpare olarak haz›rlanan iki
cephe levhas› (L.3) da hazirede yere at›l-
m›fl vaziyette bulunmaktad›r.

Haziredeki bu mezarlar, kitabe ka-
y›tlar›ndan edindi¤imiz bilgilere göre
(L.1: H.1244/ M.1828), (L.2: H.1258/
M.1842), (L.3: H.1268/ M.1851), (L.4:
H.1278/ M.1861) y›llar›na aittir.

Baflucu ve ayakucu flahidelerinin
hepsinde mermer kullan›lm›flt›r.

Mezarlardan biri (L.1) çeflitli boyut-
lardaki düzgün kesme tafllarla örülmüfl
dikdörtgenler prizmas› fleklindedir. Ayn›
görünüflte kütleye sahip ‹ki mezar›n
(L.2, L.4) dört cephesi yekpare birer
mermer levhad›r. Bir tanesinde (L.2) çe-

peçevre d›fla tafl›nt›l› bordürlerle haz›r-
lanan kapak plakas›n›n orta k›sm› kesi-
lip aç›larak muntazam bir çiçeklik yap›l-
m›flt›r.

Süsleyici unsurlar düzgün kesme
tafllarla yap›lan (L.1) mezar kütlesinde
bulunmamaktad›r. Mezarlardan birinde
(L.2) sadece baflucu taraf›ndaki cepheye
bir rozet içinde çark›felek motifi kabar-
t›lm›flt›r. Bir mezar›n (L.4) uzun cephe-
lerine ifllenen, birbirine benzer barok
karakterli stilize bitkisel bezemelere,
ayn› haziredeki di¤er mezarlarda rast-
lanmamas› dikkat çekicidir. Bu cephe-
lerdeki, yan ve üst kenarlar› silmelerle
s›n›rl› yüksek kabartma süs kompozis-
yonunda, iri bir karanfil simetri ekseni-
ne yerlefltirilerek k›vr›k dal ve yaprak-
larla tasvir edilmifl; her iki taraf›na da,
içleri befl yaprakl› iri birer çiçek motifiy-
le iflli üçer adet büyük çelenk k›vr›m› ya-
p›lm›flt›r. Bafl ve ayak ucundaki kare bi-
çimi cephelere ise ötekilerin eksenindeki
stilize karanfilin birer benzeri, her yü-
zün tamam›n› doldurarak ifllenmifltir.
Lahit fleklindeki bir mezara (L.3) ait, ye-
re at›lm›fl bulunan kare biçimindeki bafl
ve ayak ucu cepheleri ile uzant›lar› flahi-
delerin bezemesi birbirinin tam tekrar›-
d›r. Cephe bölümlerinde, yüksek kabart-
ma barok karakterli saks› ve çiçekleri,
dü¤üm noktas›na befl yaprakl› iri bir çi-
çek yerlefltirilen çelenk içerisinde tasvir
edilmifl ve bu kompozisyon, d›fltaki ya-
r›m silindirik, içteki pahl› yüzeye sahip
bir çift profille dört taraftan kuflat›larak
çerçevelenmifltir.

Haziredeki baflucu flahidelerinin
gövdesi, ikisinde (L.3, L.4) paralel ke-
narl›d›r; ikisinde (L.1, L.2) yukar› do¤ru
hafifçe genifllemektedir. Tepeliklerden
bir tanesi fes (L.4), ikisi kavuk (L.1,
L.2), bir tanesi rozet (L.3) fleklinde ifllen-
mifltir. Gövde ile tepelik aras›ndaki bo-
yun, üç tanesinde (L.1, L.2, L.4) yukar›-
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ya do¤ru biraz daralmaktad›r. Bir flahi-
denin (L.3) boyun k›sm› yoktur; te¤et
konumla gövdeye birleflen tepelik iri bir
rozetten oluflur.

Kavuk biçimi tepelikli iki flahide
(L.1, L.2) ise, bezemeleri hariç genel gö-
rünüfl bak›m›ndan çok büyük benzerli¤e
sahiptir. fiahide gövdeleri hafifçe genifl-
leyerek yükselen plaka fleklindedir ve
kavuk biçimindeki tepeliklerine konik
görünüfllü birer boyunla geçifl sa¤lan-
m›flt›r. Kavuklar›n üst k›sm›, zirvede
birleflen kaz›ma çizgilerle dilimlenmifl
ve sathi ç›k›nt›l› sar›k yüzeyleri ise birer
çift diyagonal kaz›ma çizgi ile bölümlere
ayr›lm›flt›r. Gövde yüzeylerinin büyük
bir k›sm›n› kaplayan kitabe metni, ze-
minden kabartma harfli paralel sat›rlar-
la yaz›lm›fl ve birisinde (L.2) düz yüzeyli
sathi profillerle sat›rlar birbirinden ay-
r›lm›flt›r. Kitabeler, yatay do¤rultulu bir
silmenin ortas›ndaki yar›m daire kemer
kavsi ile üstten s›n›rl›d›r. Yanlar›na da,
düz yüzeyli bir profil çifti aras›nda alt
alta s›ral› palmet frizi ile bitiflik olarak
uç k›s›mlar› burmal›, aradaki büyük bö-
lümü ise bal›ks›rt› taramal› d›fl bordür
çekilmifltir. fiahidenin birinde (L.1) kita-
be metni alt bordürü kafl kemer biçimin-
de kavisli bir silmedir; di¤er flahide de
(L.2) sathi görünüfltü iki silme aras›nda-
ki “C-S” k›vr›m› oluflturan yapraklar›n
kabart›ld›¤› bir friz kullan›lm›flt›r. Kita-
beden üstteki yüzey süslemesi, birinde
(L.1) düz profillerle s›n›rland›r›lm›fl si-
metrik konumda “C-S” k›vr›ml› dal ve
yapraklar; di¤erinde (L.2) ise ›fl›nsal da-
¤›l›ml› profillerle dilimlere ayr›lan yel-
paze gibi görünüfle sahip geometrik mo-
tif, kabartma olarak ifllenmifltir.

Baflucu flahidelerinden bir tanesin-
de (L.4), paralel kenarlarla uzanan göv-
de plakas› ile fes biçimi tepelik bir bo-
yunla birleflmektedir ve her iki yüzüne
de kitabe metni yaz›lmas› ise ender rast-

lanan bir durumdur. Bu flahidenin me-
zar taraf›ndaki cephesi tamamen kitabe
metnine ayr›ld›¤› halde, baflka süsleme-
ye yer verilmemifl ve soldan sa¤a meyilli
silmelerle ayr›lan yaz› panolar›na ka-
bartma sat›rlar yerlefltirilmifltir. Ayn›
flahidenin d›fl cephesindeki kitabe ise
sathi silmelerle s›n›rl› panolara kabart›-
larak yaz›lm›fl sat›rlardan oluflur ve d›fl
bordürleri iki profil aras›nda “S” k›vr›m-
l› dal ve yapraklar frizidir. Kitabe yuka-
r›s›ndaki cephe bölümü, stilize bitkisel
bir tasvir ve iki taraf›na simetrik ko-
numda ifllenen k›vr›k dal kabartmas› ile
bezenmifltir.

Paralel kenarl› bir baflucu flahidesi
(L.3), çok kollu y›ld›zvari iri bir rozetle
di¤erlerinden de¤iflik tarzda taçlanm›fl-
t›r. Bu tepeli¤in merkezinde befl yaprak-
l› bir çiçek yer al›r. Rozetle gövde aras›n-
daki yan girintileri dolduracak flekilde
stilize edilen “S” k›vr›ml› iri birer yap-
rak üç boyutlu görünüfle sahip yüksek
kabartma süsleyici unsurlard›r. Kitabe
metnini d›fltaki silindirik, içteki sathi
görünüfllü bir çift silme yanlardan, ya-
r›m daire kemer formuyla alt ve üstten
s›n›rland›rm›flt›r.

‹sa Bey Camii Haziresi’nde lahit
fleklindeki mezarlara ait ayakucu flahi-
deleri dört tanedir. Bunlardan ikisi (L.1,
L.2), yukar›ya do¤ru hafifçe geniflleyen,
iki tanesi (L.3, L.4) ise birbirine paralel
kenarl› gövde levhas›na sahiptir. Cephe-
si yukar› do¤ru gittikçe geniflleyen flahi-
delerin tepeli¤i ikizkenar üçgen fleklinde
yükselir; paralel kenarl› gövdeyle yap›l-
m›fl iki flahideden birinde (L.3) çok kollu
iri bir rozet, di¤erinde (L.4) barok ka-
rakterli iri çiçekler buketi olarak ön ve
arka yüze ayn› görünüflte ifllenmifl, yük-
sek kabartma tepelik vard›r. Ayakucu
flahidelerinden birinin (L.2) tepelik bölü-
müne bir rozet; baflka bir flahidede (L.1)
ise “C-S” k›vr›ml› simetrik dallar ka-
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bartmas› yap›lm›flt›r. ‹ki flahidenin (L.3,
L.4) gövdesi bütünüyle barok karakterli
bitkisel tasvirlerle bezenmifltir. Bunlar-
dan birinde (L.3), vazodan “C-S” k›vr›m-
la yükselen bir dal ve uçlar›ndan sarkan
çiçekler, di¤erinde (L.4), iri çiçeklerin
yer ald›¤› “C-S” k›vr›ml› stilize dal de-
metleri süsleme elemanlar›d›r.

Mezarlar›n ikisinde (L.3, L.4), hem
esas kütle cepheleri, hem de bafl ve ayak
ucu flahideleri yüksek kabartmad›r; di-
¤erlerinde (L.1, L.2) ise biraz daha alçak
kabartma süslemeler kullan›ld›¤› görül-
mektedir.

fiahide tepeliklerinin püsküllü fes,
sar›k, barok tarzda k›vr›ml› iri çiçekler
buketi biçiminde ifllenmesi, sivri kemer
veya üçgen fleklinde bordürlerle kesil-
mesi, tafl boyutlar›, cephelerin paralel
kenarl› olmas› veya yukar› do¤ru genifl-
lemesi gibi hususlar, kronolojik bir geli-
flim çizgisini yans›tma aç›s›ndan belirle-
yici sonuçlar vermemektedir.

Üsküp ‹sa Bey Camii Haziresi’nde
mevcut lahit fleklindeki mezarlar, form
ve bezeme bak›m›ndan Bulgaristan,
‹talya ve Anadolu ile ‹stanbul’daki hazi-
relere ait pek çoklar› ile benzerliklere
sahiptir. Nitekim iki mezar›n (L.1, L.2)
baflucu flahidesindeki kavuk12 biçimi te-
pelik, Bulgaristan’›n Ni¤bolu13, Rus-
çuk14 flehirleri ile ‹talya Trieste’deki Os-
manl› Mezarl›¤›’nda15 ve Anadolu’da ‹z-
mir Hac› Mahmud Camii Haziresi16 ile
‹stanbul Sokollu Türbesi Haziresi’nde17

bulunan baz› mezarlarda da yer almak-
tad›r.

Üsküp ‹sa Bey Camii Haziresi’nde-
ki lahit fleklinde mezarlardan birinin
(L.4) baflucu flahidesinde püsküllü fes18

biçimi bir tepelik vard›r. Bu flahidenin
yak›n benzerlerine, Eyüp Sultan Türbesi
Haziresi’nde19, ‹zmir Ya¤haneler semti
fiemsi Baba Tekkesi yan›ndaki hazire20

ve Hac› Mahmud Camii Haziresi’nde21,

Eyüp Sultan Mehmet Vusuli Efendi Tür-
besi Haziresi’nde22, Eyüp Camii23 ve
çevresinde24 rastlanmaktad›r. Bu tür fla-
hidelerden bir k›sm›nda gövde yüzü “C-
S” k›vr›ml› barok karakterde yaprak-
lar25 veya “S” çizen profillerle s›n›rlan-
m›flt›r26.

‹sa Bey Cami Haziresi’ne dahil la-
hit fleklindeki bir mezara (L.4) ait aya-
kucu flahidesinin tepeli¤i, barok karak-
terli iri çiçekler demetidir ve ‹stanbul
Eyüp Sultan Mezarl›¤›’nda da benzeri
vard›r27. Bu tarz mezartafl› süslemele-
rinden baz›lar›nda buket yerine, vazo
içindeki çiçekler ifllenmifltir28. Eyüp;
Pertev Pafla Türbesi Haziresi’ndeki bir
flahidenin kenarlar› “S” çizen profillere
sahiptir ve baflka bir flahide çiçek buketi
fleklindeki tepelikle taçlanm›flt›r29. Çi-
çek buketi tepelikli ayakucu flahideleri30

ve cephesi “C-S” k›vr›ml› dal ve yaprak-
larla bezenmifl çocuk mezartafllar› da
mevcuttur31.

Üsküp’deki mezarlardan birinin
(L.3) baflucu ve ayakucu flahideleri çok
kollu iri bir rozetle taçlanm›flt›r ve gövde
ile tepelik birlefliminde her iki yana “S”
k›vr›ma sahip üç boyutlu görünen büyük
birer yaprak yerlefltirilmifltir. Ortak
özellikler tafl›yan flahidelere ‹stanbul
Eyüp Sultan Mehmet Vusuli Efendi Tür-
besi32 ile ‹stanbul Eyüp Sultan’daki
Hazreti Halid Türbesi Haziresi’nde33

rastlanmaktad›r.
Sonuç:
Üsküp ‹sa Bey Camii Haziresi’nde

bulunan lahit fleklindeki mezarlar›n
hepsi, malzeme, form, bezeme ve kitabe
yaz›lar› bak›m›ndan zengin birer sanat
eseri hüviyetine sahip tarihi belge de¤e-
ri tafl›maktad›r. Kitabelerinde kay›tl›
bilgilere göre 19. Yüzy›la ait bu mezar-
lar ve flahidelerinin, ayn› dönem Osman-
l› Sanat›’nda di¤er bölgelerdeki eserleri
de etkileyen barok karakterli süsleme
özellikleri yans›tt›klar› görülmektedir.
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Resim 1: Lahit fleklinde mezar 1

Resim 2: Lahit fleklinde mezar 1

Resim 3: Lahit fleklinde mezar 2

Resim 4: Lahit fleklinde mezar 2
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Resim 5: Lahit fleklinde mezar 3

Resim 6: Lahit fleklinde mezar 3

Resim 7: Lahit fleklinde mezar 4

Resim 8: Lahit fleklinde mezar 4
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Resim 9: Lahit fleklinde mezar 4

Resim 10: Lahit fleklinde mezar 4
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goslavya, C.III, 3.Kitab, ‹stanbul 1981, 250-254; K.
Tomovski, “Islamic Architecture”, Macedonian Nati-
onal Treasures, Skopje 1989, 238-249; L. Bogoevi_-
Kumbaraci, Osmanliski Spomenici vo Skopje, Skop-
je 1998, 48-55; M. Z. ‹brahimgil, “Üsküp’te Tabhane-
li-Zaviyeli Camiler”, Prof. Dr. Zafer Bayburtluo¤lu
Arma¤an›, Sanat Yaz›lar›, Kayseri 2001, 315-338
(319-322).

5- Üsküp ‹sa Bey Cami Haziresi’nin eski fo-
to¤raflar› için bkz., A. Nikolovski, D. Cornakov, K.
Balabanov, 35; Ayverdi, 238, Resim 1345.

6- Lahit fleklinde mezarlar taraf›m›zdan L.1,
L.2..., k›saltmas›yla belirtilmifltir.

7- Lahit fleklindeki mezar ölçülerinden birin-
cisi boy, ikincisi en, üçüncüsü ise al›nabilmiflse yük-
sekli¤idir. Plaka fleklindeki gövdeye sahip flahide öl-
çülerinden, ilki yükseklik, ikincisi endir. Gövdesi
yukar›ya do¤ru geniflleyen tafllarda, alt k›sm›n eni
önce, yukar› k›sm›n eni sonra olmak üzere iki ayr›
rakam verilmifltir. Son ölçü, fes, kavuk fleklindeki
tepeli¤in üst çevresi veya çap›d›r.

L.1- Mezar›n ölçüleri: 278 x 149 cm., kapak
tafl›nda topra¤›n yer ald›¤› bölüm: 183x59 cm. Baflu-
cu flahidesi: 203 x 26-57,5 cm. Ayakucu flahidesi: 182
x 40-45 cm.

8- L.2- Mezar›n ölçüleri: 225x88x63 cm. Baflu-
cu flahidesi: 191 x 54-60 cm. Ayakucu flahidesi: 191 x
44-46 cm.

9- L.3- Mezar›n baflucu flahidesi (Lahidin cep-
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hesi dahil): 177 x 30,5 x 11 cm. Ayakucu flahidesi
(Lahidin cephesi dahil): 158 x 28 x 11 cm.

10- L.4- Mezar parmakl›klarla kuflat›ld›¤› için
ölçülerinin al›nmas› mümkün olamam›flt›r.

11- Karanfil motifi için bkz., C. E. Arseven,
Les Arts Decoratifs Turcs, ‹stanbul (bas›m y›l› yok),
61, 231; C. E. Arseven, Türk Sanat›, ‹stanbul 1970,
212, 267; stilize karanfil fleklindeki tepelikle taçlan-
m›fl flahide için bkz., H. Perrin, “Données Ethnog-
raphiques Et Historiques Concernant Les Stèles Fu-
néraires De L’ouest Du Kazakhstan Et Les Stèles
Funéraires Ottomanes”, Cimetières Et Traditions
Funéraires Dans Le Monde Islamique, ‹slâm Dünya-
s›nda Mezarl›klar ve Defin Gelenekleri I, Ankara
1996, 299-314 (311, Fig.16).

12- Kavuk çeflitleri ve bezemeleri hk. bkz.,
R.E. Koçu, Türk Giyim Kuflam ve Süslenme Sözlü-
¤ü, Ankara 1967, 148-151; C. E. Arseven, Sanat An-
siklopedisi, C.II, ‹stanbul 1965, 984; H. Çal, “‹stan-
bul Eyüp’teki Erkek Mezartafllar›nda Bafll›klar”,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla III. Eyüp Sultan Sem-
pozyumu, Tebli¤ler (28-30 May›s 1999), ‹stanbul
2000, 205-225, (209, 210, 213, 214); S.S. Kucur, “Üs-
küdar fiemsi Ahmed Pafla Camii Haziresi Mezartafl-
lar›”, Üsküdar Sempozyumu I, Bildiriler (23-‘5 Ma-
y›s 2003), C.2, ‹stanbul 2004, 26-58 (30).

13- Bulgaristan Ni¤bolu’daki flahide hk. bkz.,
M. Kiel, “Little-Known Ottoman Gravestone and
From Some Provincial Centres in the Balkans E¤ri-
boz/Calkis, Ni¤bolu/Nikopol and Ruscuk/Russe”, Ci-
metières Et Traditions Funéraires Dans Le Monde
Islamique, ‹slâm Dünyas›nda Mezarl›klar ve Defin
Gelenekleri I, Ankara 1996, 319-332 (327, Foto. 7).

14- Bulgaristan Rusçuk’daki flahide için bkz.,
Kiel, 329, Resim 9.

15- Trieste’de Osmanl› mezarl›¤›ndaki kavuk
biçimi tepeli¤e sahip flahide için bkz., V. Grassi,
“Trieste’deki Osmanl› Mezarl›¤›”, Cimètieres Et Tra-
ditions Funéraires Dans Le Monde Islamique, ‹slâm
Dünyas›nda Mezarl›klar ve Defin Gelenekleri II, An-
kara 1996, 201-208 (204, fiekil 6-8; 205, fiekil 9 me-
zartafl› IV).

16- Bkz., N. Ülker, ‹zmir-Hac› Mahmud Camii
Haziresi Mezar Kitabeleri, XVIII ve XIX. Yüzy›l”, V.
Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s› I, Ankara 1988, 11-
42, (37, Resim 9, 10).

17- Bkz., Ö. Bar›flta, “Eyüp Sultan’dan Baz›
Çocuk Mezartafllar›”, 1. Eyüp Sultan Sempozyumu,
Tebli¤ler, (‹stanbul, bas›m y›l› yok), 172-180, (178,
Foto. 15,16).

18- Fes kronolojisi ve yap›l›fl› hk. bkz., Koçu,
113-116; fes çeflitleri hk. bkz., C. E. Arseven, Sanat
Ansiklopedisi, C. I, ‹stanbul 1975, 583,584; S. Gül,
“Feshane Fabrikas› ve Hal›lar›”, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla II. Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebli¤ler,
(8-10 May›s 1998), ‹stanbul 1998, 320-323, (321, Re-
sim 3); fes tipolojisi için bkz., Çal, 211-213.

19- Bkz., E. Güven, “Eyüp Sultan Türbesi Ha-
ziresi’nin Önemine Dair Bir ‹nceleme”, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla V. Eyüp Sultan Sempozyumu, Teb-
li¤ler, (11-13 May›s 2001), ‹stanbul 2002, 234-239,
(238, Foto. 13; 239, Foto. 19).

20- Benzer mezartafllar› için bkz, N. Ülker,
“‹zmir Ya¤haneler’deki Mezar Kitabeler, XIX. XX.
Yüzy›l”, IV. Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s›, (26-30
May›s 1986), Ankara 1987, 1-37, (31, Resim 12).

21- Bkz., Ülker (1988), 36 Foto. 5; 38 Foto. 15;
40 Foto. 23; 41 Foto. 24.

22- Benzer flahide için bkz., K. Biçici, “Eyüp
Sultan Mehmet Vusuli Efendi Türbesi Haziresi”, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla III. Eyüp Sultan Sempoz-
yumu, Tebli¤ler (28-30 May›s 1999), ‹stanbul 2000,
490-501 (499, Foto. 22).

23- Karfl›laflt›rmalar hk. bkz., T. Çoruhlu-Y.
Çoruhlu, “‹stanbul’da Bulunan Gemici /Denizci Me-
zartafllar›na Dair Bir De¤erlendirme”, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla IV. Eyüp Sultan Sempozyumu,
Tebli¤ler (5-7 May›s 2000), ‹stanbul 2000, 76-89 (79,
Resim 5); Gövdenin “C-S” fleklinde k›vr›ml› dal ve
yapraklarla s›n›rland›¤› flahide için bkz., 87 Resim
25.

24- Fes fleklinde tepeli¤e sahip flahide için
bkz., T. Çoruhlu, “Eyüp Sultan ve Çevresindeki Ha-
zirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Tafl Sandu-
kalar”, 1. Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebli¤ler (‹s-
tanbul, bas›m y›l› yok), 43-59 (56, sol üst köfledeki
Foto).

25- Bkz., Bar›flta, 174, Foto. 1; C. Keskin,
“Eyüp Sultan’da Bulunan Osmanl› Dönemi Armal›
ve Niflanl› Mezar Tafllar›”, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla III. Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebli¤ler (28-30
May›s 1999), ‹stanbul 2000, 366-371 (367, Foto. 1,
2).

26- “S” fleklinde profillerle s›n›rlanan gövdeye
sahip flahideler hk. bkz., Bar›flta, 180, Foto. 22;175,
Foto. 6.

27- Karfl›laflt›rmalar için bkz., A. S. Aç›kgö-
zo¤lu, “Eyüp Sultan’da Ketebeli Mezar Tafllar›”, 1.
Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebli¤ler (‹stanbul, ba-
s›m y›l› yok), 202-205, (205, Foto. 8); Bar›flta, 174,
Foto. 3;179, Foto. 20; A. Tibet-E. Ifl›n-D. Yemenici,
“Yeni Kap› Mevlevihanesi Haziresi”, Cimetières Et
Traditions Funéraires Dans Le Monde Islamique, ‹s-
lâm Dünyas›nda Mezarl›klar ve Defin Gelenekleri I,
Ankara 1996, 223-281 (235, fiekil 2).

28- Bkz., Biçici, 498, Resim 20, baflucu ve aya-
kucu flahideleri; V. Çetintafl, “‹stanbul Eyüp Sultan
Hazreti Halid Türbesi Haziresi’nde Yer alan Mezar
Tafllar› Konulu Tezlerin De¤erlendirilmesi”, Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla III. Eyüp Sultan Sempozyu-
mu, Tebli¤ler (28-30 May›s 1999), ‹stanbul 2000,
372-379 (374, sa¤ üst köfledeki foto.).

29- Bkz., H. Subafl›, “Eyüp Sultan ve civar›n-
daki Mezartafl› Kitabelerinin Hat San’at› ve Tarihi
Aç›s›ndan önemi”, 1. Eyüp Sultan Sempozyumu,
Tebli¤ler (‹stanbul, bas›m y›l› yok), 181-197 (196,
Foto. 41).

30- Söz konusu eserler hk. bkz., Bar›flta, 179,
Foto. 18; S. Gülflen, “Eyüp’te Gömülü Sanatç› Me-
zarlar›”, 1. Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebli¤ler (‹s-
tanbul, bas›m y›l› yok), 206-213, (208, sol üst köfle-
de, üç flahideden en sa¤daki); A. S. Aç›kgözo¤lu,
“Eyüp Sultan Siluetinin Manevi D›fl Amilleri”, Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla V. Eyüp Sultan Sempozyu-
mu, Tebli¤ler (11-13 May›s 2001), ‹stanbul 2002,
244-247, (245, Foto. 1; 247, Foto. 3).

31- Bkz., A.S. Aç›kgözo¤lu (2002), 246, Foto 2.
32- Karfl›laflt›rmalar için bkz., Biçici, 496, Re-

sim 15,16; 501, Resim 27, önden ikinci resim.
33- Karfl›laflt›rma için bkz., Çetintafl, 375, Fo-

to. 3.
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Folklorun ünlü dehalar›ndan Alan
Dundes uzun y›llar profesörlük yapt›¤›
Amerika’n›n California eyaletinin Berke-
ley flehrinde bulunan ve ülkenin en iyi üni-
versitelerinden biri olan Kaliforniya Üni-
versitesi’nde (University of California) 30
Mart 2005 tarihinde dersi esnas›nda geçir-
di¤i kalp krizi sonucu yetmifl yafl›nda yafla-
m›n› yitirdi. Alan Dundes ile 1997 y›l›n›n
Aral›k ay›nda ‹ndiana ve çevresindeki eya-
letlerin geleneksel kültürlerinin yaflat›l-
mas› ve korunmas› amac›yla her y›l düzen-
lenen “The Hoosier Folklore Society” adl›
konferansta tan›flma imkan›m olmufltu. O
y›l, halen ülkenin en iyi Halk Bilimi prog-
ram›na sahip olan Indiana Üniversite-
si’nde yüksek lisans e¤itimime yeni baflla-
m›flt›m. Koreli, Yunan, Bangladeflli ve ‹tal-
yan dört yeni arkadafl›mla birlikte hepimiz
çekingen bir halde toplulukta kendimizi
tan›tmaya çal›flm›flt›k. Dundes’e kendimizi
tan›tmak zor olmam›flt›. Çekingenli¤imizi
anlam›fl olmal› ki, Dundes bizlerden önce
davran›p bize yak›n ilgi göstermiflti. Biz de
ondan gördü¤ümüz samimiyete dayanarak
onunla birlikte o günün an›s›na bir hat›ra
foto¤raf› çektirmeyi ihmal etmemifltik. Da-
ha sonralar› ‹ndiana Universitesi Folklore
Enstitüsü’nde (Indiana University Folklo-
re Institute) devam eden yüksek lisans ve
doktora e¤itimim boyunca Alan Dundes be-
nim için sadece Amerikal› bir folklorcu ol-
maktan öteye gitmifl, yaz›lar›n› okudukça
onun folklor alan›nda yaln›zca ülkenin de-
¤il, bütün folklor dünyas›n›n güçlü ve il-
ginç karakterlerinden biri oldu¤unu anla-
m›fl ve ona olan sayg›m artm›flt›. Onun
folklor alan›nda ilginç bir karakter olarak
karfl›m›za ç›kma nedeni kendisinin gele-

neksel halk bilimi konular›n›n yan›s›ra po-
püler kültürü ilgilendiren pek çok konuya
halk bilimi aç›s›ndan yaklaflmas› ve özgün
yorumlar yaparak ad›ndan s›kça söz ettir-
mesidir. Onu yak›ndan tan›yan çok de¤erli
hocam meflhur folklorcu Henry Glassie,
Alan Dundes için “He writes about every-
ting” kal›p ifadesiyle, onun gerçekten Ame-
rikan futbolundan Freud’un yap›salc›l›¤›na
kadar pek çok konuya ilgi duydu¤unu söy-
leyerek, ona olan hayranl›¤›n› ve sevgisini
espri ile zaman zaman derslerinde vurgu-
lam›flt›r. Dahiler Kitab›na giren ve Journal
of American Folklore dergisinde yay›nla-
nan “O Alan Dundes Olamaz! Alan Dundes
Daha Uzun: Folklorcular›n Folkloru” (That
Can’t Be Alan Dundes! Alan Dundes Is Tal-
ler than That!: The Folklore of Folklorists)
adl› unutulmaz makaleyle kendisi folklo-
run konusu haline gelmifltir. Bu makale
daha sonra “Folklore Interpreted: Essays
in Honor of Alan Dundes,” adl› kitab›n ya-
z›lmas›n› teflvik etmifltir. 

1934 y›l›nda New York’ta do¤an Alan
Dundes bir avukat ve bir müzisyenin o¤lu-
dur. 1955 y›l›nda Yale Koleji’nde (Yale Col-
lege) müzik okulunda ö¤renimine bafllayan
Dundes iki y›l sonra müzik bölümünden
‹ngilizce bölümüne geçmifltir. 1955 y›l›nda
‹ngilizce bölümünde lisans e¤itimini ta-
mamlayan Dundes daha sonra Amerikan
donanmas›na kat›ld›ktan sonra Yale’e geri
dönerek ayn› bölümde 1958 y›l›nda yüksek
lisans e¤itimini tamamlam›flt›r. 1962 y›l›n-
da ‹ndiana Üniversitesi’nde (Indiana Uni-
versity) doktora e¤itimini tamamlayan
Dundes bir y›l kadar Kansas Üniversite-
si’nde (University of Kansas) ‹ngilizce
dersleri verdikten sonra hayat›n›n sonuna
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kadar k›rk y›l› aflk›n bir süre University of
California’da antropoloji bölümünde ders-
ler vermifltir. 

Folklor tarihinin en etkili kiflilerin-
den birisi olan Alan Dundes, kuflkusuz ala-
n›nda bir devdi. Birçok insan›n folkloru ri-
tuel, mit ve masal fleklinde tan›mlamas›na
karfl›l›k, Alan Dundes folkloru zeka, espri
ve flafl›rt›c› yarat›c›l›k fleklinde tan›mla-
m›flt›r. Dundes masallar, bat›l inançlar, bil-
meceler, tekerlemeler, ve atasözleri gibi ge-
leneksel folklor türlerinin yan›nda popüler
kültürle ilgili pek çok türle ilgili çal›flmalar
yaparak ad›ndan s›kça söz ettirmifltir. Za-
man›n›n var olan hemen bütün kuram ve
yöntemlerini uygulamakla meflhur olan
Dundes, birçok ünlü folklorcunun yetiflme-
sini sa¤layarak modern folklor çal›flmalar›-
n›n kurulmas›na da öncülük etmifltir. Mo-
dern karikatür, tuvalet ve duvar yaz›lar›,
fliir ve kifliden kifliye aktar›lan zincirleme
yaz›lar gibi insanlar aras›nda iletilen her
türlü bilgi al›flveriflini folklorik yaklafl›mla
ele alm›fl ve incelemifltir. “Asla Bir Domuza
fiark› Söylemeyi Ö¤retme” (Never Try to
Teach a Pig to Sing) adl› eserinde ortak ya-
zar Carl Pagter’le birlikte T-shirt sloganla-
r›, etnik ve seksi ifade ve sözler ve fotokopi
makinalar›ndan yay›lan sözler, vampir hi-
kayeleri, tatil gelenekleri gibi daha pek
çok modern folklor malzemesini incelemifl-
tir. 

Dundes gelenekleri sosyal ve psikolo-
jik manzara olarak tan›mlar ve ona göre
folklor ‘kültürel bir bask› ve bireysel bir
heyecan olarak sosyal bir yapt›r›m fleklin-
de geliflir’(Interpreting Folklore, Indiana
University, 1980). 1985 y›l›nda The New
York Times gazetesine verdi¤i bir röporta-
j›nda folklordan bahsederken, folklorun
küçük bir si¤il parças› gibi tedavi etmeye
gerek olmayan basit bir olay olmad›¤›n›,
tersine onun ciddi bir konu ve gerçek haya-
t›n esas konular›yla ilgilendi¤ini ifade et-
mifltir. 

Dundes bütün kültürlere ulaflan sa-
nat, gelenek, konuflma ve oyun konular›n-
da güçlü bir beyne sahipti. Onun dehas›
tek bir folklor türünden ziyade daha çok

yap›c›, tetikleyici tarzdaki yorumlar›nda
sakl›d›r. Dundes geçmiflin folklorcular› gibi
k›rsal bölgelere gidip masal, hikaye veya
flark› gibi folklorik malzeme toplamakla
meflgul olmaktan ziyade, daha çok analiz
ve yorumlama üzerine a¤›rl›k vermifltir.
Örne¤in Dundes nazar gibi belirli gelenek
ve inançlar›n neden belirli bölgelerde var
olduklar›n›n tart›fl›lmad›¤›n› ya da bu tip
bir problemi çözmek için hiçbir zaman te-
mel sorunun sorulmad›¤›n› ve tart›fl›lmad›-
¤›n› söylemifltir. 

Dundes kimi zaman psikoanalitik
yaklafl›m konusunda yapt›¤› yorumlarda
do¤rulanamayacak veya kabul edilemeye-
cek derecede ileri gitti¤i konusunda eleflti-
rilmifltir. Ancak kimi zaman O yorumlar›n-
da popüler uygulamalar›n alt›nda gizli
katmanlardan oluflan anlamlar›n yer ald›-
¤›n› söylemifltir. Örne¤in kal›plaflm›fl ör-
nek (stereotype) etnik f›kralar› ele ald›¤›-
m›zda Amerikal›lar taraf›ndan anlat›lan
‹ngiliz f›kralar›nda ‹ngilizler flaka sevme-
yen, so¤uk, gaf yapan kifliler olarak bilinir-
ler. Dundes’e göre bu f›kralar asl›nda Ame-
rikal›lar›n eski ‹ngiliz kolonilerine karfl›
duyduklar› afla¤›lanma duygular›n› yans›-
t›r. 

Dundes’in en önemli özelliklerinden
biri onun ö¤rencileriyle kurdu¤u iletiflimi-
dir. O zekas› ve sevimlili¤i yan›nda sahip
oldu¤u üstün karizmas›yla ö¤rencilerine
karfl› her zaman pratik, sa¤duyulu ve yol
gösterici olmufltur. 2000 y›l›nda Dundes
1960’li y›llardan eski bir lisans ö¤rencisi-
nin kendisine gönderdi¤i bir milyon dolar-
l›k çeki, Dundes bir University of Califor-
nia folklor derne¤i kurmak amaçl› kullana-
rak örnek bir davran›fl sergilemifltir.

Dundes’in bugün ülkenin önde gelen
yüksek lisans program›n› olan kurmufl ol-
du¤u University of California’n›n Antropo-
loji bölümü ayn› zamanda onun her ö¤ren-
cisinden derlemesini istedi¤i befl dizeli mi-
zahi fliirlerden duvar yaz›lar›na kadar yak-
lafl›k elli kadar folklorik malzemenin bu-
lundu¤u 500,000 den fazla materyalin yer
ald›¤› bir arflivi de içinde bar›nd›r›r. 

On iki kitab›n›n yan›nda yirmiden

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

http://www.millifolklor.com 117



fazla kitab›n editörlü¤ünü yapan Dun-
des’in iki yüz elliden fazla bilimsel makale-
si bulunmaktad›r. Dundes nazardan heye-
can ve espri aras›ndaki iliflkiye, Cinderel-
la’dan, Yahudi folkloruna, horoz dövüflün-
den, Romen siyaset esprilerine, Türk söz
at›flmalar›ndan, sar›fl›n kad›n esprilerine,
Hindistan’daki kast sisteminden, ‹ncil ve
Kuran’a kadar pek çok konuda yaz›lar yaz-
m›flt›r. 1965 y›l›nda “The Study of Folklo-
re” adl› kitab› o y›llardaki folklor alan›nda-
ki ders kitab› bofllu¤u doldurmufltur. Ki-
tap, bugün 26. bask›s›n› tamamlam›flt›r.
Adeta folklor üzerine yaz›lm›fl küçük bir
kütüphane olan “Critical Concepts in Lite-
rary and Cultural Studies,” adl› dört ciltlik
eserinde Dundes folklor hakk›nda bütün
bilmek istediklerimize yer vermifltir. Son
kitab› “Recollecting Freud: Isidor Sadger”
Dundes Freud’un eski ö¤rencilerinden biri
olan Sadger taraf›ndan anlat›lan kiflisel
anlat›lar› kaleme alm›fl ve çok tart›flmal›
psikoanalitik halkbilimi kuram› üzerine
yorumlar getirmifltir. Dundes’in kitaplar›
aras›nda “Parsing Through Customs: Es-
says by a Freudian Folklorist,” “The Vam-
pire: A Casebook,” “Holy Writ as Oral Lit:
The Bible as Folklore” and “The Shabbat
Elevator and Other Sabbath Subterfuges:
An Unorthodox Study of Circumventing
Custom and Jewish Character,” (Rowman
& Littlefield, 2002); “Why Don’t Sheep

Shrink When It Rains? A Further Collecti-
on of Photocopier Folklore” (Syracuse Uni-
versity, 2000, with Carl R. Pagter); and
“Cracking Jokes: Studies of Sick Humor
Cycles & Stereotypes” (Ten Speed Press,
1987). 

Dundes 1972 y›l›nda “the National
Endowment for the Humanities” taraf›n-
dan alan›nda sayg›n kifli ödülüne lay›k bu-
lunmufltur. 1993 y›l›nda ise ömür boyu ba-
flar› ödülünü alan Dundes, “en büyük mut-
luluklar›ndan birini en sayg›de¤er e¤itmen
ödülünü” almakla yaflad›¤›n› söylemifltir.
1966 y›l›nda ise Guggenheim Fellowship
ödülünü alan Dundes, 2001 y›l›nda da
Amerikan Akademisi Sanat ve Bilimler
Akademisine seçilen ilk folklorcu olarak
PitrÃ© ödülünü kazanm›flt›r. 

Dünyan›n en ünlü akademisyen folk-
lorcular›ndan biri olan Dundes bugün en
fazla al›nt› yap›lan folklorculardan biridir.
Onun kitaplar› ve makaleleri sadece folk-
lor ö¤rencileri için de¤il, ayn› zamanda
baflka pek çok alanda okuyan ö¤renciler
için zorunlu doküman olarak okutulmakta-
d›r. 
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The Hoosier Folklore

Society konferans›nda

Alan Dundes ile birlikte.



Türkiye’nin tan›nm›fl âfl›klar›ndan
Murat Çobano¤lu, 26 Mart 2005 Cumar-
tesi günü, 65 yafl›nda, Ankara’da vefat
etti. Saz› eflli¤inde do¤maca fliirler söyle-
yebilen, baflka âfl›klarla at›flma yapabi-
len, muamma çözebilen, dudak-de¤mez
söyleyebilen, âfl›k makamlar›n› bilen ve
icra edebilen, hikâye tasnif eden ve an-
latan Âfl›k Murat Çobano¤lu, âfl›k tarz›
kültür geleneklerinin önemli temsilcile-
rinden biriydi. 1991’den itibaren, Âfl›k
fieref Tafll›ova ile birlikte, “Kültür Ba-
kanl›¤› Sivas Halk Müzi¤i Korosu” sa-
natç›s› olarak da görev yapm›flt›. 20.
yüzy›l Türkiye sahas› âfl›kl›k gelene¤i-
nin önde gelen temsilcilerden Çobano¤-
lu’nun vefat› üzerine, hayat› ve sanat›
hakk›nda –k›saca- söz etmekte yarar gö-
rüyoruz. 

Murat Çobano¤lu, 1 Kas›m 1940’ta,
Kars’›n Kaleiçi mahallesinde do¤mufltur.
Babas› Gülistan Çobanlar, annesi Lâle
(Lala) Han›m’d›r. Yasemen, Gülseren,
Seyfettin, Çimen ve ‹brahim’den sonra
alt›nc› çocuk olarak dünyaya gelen Mu-

rat’›n kendisinden sonra da Ahmet ve
Mehmet adlar›nda ikiz kardeflleri ol-
mufltur. Büyükbabas› Koç köyünden Sâ-
d›k A¤a, babaannesi ayn› köyden Mine
Han›m’d›r. 

1947’de okumaya bafllayan Çoba-
no¤lu, 1952’de ilkokulu bitirmifltir. Uzun
bir aradan sonra 1987’de ortaokulu,
1992’de liseyi d›flar›dan bitirerek diplo-
ma alm›flt›r.

Kars’›n Susuz ilçesine ba¤l› Kizi-
ro¤lu köyünden fiahbender A¤a ile Hav-
va Han›m’›n k›z› olan Y›ld›z Han›m ile
1958’de evlenmifltir. 1961’de fientürk,
1968’de Nasibe, 1971’de Nesrin, 1980’de
Ozan Umut adl› çocuklar› do¤mufltur. 

“Soya çekme” suretiyle ve “bade içe-
rek” âfl›kl›¤a yönelen Çobano¤lu, “usta-
ç›rak iliflkisi”yle ustalaflm›flt›r. Babas›
Gülistan Çobanlar, 19. yüzy›l›n ünlü
âfl›klar›ndan Âfl›k fienlik’in yetifltirdi¤i
hikâyeci âfl›klardand›. ‹ki y›l kadar bir
süreyle Âfl›k fienlik’in ç›rakl›¤›n› yapan
Âfl›k Gülistan, o¤lu Murat’›n ustas› ol-
mufltur. Babas› ile dü¤ünlere kat›lmaya
bafllayan Murat, önceleri usta mal› de-
yifller söylemifl, babas›ndan ö¤rendi¤i hi-
kâyeleri anlatm›flt›r. Saz çalmay› 13-14
yafllar›nda iken ö¤renmifltir. 1952’de
gördü¤ü bir rüyada bade içmifl, kendi
deyifllerini de icra etmeye bafllam›flt›r. 3-
17 A¤ustos 1992 tarihleri aras›nda,
Kars’taki görüflmelerimizden birinde,
bade içiflini flöyle anlatm›flt›: “Yaylalara
ç›kma zaman› gelmiflti. Arabalar Kars’›n
yak›n›nda olan bir yaylaya gidiyordu.

ÂfiIK MURAT ÇOBANO⁄LU (1940-2005)

Dr. Bayram DURB‹LMEZ*

* Erciyes Üniv. Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
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Ben de bunlar›n aras›nday›m. Yafl›m on
üçtü. Yolda çok susam›flt›m. Arabadan
inip bir çeflme gözesine kofltum. Su içtik-
ten sonra otlara, çiçeklere dald›m. Ora-
c›kta uyuyakalm›fl›m. Gözümü açt›¤›m-
da gece olmufltu. Uyan›nca kendimi da-
ha güçlü hissettim. Haf›zamda baz› fley-
lerin yer etti¤ini anlad›m. ‹flte o zaman
nasibim olan âfl›kl›k ilham› bana veril-
di. Sabah, yaylada beni bulamayan ba-
bam beni aramak için yollara düfler. Ba-
fl›mdan geçenleri dinledikten sonra âfl›k
olaca¤›m› söyleyerek saz ald›. Saz› tut-
mas›n›, âfl›k makamlar›n› ö¤retti. ‹flte
âfl›kl›¤a böyle bafllad›m.” (Ses kayd›
Bayram Durbilmez özel arflivindedir).
Âfl›¤›n rüya motifinin plân›, Umay Gü-
nay’›n Âfl›k Tarz› fiiir Gelene¤i ve Rüya
Motifi adl› eserinde yer almaktad›r (Gü-
nay, 1986:148-149).

Babas› Gülistan’dan baflka fiavflatl›
Deryâmî, Sar›kam›fll› Dursun Cevlânî,
Posoflu Müdâmî, Bard›zl› Nihânî, Ka¤›z-
manl› Cemal Hoca, Arpaçayl› Hâmit ‹l-
hâmî, Ardanuçlu Âfl›k Efkârî de Murat
Çobano¤lu’nun yetiflmesine katk› sa¤la-
m›fllard›r. 

20 yafl›na kadar “Devranî” ve “Ya-
nanî” mahlaslar›n› kullanan âfl›k, Âfl›k
Reyhanî’nin teklifiyle “Çobano¤lu” mah-
las›n› kullanmaya bafllam›flt›r. “Âfl›k
Murat Çobano¤lu”, “Murat Çobano¤lu”
mahlaslar›yla söyledi¤i fliirleri de vard›r. 

Âfl›k tarz› kültür geleneklerini ö¤-
renen Çobano¤lu, 1952’de, Âfl›k Muhar-
rem’in “Bilemem/ Ne hikmettir bile-
mem/ Hem sendedir hem bende/ Bili-
rim hem bilemem” sözleriyle sordu¤u
muammay›; “Bilemem/ Hikmet Hakk’›n
bilemem/ Ölüm senin hem benim/ Ne
zamand›r bilemem” sözleriyle çözmüfltür
(Hal›c› 1992:23). 

1964’te, “saz flairi” olarak Kars

Radyosu’nda programlara ç›kmaya bafl-
lam›flt›r. Feyzi Hal›c› taraf›ndan
1966’dan itibaren Konya’da yap›lan Tür-
kiye Âfl›klar Bayram›’n›n tamam›na ka-
t›lm›fl, jüri üyeli¤i yapt›¤› 1969-1970 y›l-
lar› d›fl›ndaki yar›flmalarda “at›flma”,
“türkü”, “hikâyeli türkü”, “koçaklama”
ve “usta âfl›klar” dallar›nda birincilikler
kazanm›flt›r. 

1968’den itibaren çok say›da plâk
ve ses bantlar› dolduran âfl›¤›n, ünü ül-
ke s›n›rlar›n› taflm›flt›r.

1971’de “Çobano¤lu Halk Ozanlar›
Kahvesi”ni kurarak usta âfl›klar›n bir
araya gelmesini ve baz› genç âfl›klar›n
yetiflmesini sa¤lam›flt›r. Ç›raklar›; Mür-
sel Sinan, Hakk› Virânî, Halis Altunbey
ve Ârif Tellio¤lu’dur. Kars Halk Ozanlar›
Derne¤i’nin de kurucular› aras›nda yer
alm›flt›r.

fiiirlerini saz› eflli¤inde icra eden
âfl›k, “âfl›k makamlar›” konusunda da
ustayd› (16 fiubat 1993’te, Kayseri’deki
bir görüflmemizde, 145 âfl›k makam›n›
bildi¤ini ve icra etti¤ini söylemiflti.).

Murat Çobano¤lu, hikâye anlat-
makla kalmam›fl, kendisi de hikâyeler
tasnif etmifltir. Üç, yedi, on, yirmi bir ve
otuz gün süren hikâyeler anlatm›flt›r.
Tasnif etti¤i hikâyeler: Âdil fiah ile Lâle
Sultan, Ahmet ile Mehmet, Âfl›k Tüccarî,
Bayburtlu ‹rfladî, Cünun Bey ile Dertli
Sultan, Deli Kurt, Emri Eraslan, Hamit-
han ile Melek Sultan, Murat Han ile Pe-
ri (Han Sultan), Pervâne ile Hayat Sul-
tan, Saraç ‹brahim ile Günefl Sultan
(Hall› Dilber) ve Yaral› fiahin’dir. Hikâ-
ye repertuar›nda yer alan di¤er hikâye-
ler: Aklan ile Peri, Asuman ile Zeycan,
Âfl›k Garip, Emrah ile Selvi, Gül ile Mü-
senderen, Hasta Hasan, Hüseyin Bey,
Kerem ile Asl›, Köro¤lu’nun Kollar› (‹lk
Kolu, Aslan Bey Kolu, Bolu Beyi Kolu,
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Cevher Pafla Kolu, Demircio¤lu Kolu,
Hasan Bey Kolu, Hasan Pafla (Silistre)
Kolu, Gürün Kolu, Kiziro¤lu Mustafa
Bey, Kocabey Kolu, Oltu Kolu, Son Kolu),
Melik fiah, Necip ile Telli, Salman Bey
ile Turnatel Han›m, Seyfi bin Zülyezen,
fiah ‹smail ile Gülizar Han›m, fieyhi Se-
nan, Tahir ile Zühre, Yaral› Mahmut ve
Yusuf ile Zeliha’d›r. fienlik- K›l›çç› Karfl›-
laflmas› ve fienlik- Sümmanî Karfl›lafl-
mas› gibi baz› âfl›k karfl›laflmalar›n› da
hikâyeleriyle birlikte sergilemifltir. 

Hakk›nda Karsl› Âfl›k Murat Çoba-
no¤lu (Balc›, 1992) adl› bitirme tezi,
Karsl› Âfl›k Murat Çobano¤lu, Hayat›,
Sanat› ve Eserleri (Durbilmez, 1993) adl›
bir yüksek lisans tezi haz›rlanm›flt›r. 

Karsl› Âfl›k Murat Çobano¤lu, Ha-
yat›, Sanat› ve Eserleri adl› yüksek li-
sans tezinde, Murat Çobano¤lu’na âit 85
semaî, 18 varsa¤›, 112 koflma, 79 türkü,
24 destan ve 26 divanî olmak üzere top-
lam 344 fliir tespit edilmifltir. fiiirler a)
Semaîler, b) Varsa¤›lar, c) Koflmalar, ç)
Türküler, d) Destanlar, e) Divanîler bafl-
l›klar› alt›nda tasnif edilmifl, her fliirin
ilk dörtlü¤ünün son m›sras›n›n kafiyesi
esas al›narak alfabetik s›ralama yap›l-
m›flt›r. Çobano¤lu’nun de¤iflik âfl›klarla
farkl› zamanlarda yapt›¤› karfl›laflma-
lardan tespit edilen 88 at›flma metni
“Karfl›laflmalar›” k›sm›nda verilmifltir.
Karfl›laflmalar› a) ‹kili Karfl›laflmalar, b)
Üçlü Karfl›laflmalar, c) Dörtlü Karfl›lafl-
malar, ç) Alt›l› Karfl›laflmalar bafll›klar›
alt›nda tasnif edilmifl; metinler âfl›klar›n
mahlâslar› göz önünde bulundurularak
alfabetik olarak s›ralanm›flt›r. “‹kili
Karfl›laflmalar” bafll›¤› alt›nda, Çobano¤-
lu’nun Rüstem Alyanso¤lu (6 karfl›lafl-
ma), Efkârî, Nurî Ç›ra¤î (1 karfl›laflma),
Çoban K›z› (1 karfl›laflma), Deryamî (1
karfl›laflma), Mevlüt ‹hsanî (3 karfl›lafl-

ma), ‹lhamî (14 karfl›laflma), Müdamî (1
karfl›laflma), Reyhanî (11 karfl›laflma),
fieref Tafll›ova (29 karfl›laflma) ve Üm-
manî (1 karfl›laflma) ile yapt›¤› toplam
77 karfl›laflma metni verilmifltir. “Üçlü
Karfl›laflmalar” bafll›¤› alt›nda, Çobano¤-
lu’nun biri Rüstem Alyanso¤lu-Yaflar
Reyhanî, ikisi fieref Tafll›ova-Deryamî,
ikisi fieref Tafll›ova- ‹lhamî Demir, biri
fieref Tafll›ova-Nuri fiahino¤lu ile yapt›-
¤› karfl›laflma olmak üzere alt› karfl›lafl-
ma metnine yer verilmifltir. “Dörtlü Kar-
fl›laflmalar” bafll›¤› alt›nda, Çobano¤-
lu’nun ikisi ‹lhamî Demir-Ali Elvanî, fie-
ref Tafll›ova, biri fieref Tafll›ova-Yaflar
Reyhanî-Rüstem Alyanso¤lu ile yapt›k-
lar› üç karfl›laflma metni sunulmufltur.
“Alt›l› Karfl›laflmalar” bafll›¤› alt›nda ise
iki karfl›laflma tespit edilmifltir. Bunlar-
dan ilki Rüstem Alyanso¤lu-Yaflar Rey-
hanî-fieref Tafll›ova-Gül Ahmet-‹lhamî
Demir, ikincisi ‹lhamî Demir-fieref Tafl-
l›ova-Yaflar Reyhanî- Davut Sularî- Rüs-
tem Alyanso¤lu ile yap›lan karfl›laflma
metnidir. Hikâyecilik gelene¤i içinde de
önemli bir yeri olan Çobano¤lu’nun an-
latt›¤› ustamal› hikâyelere “Necip ile
Telli”, tasnif etti¤i hikâyelere “Hamit
Han ile Melek Sultan”, “Ahmet ile Meh-
met”, “Cünûn ile Dertli Sultan” bafll›kl›
hikâyeleri örnek olarak verilmifltir (Dur-
bilmez, 1993).

“Saraç ‹brahim ile Günefl Sul-
tan” adl› hikâyesinin bir çeflitlenmesi ‹b-
rahim Balc›’n›n tezinde yer alm›fl (Balc›,
1992), bir çeflitlenmesi de Bayram Dur-
bilmez taraf›ndan incelenerek yay›mlan-
m›flt›r (Durbilmez, 1997: 17-32) Âfl›k
Murat Çobano¤lu, Hayat›, Sanat›, fiiir-
leri ve Karfl›laflmalar› (Durbilmez, 1998)
ad›yla haz›rlanan kitap henüz yay›m-
lanmam›flt›r.

“Olur” redifli “divânî”si ile yaz›m›za
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son verirken, Tanr›dan rahmet, yak›nla-
r›na ve sevenlerine baflsa¤l›¤› diliyoruz.

“Her ne yaparsan yap sabur et derman olur
Kuldan kula çare yoktur yard›mc› Rahman olur
Benlik etme bu dünyada gelenler göçmededir
Bu gün gördü¤ün bir geda yar›n da sultan olur

Bir kulak ver hey efendim gizli olan s›rr›na
Bu gün ömrün geçti amma umut var m› yar›na
El kiridir gelir gider sen aldanma var›na
Kimlere kalm›fl bu âlem bir gün de viran olur

Çobano¤lu feryad ile ne düflmüflsün bu hâle
Dört tane misafir gelir seni götürür yola
Gücün yeter diye dostum de¤me bir mazlum kula
Altundan saray›n olsa sonu kabristan olur” (Durbil-
mez, 1993: 276)
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fiairlerin durumlar› üzerine üretti-
¤imiz son taslak hakk›ndaki son varsa-
y›m, topl›m taraf›ndan do¤ru muhakeme
edilmemifl olmas›n›n üstünde bireysel
bir yetenek olarak kabul edilen flairin
üzerine biraz ›fl›k tutabilir. Bu tan›m,
romantik teorisyenler taraf›ndan yap›l-
m›flt›r. Bu bak›fl aç›s›ndan yola ç›karsak
sanatç› uç bir fert olarak tasvir edilir.
Bu uç fert kimli¤ine, toplumun kabul
edilmifl geleneklerinden ba¤›ms›zl›¤›,
hissî dürüstlü¤ü, samimiyetinin kendi
kurallar› rehberlik etmektedir. Burada-
ki vurgu, flairin ferdî heyecanl› bafllang›-
c› üzerine yerlefltirilir. Yinelersek, bu
duyguda yer alan vurgu gerçektir. En iyi
flairler, ola¤anüstü biçimde arma¤ana
bo¤ulmufl olanlard›r ve pek ço¤u kendi
yarat›c› gelenekleri ile fliir sanat›n› gö-
rünür k›lm›fllard›r. Yaz›l› kültür toplu-
munda oldu¤u gibi sözlü kültür toplu-
munda da flair bir medyumdur; ki o
medyum, bulundu¤u yer ve zamandan
kendini ba¤›ms›z/hür tutabilen ve bunu
yarat›c› yetene¤i ile hem yeniden yo-
rumlayabilen hem de çevresinden yuka-
r› düzeyde  tutarak yapabilen kiflidir.
Ama bu afl›r› yaklafl›mlar ele al›nd›¤›n-
da yanl›fl yola sürüklenebiliriz. Bunu ko-
lay yolu Whitman’›n ünlü övgüsüyle yo-
la ç›kmakt›r: En büyük flair, küçük fley-
lerle u¤raflmay› veya faso fiso ile ilgilen-
meyi  zorlukla bilir. Önceden küçük diye
düflündü¤ü fleyi içine çekti¤inde o, evre-
nin hayat› ve ihtiflam›yla genifller. fiair,
gaipten haber veren kiflidir ve bireysel-
dir. fiair, kendi dünyas› içinde kemâle
ermifl bir kiflidir.(Anderson ve Warnock,

1967:343”Gelenek ve ‹syan” içinde Whit-
man, “Çimen yapraklar›na önsöz”,) Fa-
kat bir duygunun ayd›nlat›lmas›na ya-
rayan cümle bütün kontekstlerin içinde-
ki bütün flairlerin etkinliklerine ve du-
ruma rehberlik etmede güvenli ve tam
de¤ildir. Bu yaklafl›m, bir fley aç›s›ndan
iyi bir flair olarak flairin tarifinin s›n›r-
land›r›lmas›na ve dolayl› olarak ifade
edilmesine sebep olur. Bu yaklafl›m, top-
lumsal gelenekler ve f›rsatlar›n parça
içinde oynad›¤› rolü önemsizlefltirir ve
flairin do¤açlamadan kaynaklanan yete-
ne¤i ve ferdîli¤inden do¤an fliirin yetkin-
li¤i üzerinde yo¤unlafl›r. Bu yarat›fl te-
orisi, flairler aç›s›ndan yararl› ve kabul
edilebilir olabilir; ama salt bu yüzden
muhakkak gerçeklerle çak›flmaz.

Bu yaklafl›m, cümlelerde imâ edil-
mifl afl›r› yorum içinde öylesine bellidir
ki flair kendisini çevreleyen toplumun
f›rsatlar›ndan ya da toplumun önceki
yap›lar›ndan do¤an etkisizleflmifl d›fl
uyar›c› ya da s›n›rlamalardan ba¤›m-
s›z/hür bir durumdad›r. fiu durum daha
önceki aç›k, berrak durum gibi olmaya-
bilir: fiairin dili, üslûbu, kompoze etme
flekli, flairli¤e özgü yerel anlay›fl›/teorisi,
toplumdaki rolü, e¤itimi/yetifltirilme
tarz›, toplumca kabul edilifl biçimi, mu-
hakkak toplumsall›k düzlemindedir ve
genelleflmifl olarak flairler taraf›ndan
(bazen de¤ifltirilse de) gelifltirilmifl ve
kal›plaflm›flt›r. 

Ama, hiçbir fliir bofllukta yarat›l-
maz. Bu boflluk içinde flair, yaln›zca ken-
di dünyas›na bakar; asla ekonomik ve
sosyal dünyaya bakmadan al›flt›rma
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yapmak zorundad›r. Kendi bafl›na izleyi-
cilerini yönetmek zorundad›r ya da ka-
bul edilebilir artistik gelenekler üzerin-
de çal›flabilir. 

Toplum içinde flairlerin durumu,
içinde uygulama yapt›klar› daha genifl
sosyal, ekonomik ve politik kurumlar
içinde birlefltirilir. Örnek olarak Emer-
son’un yapt›¤› Hawaili Hula flark›c›lar›-
n›n kullanmaya al›fl›k olduklar› yönte-
min tan›m›n› ele alabiliriz. Emerson
flöyle yaz›yor:

“Kral, komflu olan Hula dansç›lar›-
n›n yeni kumpanyas›n›n yapt›klar› üze-
rine söylenen sözlere kulak misafiri olur.
Bafl yaverini emirle resmen yan›na ça¤›-
r›r:

- “Dansç›lar›n gevezelik ettikleri ye-
ni fley nedir?” diye sorar.

- “Hiçbir fleydir Cennetin O¤lu” diye
cevap verir bafl yaver dizlerinin üstüne
çökerek.

- “Dansç›lar Hula’y› konufltular, ba-
na anlat bu nedir? 

- “Cennette do¤mufltur, ama önem-
siz bir fleydir. Yeni kumpanyadaki genç-
ler Hulau’nun mezunudurlar. Kendi
kendilerine bir düzen kurmufllard›r, saf
ve basit fleylerdir. Onlar, majestemin ba-
bas›n›n saz flairleri taraf›ndan ö¤retil-
mifl geleneksel sanatla düzenli tan›fl›k-
l›klara sahip de¤ildirler. Cennetin o¤lu
için bütün yanl›fl flark›lardan ters anlam
ç›karmakta ve söylemektedirler.”

- “Kafi, onlar› yar›n dinleyece¤im.
Bu yeni iste¤im için onlara haber iletin.
Kasemi awa suyuyla yeniden doldur.”

Böylece yeni Hula kumpanyas› ge-
lir, yürür ve sarayda flans ve izleyici ka-
zan›r. Hula’n›n kad›nlar› ve erkeklerinin
baflar›s› yaln›zca alk›fl almak olmay›p
dönüflte doyurucu ba¤›fllar, yiyecekler,
giyecekler, kraliyet ailesinin güler yüzlü
davran›fl› biçiminde olur ve böylelikle
hayatlar› bir flenli¤e dönüflür. E¤er kar-
fl›lama so¤uklaflmaya bafllarsa, flu aç›k
olarak ortaya ç›kar: 

En iyi hasat, emeklerinin semeresi-
ne olaflm›fl olmakt›r ve onlar yeni otlak-
lara ve yeni ormana do¤ru hareket et-
mek anlam›ndad›r. (Emerson 1909: 27)

Bu, kendine güvenen/yeterli ve ta-
rafs›z flairin romantik görüflünden uzak-
ta bir tan›md›r ve hâlâ Hawaili flark›c›-
lar›n kendi toplumlar›n›n politik ve eko-
nomik gerçekleriyle iliflkileri kesilmemifl
olarak üretilen oldukça mecazî ve güzel
fliirler, “Yaz›l› Olmayan Hawai Edebiya-
t›”, “Hula’n›n Kutsal fiark›lar›” (1909)
adlar›yla tercüme edilerek Emerson’un
büyük koleksiyonunda yer alm›fllard›r. 

Kaç›n›lmaz flekilde flairli¤e özgü et-
kinlik ve flairler içindeki bu yol, flairle-
rin ayr›nt›l› biçimde de¤iflen sosyal, eko-
nomik ve politik yap›lar›na uymaktad›r.
‹liflki, fonksiyonel ve resmî olabilir.
–Toplumun güçlü yap›s›n›n bir parças›
olan yukar›da tart›flt›¤›m›z flairlerle-
öteki flairler toplumda de¤iflken veya
marjinal bir rolde, hem takdir edildikle-
ri hem de korkutulduklar› pozisyonda,
veya taraftar ilgisinin üstünde ve s›raya
konulmam›fl flekilde hareket edebildikle-
ri pozisyonda bulunurlar. Bu nedenle ilk
zamanlardaki ‹rlandal› flairler mahallî
de¤il, milli bir grup halindeydiler ve sa-
vaflkan ve sald›rgan gruplar içinde bile
genifl bir flekilde seyahat ediyorlard›.
(Knott 1922: xli) Manding Griotlar› düfl-
man topraklar› içinden serbestçe geçebi-
liyorlard›. Çünkü Griot’a dokunulmaz-
d›.(‹nnes 1974: 8) fiairler bazen da top-
lum d›fl›na itilmifl kimseler veya daha
afla¤› düzeydeki kifliler olarak görülü-
yorlard›. Gambial› Griotlar, flairler ve
müzisyenler özel bir alt kasta ba¤l›yd›-
lar. Ortaça¤ Çinli balad flark›c›lar›, fahi-
flelerin ne idü¤ü belirsiz bir kategorisine
dahil edildiler. Fasl›lar ise hem korku-
tulmufl hem de hor görülmüfl kimselerdi.
Ortaça¤ Avrupa’s›n›n ünlü gezgin halk
flairleri s›k s›k meflru yeteneksiz kifliler
ve pozitif ayr›ma u¤rayan kifliler  olarak
görülürlerdi; ama belli flairlerin özel sta-
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tülerine iflaret eden bu yollar bile be-
nimsenmifl sosyal bir kategori ile ilgili
olan bir rol içinde sonuç al›rlar.

fiairin toplum içindeki iliflkisi, fla-
irin hayat› ve geçimine etki eden bütün
amiller içinde görülebilir. fiairin sanat›
konusundaki ilk e¤itimini al›fl tarz›, sos-
yal aç›dan düzenlenmifltir ve (bu e¤itim)
flairin kendi dünyas› d›fl›ndaki odaklar-
dan gelir ve bu gelifl ya resmî bir flekilde
sürekli bir e¤itim ve okul hayat› içinde
yaflanan bir e¤itim fleklinde olur ya da
di¤erlerine nazaran özellikli olmayan
ba¤lamlar içinde rastlad›¤›m›z fliir sana-
t›n›n gelenekleri içindeki flekillenmemifl
sosyalleflmeden geçerek flaire ulafl›r. fia-
ir, fliirini icrâ ederken yaln›zca fliirine
de¤il, ama ayn› zamanda içinde yaflad›¤›
toplumun düzenledi¤i özel törenler, e¤-
lenceler veya uzmanlaflm›fl iliflkiler için-
de izledi¤i yöntemlere dayan›r. Koruma-
n›n, kollaman›n flairin sanat›na oldukça
etki etmesi muhtemeldir. fiair, fliirleri ve
flark›lar› kendi bafl›na olufltursa bile,
hiçbir himaye görmeyen çok say›daki sö-
zel flair, fliirlerini yazan flairlerin tersi-
ne, nadiren iflinin/ürettiklerinin de¤erli
oldu¤una ›srar eder ve gelecek nesiller
için yazarak kendi kendini avutamaz.
Himaye için gerekli olan bu (durumda)
flair, s›kl›kla daha uzmanlaflm›fl flairleri
destekleyen güçlü ve zengin patronlara
ve s›radan dinleyicilere kendini adam›fl-
t›r. Eskiden istenilen türler, çekicilikle-
rini yitirirken bu durum, de¤iflen ekono-
mik flartlar ve modalar içindeki flairler
için özellikle bask› oluflturan bir prob-
lem olmaktad›r. Baz› Hausa flark›c›lar›
geleneksel fliir sanat›n›n belli tiplerini
sergilemekte hâlâ isteklidirler; ama on-
lar›n eski dinleyicileri, t›pk› müziklerini
icra etmek zorunda kalan salon flark›c›-
lar›n›n televizyon ve radyoda yüzyüze
geldikleri sokak flark›c›lar› gibi, baflka
ilgi alanlar›na yönelmifllerdir. Daha çok
yetene¤i geliflmifl flair, sanat›nda kendi-
ni gösterir. Daha yak›n bir örnek olarak

böylesi bir flaire, ferdî yetene¤i geliflmifl
sanatç› modeli, örnek olarak gösterilir.
Daha muhtemel bir örnek olarak flair,
kendi geçimini sa¤lamak için yar› za-
manl› ustal›ktan çok, sanat›n›n uygula-
mas›na dayanmak zorundad›r.

Baz› flairler, sanatlar›n› nas›l icrâ
edecekleri konusunda bilinçli bir karara
varmadan önce dikkatli maddî hesapla-
malar yapar; ama hemen her sanatç› bu-
nu yapmaz. Fakat flu bellidir ki bunlar,
fliir sanat›n› pratik olarak uygularken
kendi beklentilerinin flekillenmesine bi-
linçli olsun ya da olmas›n yard›m eden
etkenlerdir ve flair, bu yolla fliir sanat›n›
icrâ eder ve fliir yazar. Bu etkenler fla-
irin çal›flma hayat›ndaki göstergelerdir
ve flaire hem s›n›rlamalar hem de f›rsat-
lar sunar ve fliir sanat›n›n beslenmesine
yard›m eden dürtülerdir.Hayat›n bir
baflka bölümü içindeki fliir sanat›nda
ferdî kavray›fl ile orijinallik aras›nda de-
¤iflmeyen karfl›l›kl› bir etkilenme vard›r
ve s›n›rlamalarla f›rsatlar toplum tara-
f›ndan zarar görmeden yap›labilmifller-
dir. 

Sözel flair sadece toplumun sesi de-
¤ildir. Her flair ne ferdî ne de engellene-
mez soydand›r; yani ikisinden hiçbiridir.
fiiir sanat› hem özel bir toplumun hem
de özel bir ferdin yaratmas›d›r. Bu ikili
bafllang›ç daha çok sözele oldu¤u kadar
yaz›l› fliir sanat›na baflvurmay› gerekti-
rir ve tatmin edici bir çal›flma için her
iki aç›dan da hat›rlanmas› gerekmekte-
dir.
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fiaman›n dinî törenlerdeki durumundan
yola ç›karak, flamanizmin bir çok tan›m›
“trans” ve “ekstaz” terimlerinden yararlan›r.
Trans ve ekstaz terimlerinin, “klâsik” flama-
nizmin tan›mlanmas›na ait oldu¤u düflünül-
müfltür ve bu ço¤unlukla aç›kt›r. Tüm bu te-
rimlerin kullan›lmas›na, Eliade’nin “fiama-
nizm ve Esrimenin Eski Teknikleri” adl› kita-
b›n›n 1964 y›l›nda ‹ngilizce’ye tercüme edil-
mesiyle bafllanm›flt›r.

Bu kitab›n, flamanizm literatüründe çok
önemli bir yer tuttu¤unu belirtmek gerekir.
fiamanizm üzerine yap›lm›fl olan ilk ve onlar-
ca seneden beri tek çal›flma olmas›na ra¤-
men; 1951’de Frans›zca olarak ilk yay›nland›-
¤›nda, gerçek bir akademik çal›flma olarak
kabul edilmemifltir. Dergide, Eliade kitab›n›
nas›l tasarlad›¤›n› flöyle aç›klar: “Ben bu kita-
b›n, din tarihçilerinden daha fazla yararlana-
bilecek flairler, oyun yazarlar› ve ressamlar
taraf›ndan okunmas›n› istiyorum”, “benim bu
araflt›rmam unutulmufl edebî ilham kaynak-
lar›n› yeniden keflfetme giriflimi olarak görü-
lebilir”. Asl›nda onun kitab›, ruhsal ve fliirsel
amaçlar› takip eder ve kas›tl› olarak flama-
nizmin mistik aç›s›n› benimser. Hiçbir flekilde
bu kitap, flamanizm üzerine bir kaynak veya
bilimsel bir analiz olarak düflünülemez. En
ç›plak flekliyle, flamanizmin dinsel tecrübeyi
yans›tt›¤›n› belirtir ki; tüm dinlere bir arka
tip oluflturur, bu ayn› zamanda hem zaman
ve mekan içinde genifl anlam›n›, hem evren-
sel anlam›n› içerir. Bütün bunlar için, Eli-
ade’nin kitab› sadece yak›n zamana kadar ge-
rilik ve delilikle kurulan flamanizm; rehabili-

tasyon olarak görülmemeli, ayr›ca din küre-
sinde yeri olan bir yükselifl olarak görülmeli-
dir.

Bu nedenle Eliade’nin kitab›, özellikle
bat›daki düflünce tarihine k›yasla takdir edil-
melidir. Asl›nda bu kitap, ilk kez Castaneda
kitaplar›n› okumay› seven ve onun tarz›n› ta-
kip eden, California sanat ve entelektüel çev-
relerinde popüler oldu. Castaneda’n›n kitap-
lar› flüphesiz antropolojik alan›n meyveleri
de¤ildir, ama edebî kurgudur. Ayr›ca Kuzey
Amerikal› K›z›lderililerin sanr›sal ilaçlar›, fla-
manik bir flekilde kullanmalar›na gönderme
yapmak, bu ba¤lamda uyuflturucu kültürü-
nün geliflmesi için bir ön bilgi oluflturmakta-
d›r. Castaneda “flaman” kelimesini kullanma-
sa da, onun etkisi flamanizmin yetmiflli y›llar
süresince uyuflturucu kültürüyle ilintili olma-
s›na sebep oldu (1970). Bütün bunlar sadece
Eliade’nin, flamanizme olan mistik bak›fl›n›
güçlendirmekle kalmad›, ayn› zamanda Bat›-
da neo-samanizmin ortaya ç›kmas›na da se-
bep oldu. O zamandan beri flamanizme olan
postmodern bak›fl ve Bat›da neo-flamanizmin
geliflmesi az ya da çok birbiriyle ba¤lant›l›d›r.

Bu ba¤lamda, Yeni Dönem edebiyat›nda,
flamanizmi tan›mlayan baflka fikirler ç›kt› ve
bu neo-flamanizmde “Altered States of Cons-
ciousness”(ASC) ile ve “performans”la ilgili
benim daha sonra, sunumun sonunda aç›kla-
yaca¤›m gibi farkl› bir rol oynad›. Belirtmeme
izin verin ki, bu e¤ilim, flamanist toplumlar-
daki antropolojik saha çal›flmalar›n›n d›fl›nda
baflka dayanaklar göz önünde bulundurula-
rak gelifltirildi; ve bunun ortak edebiyat›, Ba-
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t› okumalar›ndaki psiflik ya da ruhsal amaç-
lara yönelik haz›rland›. 

Tüm bunlar, tek terim olarak “ekstaz”›n
aç›klad›¤› bu olay›n, ne kadar karmafl›k oldu-
¤unu gösterir. Afl›r› basitlefltirme riskini de
göz önüne alarak, bunu afla¤›daki flekilde ye-
niden ifade etmek isterim. Postmodern popü-
ler yorumlar, flamanizmi bir seri –trans, eks-
taz, ASC, performans- gibi olgularla ifade
ederler ki; bunlar manen, psiflik refah ve ken-
dini ifadeye gönderme yapar. Kapal› olarak
yap›lan bu tür yorumlar, flamanizmi bireysel
bir tav›r haline dönüfltürür. Ben bunlar› ele
alacakm›fl›m gibi yaparak, ç›kabilecek tüm
sorulara cevap vermeyi vaat etmiyorum. Bir-
kaç noktaya de¤inmemin, bütüne bir ›fl›k tut-
mas› aç›s›ndan çok faydal› oldu¤unu düflünü-
yorum.

‹lk önce, geleneksel flamanizmi nitele-
yen ilk iki kan› olan “trans” ve “ekstaz” keli-
melerinin anlam›n› sorgulayarak bafllayaca-
¤›m; daha sonra “neo-flamanizmi” böyle ad-
land›rmay› yarg›layaca¤›m. Bir baflka deyifl-
le, bu kelimeler geleneksel ve neo-flamanizme
temel prensip teflkil ederler. Bu nedenle, bu
kelimelerin geleneksel flamanizmi nitelemesi-
nin uygunlu¤unu, sorgulamadan bafllayaca-
¤›m ve daha sonra flamanizmi karakterize et-
mede neden bu kelimelerin kullan›lm›fl olabi-
lece¤ini inceleyece¤im. Bu da bizim, Bat›l›
ideolojik alâkan›n flamanizm üzerine yap›lan
yaklafl›m hikâyelerine ›fl›k tutmam›z› sa¤la-
yacak. Konuyla ilgili Bat›l› düflünceler ve bu-
günkü uygulamalar tarihine ve Bat›l› olma-
yan flamanizmden; neo-flamanizme kadarki
tarihi, h›zl› bir araflt›rmadan sonra, sonuç
olarak konuyla ilgili ortak noktaya dikkatini-
zi çekmek isterim.

I. ‹lk bölümde “ekstazik” terminolojiyi
inceleyece¤im. “Trans” ve “ekstaz” çok eski te-
rimlerdir. Latin’den “transire” kelimesinden
gelen trans “ölçmek, bir durumdan baflka bir
duruma geçmek”dir ve Orta Ça¤ Bat› Avrupa-
s›’nda pagan uygulamalar›n› ortadan kald›r-
mak için kullan›lm›flt›r. Eski Yunan “extsis”
kelimesinden gelen ekstaz’da “mant›¤›n üze-
rinde bir konumda bulunma olarak” Orta
Ça¤’dan itibaren Bat›da kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r. Ayr›ca Hristiyan mistiklerinin yafla-
d›klar›n› rapor ettikleri gibi, mistik kendin-
den geçme olarak söylenebilir. Öyle ki, Hristi-

yan kilisesi “trans”› olumsuz görmüfltür ve
onu üstün görmekten çok, di¤er dinlerle ala-
kal› bularak suçlam›flt›r. Ayn› zamanda kilise
“ekstaz”›n olumlu olabilece¤ini, sadece Hristi-
yan tanr›s›na ba¤l› olan mistik bilgiyle ilgili
olursa kabul etmektedir.

Bu iki terim, sadece birkaç araflt›rmac›
taraf›ndan birbirinden ay›rt edilmifltir (ilk
önce Rouget (1980)-1985). Büyük bir ço¤un-
luk, özellikle “ekstazik” s›fat olarak geçti¤i
için, bunlar› birbirlerinin yerine kullan›labi-
lirmifl gibi göstermektedir. Bu nedenle benim
iddiam; yapt›¤›m çal›flmalarda büyük bir yer
kaplad›¤› için, ço¤unlukla kendinden geçme
(trans) kelimesini kullanmama ra¤men, her
ikisini de bir arada kullanmay› amaçlar ve
çok yayg›n bir kullan›m olan “ekstazik trans”
kullan›m›na yöneliktir. Bu kelimelerin neden
hem aç›klay›c› bir araç olarak, hem de “flama-
nizm”e antropolojik aç›dan uygun olmad›¤›n›
göstermeye çal›flaca¤›m.

Benim ilk itiraz›m bu kelimelerin be-
timsel birliktelikten yoksun olmas›d›r. “fia-
man transa geçti, transa giriyor” veya “trans
halinde, flaman ruhu ortaya ç›kar›r veya dini
bir tak›m hareketler yapar” gibi yaz›lar›
okurken, okuyucu flaman›n tam olarak nas›l
davrand›¤› konusunda düflünmekte ve hare-
ketleri hayal etmekte özgür b›rak›l›r: O salla-
n›yor mu, at›l›yor mu, hareketsiz uzan›yor
mu? Bu nedenle kelime en fliddetli heyecan-
dan, ölü sessizli¤ine kadar, dil ve kollar›n ya-
n›nda, ayak parmaklar›n›n dahi bütün hare-
ketlerini kapsayacak flekilde kullan›lmakta-
d›r; ta ki, herhangi bir hareket “ trans” olarak
say›labilsin, ayr›ca ben flöyle cümlelere rast-
lar›m: “Görünür hiçbir belirti yokken bile
transa geçiyor”. Öyle ise birisinin transta
olup olmad›¤› nas›l bilinebilir? Kim neye da-
yand›rarak karar veriyor?

Belirli bir psiflik durum veya akl›n du-
rumu olarak “trans” kelimesinin özellikleri-
nin belirlenmesi hiç zahmetli de¤ildir. Sonun-
daki durum (gerçekten tasvir edildi¤inde) ku-
tup noktalar› aras›ndaki gidip gelme, olarak
tarif edilir: bilim adamlar›n›n ço¤una göre bi-
lincin azalmas› ya da kaybolmas›ndan; birka-
ç›na göre, bilincin odaklanmas›na kadar olan
bölge tan›mlanm›flt›r [bkz. Bahn 1997, p. 63].
As›l önemli olan genellikle bu durumun varl›-
¤›n› gözleyerek, deneme yoluyla genifl çevre-

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

http://www.millifolklor.com 127



lerce kabul edilebilir temellerle desteklemek-
tir. Bir baflka deyiflle, belirli dahili durum ola-
rak “trans” veya “ekstaz”›n gerçekli¤i, kan›t-
lanm›fl bilginin eksikli¤ine ra¤men genel sav
olarak itirazs›z kabul edilir. Fiziksel durum
itibar›yla birinin gerçekten transa geçti¤ini
nas›l görebiliriz? Kay›tlara bakarak, flaman›n
söyledi¤i sözler yoluyla m› anlayabiliriz? E¤er
öyleyse hangi dilde? Beynin durumunu veya
geçmifl zamanlardaki ya da uzak diyarlardaki
flaman›n iç dünyas›n› nas›l anlayabiliriz?
Tekrar kimin, hangi temellere dayanarak bi-
risinin “trans”a geçti¤ini ve geçmedi¤ini ka-
rar vermesini merak etmek zorunda kal›yo-
ruz. Asl›nda, metodolojinin eksikli¤i duru-
munda, karar verme mekanizmas› genellikle
bilim adam›n›n öznelli¤ine dayan›r.

Akl›n iddia etti¤i flekilde, durumu onu
aflikâr edecek fiziksel davran›fl moduyla ilifl-
kilendirilemeyece¤i için sorun daha da önem
kazan›yor. Dahas› antropolojik alana dayan-
mayan yazarlar, akl›n durumu veya fiziksel
durum olarak; dikkate de¤er olan trans cüm-
lelerini, ortaya atm›fllard›r ve bu sorun genel-
likle nöro-fizik psikologlar› taraf›ndan göz ar-
d› edile gelmifltir. Sonradan gelenin durum
çal›flmalar› üretti¤i ve genel sonuçlara dayan-
mad›¤› çok aç›kt›r.

Di¤er taraftan, geleneksel flamanist top-
lumlar, belki de onlar için alakas›z görünecek
“trans” kelimesini karfl›layacak kendi dille-
rinde terimler kullanm›yorlar. fiaman›n
transta olup olmad›¤› soruldu¤u zaman, do-
¤al olarak cevap verememektedirler. Onun
yapt›¤› davran›fl› belirtmelerine ra¤men, fla-
man›n ritüel hareketine karfl›l›k gelecek fle-
kilde adland›rma yapmamaktad›rlar. Kural
olarak, onlar “trans” olarak adland›r›lan ayin
bölümünü do¤a üstü ruhlarla iliflkilendirirler
ve fiziksel davran›fl moduna göre anlaml› ay-
r›mlar yaparlar: Onlara göre; çeflitli mimikler
ve hareketler, ruhlarla de¤iflik flekildeki ilifl-
kileri aç›klar ve bir kurala göre, yerli dillerin-
de birbirlerinden dikkatli bir flekilde ayr›flt›-
r›l›rlar. Baflka bir deyiflle, flamanist toplum-
lar, flamanik davran›fllar›; ruhlarla iliflkide
olundu¤u manas›nda, ve ispat olarak sembo-
lik sunumlar fleklindeki terimlere dönüfltü-
rürler.

Bu nedenle, davran›fl durumuna potan-
siyel karfl›l›k olarak “trans” kelimesine ra¤-

men, baflka anlamlara gelebilecek di¤er kar-
fl›l›klar›yla da do¤al olarak iliflkilendirilir. Bir
aç›dan toplumdan topluma de¤ifliklik göstere-
bilen davran›fl›n, kültürel aç›dan tan›m›na
uymas› beklenir. Di¤er taraftan dini fikirleri
ve ruhsal tav›rlar›, bulunduklar› her yerde
kapal› bir flekilde sunmak düflünülmüfltür ve
bu insan›n içsel do¤al e¤ilimini ruhani aç›dan
yans›tabilir.

Bütün bunlar sonsuz ve faydas›z -ve üs-
telik karara var›lamayan- tart›flmalar do¤ur-
maktad›r. Böylece “trans” kelimesinin “aslî”
veya “taklidî” özelli¤i ve flaman›n gerçekten
ruhla karfl›lafl›p karfl›laflmad›¤›, ya da yapar
gibi görünüp görünmedi¤i sorusu tart›fl›la
gelmektedir. fiu flekildeki cümleler buluyoruz:
“genellikle trans›n gerçek veya taklit olup ol-
mad›¤›na karar vermek güçtür”, “trans otan-
tik oldu¤unda ritüelin iflleyece¤i garanti edi-
lemez” ve tam tersi trans hiç gerçekleflmese
bile ritüel etkili olabilir. Di¤er tart›flma her
faktörün ve aralar›ndaki iliflkilerin rol oyna-
d›¤› sayg› de¤er (kutsal) bölümlere dokunur:
Beynin beklenen durumu, kültürel olarak ta-
n›mlanan davran›flla iliflkilendirilir mi? Sade-
ce do¤al e¤ilimi kontrol amac›nda olan kültü-
rel doku yoluyla, trans ayinlefltirilebilir mi?
Bu tip sorular paradokslar ortaya ç›kar›yor
ve daha baflka utanç verici sorulara itiyor:
e¤er potansiyel olarak evrensel ise, neden di-
¤er kültürler dinler taraf›ndan gözlemlenmi-
yor? Bu içinde “trans” olan dini sistemlerin
do¤aya daha m› ba¤›ml› oldu¤u anlam›na ge-
liyor, bu sebeple mi üstün olarak adland›r›-
lanlar bunlar› k›n›yorlar?

Önceki yaz›lar›mda ziyadesiyle de¤indi-
¤im için, bu sorular üzerinde daha fazla dur-
mayaca¤›m. Daha detayl› flekilde önceki ma-
kalelerde inceledi¤im için, bana göre daha ge-
rekli olan “ekstazik” terminolojisinin alt›nda
yatan problemleri belirlemeye çal›flaca¤›m.
“Trans” teriminin çeflitli flekillerde kullan›-
m›yla, fiziksel davran›fl modu, akl›n durumu
veya iç dünyas› ile kültürel yolla aç›klanan
davran›fl aras›ndaki ba¤lant› aç›kça yap›labi-
lir. Bu kültürü do¤aya ba¤lamakla beraber,
akl› vücuda ba¤layan apaç›k bir köprüdür.
Bir iliflki veya alakas›zl›¤›n belirtisi olsun ve-
ya olmas›n bu köprü, büyük olas›l›kla kabul
edilemez olarak görülen ve üç aflamal› keli-
meyi kullanan, bilim adamlar›n›n ço¤u tara-
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f›ndan bir determinist bak›fl aç›s› olarak ön-
görülür. Bu aç›k ve alt›nda yatan ba¤lar›n
oluflturdu¤u problemler, hem epistemolojik
hem de ideolojik görüfl aç›s›ndan daha ileri
seviyede yorumlara ve geliflmelere ihtiyaç ol-
mad›¤›n› gösterir. Ben sadece R. Needham ta-
raf›ndan da belirtilen “sosyal disimilasyon”un
(taklitçilik) rolünden bahsedece¤im. Lütfen
onun “Belief, Language and Experience”, kita-
b›ndan bir paragrafa gönderme yapmama
izin verin; bu paragrafta o, geleneksel dinî
inançlar›n bilinmesi gereken ö¤retilere des-
tek vermesinin gerekmedi¤ini; yap›lmas› ge-
reken davran›fllar›n ve düflünülmesi gereken
fleylerin aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkinin, yafla-
m› imkâns›z k›ld›¤›n› vurgular. Toplumda iki
yüzlülü¤ün kaç›n›lmaz oldu¤u düflünüldü-
¤ünde, tahmin edilen karfl›l›kl› davran›fl,
duygu, fikir aras›ndaki ba¤l›l›k anlafl›lmaz
gelir. 

II. fiimdi bu soru “ekstazik” terminoloji-
nin ikilemini vurgulayarak, cevaplanm›fl an-
lam›na gelmez. Bu konu hakk›ndaki kan›tla-
r›m›z fazlalafl›yor. Bu durum da beni, sunu-
mun ikinci k›sm›nda bu terimlerin ideolojik
bir düflünce oldu¤unu iletmeye ve bu olay›n
Bat›l› köküne inmeye itti.

K›sa bir tarihsel araflt›rma, onlar›n üç
yüz y›l boyunca yapt›¤› araflt›rmalarda –fla-
manizm üzerine- flaman›n davran›fllar›n›n za-
man içinde dinsellikten, psikolojik yorumla-
malara do¤ru kaymas›ndan oluflan bütünlü¤ü
incelediklerini gösterir.Bizim tart›flmam›z
için olaylar› basitlefltirmek ad›na, flamanik
davran›fl›n de¤erlendirmesini üç ana bafll›k
alt›nda toplayarak yapabiliriz: fleytanlaflma,
t›bbîleflme, idealleflme. 

1. fieytanlaflma: Rus Ortodoks misyo-
nerlerine kadar dayanan ilk çal›flmalarda
(17. ve 18. yüzy›l) flaman figürü Sibirya’da gö-
rülmüfltür ve dinsel olarak kabul edilmifltir.
Buna karfl›n Tanr›’ya hizmet edece¤ine fleyta-
na hizmet etme amac› gütmüfllerdir ki, bu fla-
manlar›n “vahfli” davran›fllar› baz al›narak
oluflturulmufltur. Hem huzursuz hem de hay-
vansal olarak, bu davran›fl ço¤unlukla Hristi-
yan riayetkâr tav›rlar›n karfl›s›nda görülmüfl
ve “fleytans›”, “fleytani” olarak de¤erlendiril-
mifltir (ki, ekstazik terminoloji çok az kulla-
n›lm›flt›r). Davran›fl›n amac› Hristiyanl›¤›n
yay›lmas›na yard›mc› olmakt›r.

Bu tür ifadeler, dinsel edebiyatta bulun-
mas›na ra¤men zamanla ayd›nlanma ça¤›n›n
etkisiyle oluflan mant›ksal de¤erlendirme çer-
çevesindeki di¤er yaz› türleriyle yer de¤ifltir-
diler. Ayr›ca bu ça¤ dünyay› dolaflma ve Bat›-
sal olmayan gelenekleri ö¤renme ça¤› olmufl-
tur. Asl›nda fleytan›n yok olmas›yla ilgili dini
yan anlam›, ima eder. fiaman›n davran›fllar›,
kendisine göre insanl›¤›n zalimli¤ini yok et-
mek için sahte doktorluktu; ama bu davran›fl
tarz›, Ansiklopedilerde “vahfli” ve “toplum d›-
fl›” olarak an›l›r. 

2. T›bbîleflme: kolonisel bask›n› artma-
s›yla 19. yüzy›lda bir çok fley de¤iflti, flama-
nizm kolonileflmenin yaratt›¤› sorunlara gele-
ne¤e ba¤l› toplumlarda çözüm kayna¤› oldu.
Bu sebeple iyilefltirme, flamanist uygulamada
etkin bir rol oynamaya e¤ilimliydi. Tüm bun-
lar, flamanizmin “geriye dönük” ve “ç›lg›n” ol-
du¤u görüflünü güçlendirdi ve araflt›rmac›lar
flamanist davran›fl› psiko- patolojik olarak de-
¤erlendirirken; flamanik uygulamay›, iyileflti-
rici terapi olarak de¤erlendirdi. Asr›n sonun-
da bu fikir, psikanalistler taraf›ndan güçlen-
dirildi ve o zamandan beri di¤er fleyleri de ay-
d›nlatarak desteklendi; bunlar flaman davra-
n›fl› ile isteri ve özellikle 1930’lu y›llardaki
epilepsi hastal›klar› gibi rahats›zl›klar› karfl›-
laflt›rmaya dayal›yd› (Ohlmarks, ve hatta
Shirokogoroff). fieytanlaflma ile karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda t›bbîleflme negatiftir, ama toplum ve
kültürden çok bireyselli¤e önem verilir. Ama
tibbîleflme bir çok aç›dan elefltiriye aç›kt›r, en
önemli üçü, dünyan›n her yerinde bilinir ve
ben bunlardan bahsetmek istiyorum: ‹lk ola-
rak; Dengesiz, sinirli ve ruh sa¤l›¤› bozul-
mufllu¤un d›fl›nda, flamanlarda güçlü karak-
tere sahip olma kural› vard›r. Bu da flamanla-
r›n ritüellerini devam ettirmesi için, birey ve
toplum hakk›ndaki kararl›l›klar›n› devam et-
tiren grup taraf›ndan kabul edilir. Baz› ya-
zarlar göre flamanlar, hastal›kl› bireyler yeri-
ne, karizmatik olarak nitelendirilirler. ‹kinci
olarak iyilefltirme, flaman davran›fllar›na za-
rar veren di¤er gruplar›n aktivitelerinden bi-
ridir. Bu sebeple flamanizmi; temsil edilenle-
rin, kurumlar›n ve uygulamalar›n bir bütünü
olarak ele almak uygun olmaz. Üçüncü ve flu
andaki amac›m›za en uygun olarak, iyilefltir-
me sömürge toplumlar›nda geliflir ve toplumu
kolonisel güçlerin etkisi alt›nda yok olmaktan
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korur; kolonisel güçlerin ve modernize olan
güçlerin bu olaylara daha iyi dayand›¤› (tole-
rans gösterdi¤i) bilinir. Bu terapik ögeleri, te-
mel olarak iyilefltirme amaçl› olmayan ritüel-
lere dahil etme yönündeki ad›m› daha da ko-
laylaflt›r›r (Olivier de Sardan 1994).

3. ‹dealleflme: 30 y›ldan daha fazlad›r,
flamanizm bütünüyle yeniden de¤er kazand›.
Ben, geleneksel flamanizm ve antropologlar
taraf›ndan yap›lm›fl olan pek çok çal›flmay›
ki; bunlar genellikle betimseldir ve gözlem-
lenmifl bir alana hitap eder, bir kenara koy-
mak durumunday›m. Sadece Bat› neo-flama-
nizmleriyle ilgilenece¤im.

Büyük ihtimalle neo-flamanizm, ilk ola-
rak; yerel ak›mlar›n Kuzey-Bat› Yakas› Ame-
rikan K›z›lderililerinin modern dünyada yeri-
ni bulamadaki yard›mlardan, ortaya ç›km›fl-
t›r. Halbuki sonra, bu olay›n (Amerikan yerli-
si olmayan) Bat›l›lar› da etkiledi¤i görüldü ve
onlara da hitap etti. fiamanik çal›flmalar için
en ünlü merkez Michael Harner taraf›ndan
kurulur. Bununla ba¤lant›l› olarak ya da bu
merkezi model alarak, Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’da merkezler kuruldu. Bütün bunlar,
yüksek girifl ücretlerinin al›nd›¤› e¤itim kurs-
lar› düzenler. Çal›flmalar, Bat›daki neo-fla-
manlar ve birkaç yerli yeni uygulay›c› tara-
f›ndan yönetildi. Çal›flmalar, kiflinin içsel yo-
luyla ona gönderme yap›larak olur. Bu yol fla-
manizmin çekirde¤ini aç›klar. Bu Harner’in
“flamanizmin özü” olarak adland›rd›¤› fleye
gönderme yapar ki, bu kiflisel özeninin bir
meyvesidir. fiamanizmin özü kendisini “ken-
dine dayanan” bir sistem olarak tan›t›r, bu
kasten kültürden ar›nm›fl bir flekilde sunulur
ki, Bat›l›lar taraf›ndan kendi kullan›mlar›
için kolay olsun (buna ra¤men de¤iflik ülke-
lerdeki geleneksel flamanizm ile ortak baz›
yanlar› bulunmaktad›r). Neo-flamanizm ko-
nusunda Harner, ilk ve en önemli olmas›na
ra¤men tek de¤ildir. Shaman’s Drum dergisi,
de¤iflik çeflitlerden yeni at›l›mlar için güzel fi-
kirler verir.

Bir bütün olarak tüm neo- flamanizmler,
Yeni Ça¤ postmodernizme ba¤l› olan özellik-
leri ile yola ç›karlar. Zaman darl›¤› yüzünden
sadece birkaç›na de¤inece¤im ve yorumlar›m›
amac›ma uygun olanlara saklayaca¤›m.

Bu neo-flamanizm ak›m›, ekoloji için ve
do¤al olarak kabul edilen her fley için büyük

endifle duymaktad›r.Bu da flamanizmin insan
do¤as›na ve do¤aya karfl› olan büyük sayg›-
s›ndan kaynaklan›r.

Onlar, bilimin (postmodern anlamda an-
lafl›ld›¤› gibi, bilim adam›n›n nesnelli¤ine da-
yan›r) ve dinin (ruhsall›k olarak anlafl›ld›¤›
gibi) birlefltirilmifl sahtecilik oldu¤unu farz
ederler. Burada iki kavram, bilinç durumu ve
tecrübe ba¤lant›d›r. En az›ndan k›smen uzun
dönem flamanizmin t›bbîleflmesinden miras
kalm›fl oldu¤u görülür: as›l mesele; patalojik
aç›klamalardan vazgeçilmifl oldu¤u halde bir
çok araflt›rmac›, flamanik ifllemlerin hususi
medyum tecrübelerinden kaynakland›¤›n› dü-
flünmeye devam etmifllerdir. Neo-flamanizmin
temelinde sadece ço¤unlukla “bozulmufl” ola-
rak adland›r›lan “bilinç durumu” de¤il ayn›
zamanda “karfl›l›kl›” olarak da ya da adeta
“flamanik” (ki 1990’larda Michael Harner’e
göre) olarak da adland›r›lan “bilinç durumu”
vard›r. Tecrübeye gelince, deneysel kelimesi
bunu çok güzel bir flekilde aç›klar. Deneysel
ne (bir meyvenin gözlenmesi gibi) tecrübî, ne
de (bir meyvenin laboratuar deneyi gibi) de-
neyseldir. Deneysel, kat› bir flekilde o anki ve
sonras›ndaki bireysel duygular›n rapor edil-
mesine dayan›r. Bu “deneysel” yönelim mese-
la “Journal of Experiantal Shamanizm”, Ex-
periantal Shamanizm gibi çal›flmalarda gelifl-
tirilmifltir ki “mistik gezi” olarak yaftalanan
yolculukta “deneysel flamanl›k ya da di¤er
gerçekliklerle”, u¤raflan insanlar› hedefler.
Bütün bu kavramlardan dolay› neo-flama-
nizm bireysel aray›fl sorular› için ruhî bir tas-
lak oldu¤u kadar, kendi kendini iyilefltirme
uygulamas›n› da gerektirir. Böylesi tecrübele-
rin ruhlar ya da kozmoloji yerine sembolik bir
karakterle tan›t›mlar›na gitgide daha az da-
yand›r›lmas› kayda de¤erdir. Bunlar kendi
kendine yeterlik olarak düflünülen kavram-
larm›fl gibi ortaya ç›kan raporlard›r.

Bütün bunlar göstermektedir ki, neo-fla-
manizmler can s›k›c› derecede çok yönlü ben-
li¤e vurgu yap›lmas›n›n sonucudur. Çok çeflit-
li aç›lar ve amaçlar ki, genifl bir kendini ger-
çeklefltirme konseptini içerir. Bu aç›dan an-
laml› olmas› için, bununla ilgili k›sa bir anek-
dot anlatmama izin verin, 1994’te meslektafl-
lar›mdan biri olan eski Yunan felsefe uzman›
Pierre Hadot bana flu soruyu yöneltmiflti:
“fiunu yazan meslektafl›m Joly’e nas›l cevap
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verece¤im”: ‘antropolojik olarak Sokrates’in
ilk felsefeci ve son flaman oldu¤u halen do¤ru
kabul edilmektedir’. “Böylesi bir duruma na-
s›l mukabele edilebilir?” Sokrates’in müdafaa
etti¤i “ruhî egzersizler”le ima edilen, “ruh yol-
culu¤u” ki, bunlar kendini “gelifltirme”, “iyi-
lefltirme” ve “dönüfltürme”yi amaçlam›flt›r.
Ben farkettim ki, Sokrates son flaman de¤il-
dir, fakat ilk neo-flamand›r. Gerçekte Judeo-
Hristiyan düflüncesinden miras kalan Yunan
felsefe ve mistisizmine uygun bir ruhî yetifl-
tirme gelene¤i olmas› as›l meseledir. 

Yine de 2500 y›l önce Sokrates’in ema-
net b›rakt›¤› fleye ilaveten modern flamanizm
bir baflka kavram olan “performans”› gelifltir-
mifltir. fiamanizm 30 y›ld›r halen “perfor-
mans” olarak özdeflleflmifltir ve “performans
sanatlar›” olarak düflünülmektedir. Onlar›n
ortak geliflimi bir yazar›n onlar› ortak görme-
sine sebep oldu ki, bu “postmodernizmin bir-
lefltirici modudur” (Benamou 1977:3). fiaman
performans› hem sanatsal yarat›c›l›k, hem de
kendi kendini ifade olarak telâkki edilmekte-
dir. 

K›saca “kendini gerçeklefltirme” ve “per-
formans” olarak neo-flaman uygulamalar›n›n
geliflimini aç›klamak isterim. Bu geliflmeler,
bireyin ruhî ve fiziksel hareketlerine gönder-
me yaparlar. Bu sebeple, onlar sözde gelenek-
sel flaman özelliklerinin yorumlar› olarak gö-
rünürler; bedensel hareketler, ruhun flaman
gelene¤ine uygun sembolik yorumlar› olarak
kabul edilirler. Fakat bu yeni aç›klamalar,
anlamland›rma ve anlam›n saklanmas›n› ima
eder. Ruhsal varl›klarla karfl›laflarak içsel
tecrübeye geçifl fikri; sembolikten psifli¤e ge-
çifl, sosyal fonksiyondan bireysel olaya geçifli
sembolize eder. Performans›n iddias› benzer
yanl›fllara dayan›r: Neo-flaman uygulamas›
art›k ritüel bir aksiyon de¤ildir, tamamen ki-
fli merkezli bir davran›flt›r. Bu “performans”
genel bir tavr›n yans›mas›d›r ki, “sanatç›” ile
“gösterimci” yer de¤ifltirmifltir. Neo-flaman
uygulama, geleneksel bir ritüel olarak kat›-
l›mc›lar ve ruhlar›n yerine, tamamen bireyi
iflaret etmektedir! 

III. netice itibariyle, sizin için kültürel
bir ödünçleme bafllatmak istiyorum. Kültürel
ödünçlemeler hakk›nda baz› düflünceler için
öneride bulunmak isterim. Asl›nda bu neo-fla-
manizmde önemli bir özelliktir. Sadece Bat›,

geleneksel toplum flamanizminden bir fley al-
makla kalmam›fl, ayn› zamanda eski flama-
nist toplum da Bat›dan bir fleyler alm›flt›r (ve
bu ço¤u zaman “flehir flamanizmi” olarak ad-
land›r›lan içsel geliflmelerle kar›flt›r›lmakta-
d›r). Fakat biz Bat›l› neo-flamanizmlerin, on-
lar›n modellerinden ne kadar farkl› oldu¤unu
anl›yoruz. Bu sebeple ve burada de¤inemeye-
ce¤im pek çok sebepten ötürü, ödünç al›nan
s›n›rland›r›lm›flt›r; ödünç almak bir örne¤i
kopya etmeye yönelik de¤ildir, aksine onu ye-
ni geliflmeler için desteklemek ve yard›mc› ol-
mak için bir araç haline getirmektir. Bilhassa
ödünçleme göstermektedir ki, kat› toplumlar-
da çok fazla muhtemel de¤iflimlerin yap›lma-
s› hedeflenmektedir. Bu sebepten bu ödünç
al›m, temel olarak ödünç alanlar›n ald›klar›
fleyi yeniden benimsemelerinin bir yolu ola-
rak araflt›r›lmal›d›r. 

Neo-flamanizm, bir yandan Bat›da ruh-
sal davran›fllar›n yeniden benimsenmesini
sa¤lam›flt›r ki, bu davran›fllar yüzy›llar bo-
yunca daha az marjinalize edilmifl kendi de-
¤erleridir. ‹ronik olarak bu eski de¤erler, eski
bask›n geleneksel toplumlardan al›nm›fl “eg-
zotik” görünüm maskesi alt›nda yeniden orta-
ya ç›kmaktad›r. Ne var ki, kendi ba¤lam›
içinde muhafaza ederek; sömürge toplumla-
r›ndan ayr›flm›fl gibi yaparak; benzer flekilleri
baz alarak, ayn› zamanda bat›n›n bu formlar›
kabul etti¤ini ve yeniden yap›land›rd›¤›n› an-
lar, ve kendilerininkiyle kar›flt›¤›n› kabul
ederler.

Bir taraftan yine bunu, bir iddiadan çok
bir tart›flma sorusu açmak için söylüyorum.
Bat›dan yeniden ödünç al›nan neo-flamanizm,
eski flamanist toplumlar› iki amaçla takip et-
mektedir. Bir yandan uzun bir süre hor görü-
len kendi kültürel formlar›n› yeniden de¤er-
lendirme ve rehabilite etme f›rsat›n› buldu-
lar. Di¤er bir tarafta, bireye daha fazla önem
verebilmek amac›yla, bireysel içeri¤i Bat›n›n
bu formlarda olan etkisini kutsaldan ar›nd›-
racak flekilde adapte etmeyi amaçlar.

Ayr›ca, bütün bu e¤ilimin “ruhun ele ge-
çirilmesi”, “ruh medyumlu¤u” gibi “ekstazik
dinlerle, ekstazik kültlerde” ya da “trans din-
leriyle” özdefllefltirilen düflüncelerle de¤il; “fla-
manizmle” ba¤daflt›r›lmas› çok aç›kt›r ve
bunlar flu ana kadar flamanizme sadece tek-
bir kategoriyle mukayese edilmifltir. Benzer
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olarak, k›rk sene öncesinde ruhsal ele geçir-
me ya da medyumluk diye adland›r›lan pek
çok kült bugün “flamanizm” olarak yeniden
adland›r›lm›flt›r.fiamanizm “ruhlara hakimi-
yet” ve “ele geçirilmek” ve “ruhlar taraf›ndan
kontrol edilmek” ile özdefllefltirilmifltir. Bu
yer de¤ifltirme olumlu de¤erleri ço¤altmak
amac› ile yap›lm›flt›r (dinamizm, bireysel-de-
terminizm). Bunun yan› s›ra güçsüzlü¤ü ve
buyruk alt›nda bulunmay› reddetme ise sö-
mürge ya da bask›n toplumlar taraf›ndan
kontrol edilen di¤er toplumlar›n özellikleri-
dir. Bu perspektifte flamanizme yap›lan iddia,
bireyin hayat›n› kendi bafl›na idame ettirme
amac› olarak aç›klanabilir.
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Günümüzde genellikle “kültür
araflt›rmalar›” ad›yla bilinen kültür sos-
yolojisi, farkl› yaklafl›m ve yöntemlerin
birbirleriyle bulufltu¤u bir aland›r. Bu
buluflma, “belirli bir dönüflüm noktas›n-
da, iki aç›k e¤ilimi olan bir yak›nlaflma
olarak görülebilir. Birinci e¤ilim, genel
sosyolojik düflünce içinde yer alan ve bu-
na ba¤l› olarak da özellikle sosyolojik bir
e¤ilimdir; ikincisi ise, kültür tarihi ve
çözümlemesi ile iliflkilidir”1. Böylece
herhangi bir kültürel teman›n farkl›
alanlarda nas›l ifllendi¤i ve öncüllerinin
olup olmad›¤›, disiplinler aras› yap›lan
bilimsel çal›flmalarla karfl›laflt›rmal› ve
tarihî araflt›rmalar halinde ortaya ko-
nulmaktad›r. 

Bu ba¤lamda, Doç. Dr. Nebi ÖZDE-
M‹R taraf›ndan haz›rlanan Cumhuri-
yet Dönemi Türk E¤lence Kültürü
adl› kitap da, Türk kültür bilimi çal›fl-
malar›nda e¤lenceler üzerine bütüncül
ve bilimsel bir yaklafl›m getirilerek orta-
ya konulmufl oldukça detayl› bir araflt›r-
man›n ürünüdür. Eserin konusu, Cum-
huriyet dönemindeki Türk halk e¤lence-
leri olmas›na ra¤men; bu birikimin hem
sa¤lam bir alt yap› üzerine kuruldu¤u-
nu, hem de zaman içerisinde farkl›laflan,
kaybolan ya da süreklilik arz eden un-
surlar›n›n bulundu¤unu göstermek
amac›yla yazar›n Eski Türk ve Osmanl›
dönemi e¤lence dünyas›na da gönderme-
ler yapmas›, disiplinler aras› kültür bili-
mi çal›flmalar› için ideal bir ortam yarat-
maktad›r. Kitap, özellikle e¤lence mer-
kezli incelemeler aç›s›ndan edebiyat, ta-

rih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siya-
set bilimi ve ekonomi gibi dallara yöne-
lik önemli veriler sunmaktad›r. Kitab›n
bir baflka yönü ise, Cumhuriyet dönemi
Türk kültürü için katk› sa¤lay›c› malze-
meler içermesidir. Bu anlamda, toplum-
daki kültür de¤iflmelerinin rahatl›kla
belirlenebilece¤i alanlar›n bafl›nda gelen
e¤lenceler, kültürel kimli¤i meydana ge-
tiren unsurlar›n da yarat›l›p yaflat›ld›¤›
ortamlard›r. Yazar›n da Önsöz’de belirt-
ti¤i gibi, “iletiflim bilimi, kitle kültürü,
sosyal antropoloji, sosyal psikoloji gibi
alanlara ait Türkçe veya yabanc› dildeki
yay›nlar, süreli yay›nlardaki derlemeler,
bat›l› folklorcular›n yak›n dönemde ger-
çeklefltirdikleri ba¤lam ve ifllev merkezli
araflt›rmalar, yaz›l› bas›n ile görsel ve
iflitsel iletiflim araçlar›n›n yay›nlar›yla
ilgili olarak haz›rlanan seminer çal›flma-
lar›” (s.10), bu araflt›rmada yo¤un olarak
kullan›lan yaz›l› kaynaklardan baz›lar›-
d›r.

E¤lence konusunun kapsam›na gi-
ren dans, müzik, yemek gibi unsurlar›n
ana ba¤lam›ndan ayr›larak daha önce
farkl› çal›flmalarla ifllendi¤ini dile geti-
ren yazar, “parçan›n incelenmesinin, bü-
tünün araflt›r›lmas›n› unutturdu¤u ve
geciktirdi¤i” kan›s›ndad›r. Konunun bü-
tününü hedefleyerek Türk e¤lencelerini
totaliter de¤erlendirmelerle okuyucuya
sunan ilk müstakil çal›flma say›labilecek
bu kitap; ‹çindekiler, Önsöz ve K›salt-
malar’›n ard›ndan gelen bir Girifl k›sm›,
üç ana bölüm ve Sonuç k›sm› ile Kay-
nakça’dan meydana gelmektedir. 

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK E⁄LENCE KÜLTÜRÜ*

Dr. Özge ÖZTEK‹N**

* Doç. Dr. Nebi ÖZDEM‹R, Ankara, Akça¤ Yay›nlar›, 2005, 368 s.
** H.Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.
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Girifl k›sm›, üç alt bafll›¤a ayr›l-
maktad›r. “Araflt›rman›n Amac›, Kapsa-
m› ve Yöntemi” adl› ilk alt bafll›kta A.
Dundes, U.Günay, P. Burke, D. Y›ld›r›m,
J. H. Brunvand, R. Bauman, Ö. Çoba-
no¤lu, B. Toelken ve W. Bascom’un halk,
halk kültürü, kültür, metin, Türk sözlü
gelenek kültürünün özellikleri, sözlü-ya-
r› sözlü folklor ürünleri, halkbiliminin
temel amac› ile halkbilimindeki son dö-
nem geliflmeleri, folklorun ifllevleri, gele-
nek, sosyal temel, estetik, tarz/stil, gös-
terim, ba¤lam ve süreç nosyonlar› hak-
k›ndaki görüfllerine yer verilerek, çal›fl-
man›n hedeflerinden birinin “Türk halk
e¤lencelerinin, Bauman’›n ‘geleneksel-
lik, sosyal temel ve estetik’ kavramlar›y-
la ilgili de¤erlendirmelerinden hareketle
aç›klanmas›” (s.20), di¤erinin ise “e¤len-
celerin ba¤lam›n›n, düzenlenme vesilele-
rinin, çat›s›n›n, kat›l›mc›lar› ve kat›l›m-
c›lar›n›n rollerinin, ard›ll›k veya eflza-
manl›l›k arz eden yap›sal unsurlar›n›n
belirlenmeye çal›fl›lmas›” (s.21) oldu¤u
dile getirilmektedir. 1923-2001 aras›n-
daki Cumhuriyet dönemi Türk halk e¤-
lencelerinin tahlil edildi¤i bu çal›flmada,
Eski Türk kültürü ve Osmanl› kültürü
gibi önceki dönemlere ait verilerden ya-
rarlan›lmas›n›n nedeni ise, “Türk e¤len-
ce kültürü içinde yer alan geleneksel un-
surlardaki de¤iflme ve yok olmalar›n
aç›k bir flekilde izlenmesi ve ortaya ko-
nulmas›” (s.22) fleklinde izah edilmekte-
dir. “E¤lence Kavram›” adl› ikinci alt
bafll›kta, e¤lence sözcü¤ünün ve e¤len-
ceyle ilgili di¤er sözcüklerin anlamlar›
önce sözlük ve ansiklopedi gibi genel
kaynaklardaki ilgili maddelerin s›ralan-
mas› yoluyla verilmekte, sonra konuyla
ilgili baflka kaynaklardaki bilgilerden de
al›nt›lamalar yap›larak detayl› bir ince-
lemeye gidilmektedir. “Cumhuriyet Dö-
nemi Türk Halk E¤lenceleri ile ‹lgili Ça-
l›flmalar” adl› üçüncü alt bafll›kta ise, bu
çal›flmalar›n daha çok derleme nitelikli
oldu¤u ifade edilerek, baz›lar› hakk›nda

bibliyografik künyeleriyle birlikte tan›t›-
c› ve aç›klay›c› bilgiler verilmektedir. Ya-
p›lan ilk incelemelerde, yabanc› eserler-
den etkilenildi¤i bildirilmektedir. Ayr›ca,
e¤lence üzerine K. Akça, P. N. Boratav,
M. Karada¤, S. V. Örnek, N. Tan, Ö. Ço-
bano¤lu ve D. Y›ld›r›m’›n yapt›klar› tas-
nif çal›flmalar›na da ayr›nt›l› bir biçimde
de¤inilmektedir.

Türk Halk E¤lencelerinin S›n›f-
land›r›lmas› ad›n› tafl›yan I. Bölüm, se-
kiz alt bafll›¤a ayr›lmaktad›r. Önce, ko-
nuyla ilgili “s›n›fland›rma denemelerin-
de, e¤lence kaynaklar› ve vesileleri ile
e¤lence araçlar›n›n birbirine kar›flt›r›ld›-
¤›” ve ço¤unlukla “e¤lence araçlar› ölçü-
tünün esas al›nd›¤›” (s.45) belirtilerek,
bu görüflü belirginlefltiren baz› tasnif de-
nemelerindeki örneklere yer verilmekte;
sonra, detayl› bir inceleme metoduyla
di¤er k›s›mlara geçilmektedir. “Ritüel
Kökenli E¤lenceler” adl› birinci alt bafl-
l›kta, yerel halk takvimine uyuldu¤u
için tarihlerinin de¤iflmedi¤i belirli gün-
lerde gerçeklefltirilen etkinliklere iflaret
edilmekte, eski dönemlerdeki bolluk-be-
reket törenlerine çeflitli göndermeler ya-
p›lmakta; nevruz, h›drellez, yumurta
bayram›, tavuk gecesi, saya gezmesi, y›l-
bafl› karfl›lamas› ve bahar bayram› gibi
isimlerle düzenlenen otuz çeflit e¤lence-
den bahsedilmektedir. “Dinî Günler ve
Bayramlarla ‹lgili E¤lenceler” adl› ikinci
alt bafll›kta Ramazan ay›, Ramazan bay-
ram›, Kurban bayram› ve kandiller gibi
‹slamiyet’in getirdi¤i kültürel e¤lence-
lerden söz edilmektedir. “Geçifl Dönem-
leriyle ‹lgili E¤lenceler” adl› üçüncü alt
bafll›kta do¤um, sünnet, askere veya
hacca gidifl-dönüfl ile evlilik gibi Türk
sosyokültürel yaflam›ndaki önemli olgu-
lar vesilesiyle yap›lan e¤lencelere dikkat
çekilmektedir. “Mevsimlik Toplant› ve
E¤lenceler” adl› dördüncü alt bafll›k, ya-
p›sal özelliklerindeki ayr›l›klardan dola-
y› iki gruba ayr›lm›flt›r. “K›fl Toplant›lar›
ve E¤lenceleri” bafll›kl› ilk grupta s›ra

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

134 http://www.millifolklor.com



gecesi, helva sohbetleri, yaren meclisle-
ri, gün, ziyafet ve davetler; “Di¤er Mev-
simlerdeki Gezinti, Toplant› ve E¤lence-
ler” bafll›kl› ikinci grupta ise, mesire gibi
do¤al aç›k hava mekanlar›nda düzenle-
nen e¤lence ve piknikler anlat›lmakta-
d›r. “Yöresel fienlik, Festival ve Panay›r-
lar” adl› beflinci alt bafll›kta, toplumsal
statü ve hiyerarflik düzende ters dön-
müfl bir dünya ile temsil edilen, büyük
hacimlilik ve afl›r›l›¤a neden olan, kal›p-
laflm›fl unsurlar dolay›s›yla geleneksel
belle¤i güçlendiren ve bilgi ak›fl›n› sa¤la-
yan, sosyal dokuyu yaratan ve güçlendi-
ren her türlü çeflitlemenin yer ald›¤›, be-
lirli bir yerleflim merkezine özgü yani o
yöre ile özdeflleflmifl etkinliklerden bah-
sedilmektedir. “Resmî Günler ve Bay-
ramlarla ‹lgili E¤lenceler” adl› alt›nc›
alt bafll›kta ulusal bayramlar, kurtulufl,
fetih, zafer ve flehitleri anma günleri ile
yerel nitelikli kutlamalarda yap›lan say-
g› töreni, geçifl merasimi, bilimsel top-
lant›, sergi, konser, balo, fener alay›, ha-
vayî fiflek gösterisi ve top at›fl› gibi e¤-
lence unsurlar›ndan söz edilmektedir.
“Kent Yaflam› Kökenli E¤lenceler” adl›
yedinci alt bafll›kta, yazar›n “kentli insa-
n›n e¤lence dünyas›n›n araflt›r›lmas›n›n,
Türk halkbilimi sahas›ndaki yeni aç›-
l›mlardan birini oluflturacak nitelik tafl›-
d›¤›n›” (s.64) vurgulad›¤› ifadeler dikkat
çekicidir. Özellikle büyük flehirlerdeki
Lunapark, Disneyland gibi e¤lence mer-
kezleri; futbol, basketbol, yüzme, tenis
gibi sporlar›n yap›labilece¤i mekanlar;
do¤um günü, anneler günü, evlilik y›ldö-
nümü gibi özel yaflamla ilgili kutlama-
lar; do¤uda çekilen filmler sayesinde s›-
ra gecesi ve otantik Türk halk mutfa¤›
ile tan›flma gibi bat›l›laflma ad›na uzak-
lafl›lan geleneksel yap›ya dönüfl; ‹stan-
bul’da Laila, Cafe de Paris, Park fiam-
dan gibi belirli bir kesimin tercih etti¤i
e¤lence mekanlar›; mezuniyet balosu,
bahar flenli¤i, pilav-kuru fasulye günü
gibi e¤itim kurumlar›na has etkinlikler;

Ankara’daki yabanc› ülke büyükelçilik-
lerinin düzenledi¤i resmî nitelikli gün
ve geceler; otel, tatil köyü gibi turistik
mekanlardaki animasyon ve flovlar ile
yerel kifli ve kurumlar›n tan›t›m amaçl›
yapt›klar› faaliyetlerden örnekler veril-
mektedir. “Di¤er E¤lenceler” adl› seki-
zinci alt bafll›kta ise gürefl müsabakala-
r›, spor karfl›laflmalar›, bo¤a güreflleri,
horoz dövüflleri ve at yar›fllar› gibi e¤-
lence maksatl› yar›flmalar anlat›lmakta-
d›r.

Türk Halk E¤lencelerinin Yap›-
s› ad›n› tafl›yan II. Bölüm, dört alt bafll›-
¤a ayr›lmaktad›r. “Adland›rma” adl› ilk
alt bafll›kta yemek, mekan, inanç gibi ol-
gular›n Türk halk e¤lencelerinin isim-
lendirilmesi konusunda belirleyici oldu-
¤u; yöresel adland›rmalar a¤›rl›kta ol-
mas›na ra¤men, son dönemin bilhassa
kent kökenli e¤lencelerinde ço¤u Avrupa
ülkelerine ait yabanc› isimlere de rastla-
n›ld›¤›; bunun yan› s›ra, eskiden kalma
Arap-Fars adlar›n›n da kullan›lmaya de-
vam etti¤i bildirilmektedir. “Zaman ve
Süre” adl› ikinci alt bafll›k, takvim ve
an›msay› esas alan ortamlara göre iki
gruba ayr›lmaktad›r. “Zaman› ve Sürele-
ri Belirli Olan E¤lenceler” bafll›kl› ilk
grupta ritüel kökenli e¤lenceler, resmî
gün ve bayramlar, dinî gün ve bayram-
lar, kent yaflam› kapsam›ndaki kutlama-
lar ile yöresel festival ve panay›rlar; “Za-
man› ve Süreleri Belirsiz E¤lenceler”
bafll›kl› ikici grupta ise, k›rsal e¤lence-
lerdeki köy seyirlik oyunlar› ile televiz-
yon ve internet dünyas›ndaki geliflmele-
re dayal› küresel e¤lenceler anlat›lmak-
tad›r. “Mekan” adl› üçüncü alt bafll›kta
cinsiyet, yafl, statü, meslek gibi faktörle-
rin yan› s›ra sözlü kültür gelene¤i, sana-
yileflme, küreselleflme ve turizm gibi un-
surlar›n da belirleyici oldu¤u mekanlar
iki gruba ayr›lmaktad›r. “Kapal› E¤lence
Mekanlar›” bafll›kl› birinci grup, sözlü
kültür ve geleneksel yaflam› simgeleyen
köy odas›, kahvehane, zengin konaklar›,
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hayatl› evler, yaren evleri; kent yaflam›-
n› simgeleyen büyük flehirler ve turizm
merkezlerindeki e¤lence mekanlar›,
özellikle ‹stanbul’daki yazl›k ve k›fll›k
diskolar; sosyokültürel yaflam›n geçti¤i
meyhane, hamam, medrese, cami gibi
kamusal yerlerden meydana gelmekte-
dir. “Aç›k E¤lence Mekanlar›” bafll›kl›
ikinci grup ise, Türk e¤lencelerinde en
çok tercih edilen yerler olarak gösteril-
mektedir. Sözlü kültürün ve dolay›s›yla
geleneksel yaflam›n etkisindeki köy
meydan›, avlu, sokak aras›, bahçe, k›r ve
piknik yeri; kent yaflam›n›n içinde özel-
likle Osmanl› dönemindeki eski ‹stan-
bul’un Küçüksu, Göksu, Çubuklu gibi
mesire yerleri; günümüzde stadyum,
park, aç›k hava konser salonu, turistik
yerlerdeki tatil köyleri ile otellerin ha-
vuz bafl› gibi aç›k mekanlardan örnekler
verilmektedir. “E¤lence” adl› dördüncü
ve son alt bafll›k ise, on yedi gruba ayr›-
larak incelenmektedir. “Haz›rl›k” bafll›k-
l› ilk grupta, e¤lence öncesi yaz›l› ya da
geleneksel bir program dahilinde, farkl›
uzunluk ve yo¤unlukta, cinsiyet, yafl,
meslek, statü, din gibi çeflitli ölçütlere
göre bir organizasyon komitesi taraf›n-
dan veya yafll›l›k, ustal›k gibi de¤erlere
sahip kiflilerce yap›lan ifllerden bahse-
dilmektedir. “Kurallar” bafll›kl› ikinci
grupta, Türk e¤lencelerinde süreklili¤i
sa¤layan etmenlerden biri oldu¤u belir-
tilen kurallar›n “e¤lencenin kuruluflu ile
ilgili” ve “e¤lencenin iflleyifli ile ilgili” ol-
mak üzere iki flekilde incelendi¤i görül-
mektedir. “Kat›l›mc›lar” bafll›kl› üçüncü
grupta, e¤lencelerin ço¤unun toplu kat›-
l›mla gerçeklefltirildi¤inden; düzenleyen,
hizmet eden ve davetli gibi çeflitli kat›-
l›mc› rollerinin bulundu¤undan; aktif ya
da pasif kat›l›mc›lar›n varl›¤›ndan; kat›-
l›mc›l›¤› belirleyen yafl, cinsiyet, meslek
gibi unsurlardan söz edilmektedir. “Bafl-
lang›ç Kal›b›” bafll›kl› dördüncü grupta,
e¤lencelerde kamusal ilgiyi çekmeye yö-
nelik ses, görüntü, hareket, vb. renkli ve

etkili faktörler eflli¤inde yap›lan gizli ve-
ya aç›k aç›l›fl törenleri anlat›lmaktad›r.
“Sohbet” bafll›kl› beflinci grupta, hem bil-
gi aktar›m›n›n hem de sözel yarat› ve ze-
ka yar›flmalar›n›n yap›ld›¤›, insanlar›
birlefltirici nitelik tafl›yan sohbet ortam-
lar›n›n, bugünkü televizyon ve internet
kültürünün getirdi¤i küreselleflmeden
olumsuz yönde etkilendi¤i dile getiril-
mektedir. “Halk Edebiyat› Ürünleri”
bafll›kl› alt›nc› grup, kendi içerisinde se-
kiz dala ayr›lmaktad›r. “Masallar”, “halk
hikâyeleri”, “f›kralar”, “bilmeceler”, “te-
kerlemeler”, “maniler” ve “türküler” ad›
alt›nda sözlü edebiyat›n belli bafll› ürün-
lerinden örnekler verilmekte; bunlar›n
e¤lence amac›yla yap›lan toplant›larda
okundu¤undan bahsedilmektedir. “Yiye-
cek ve ‹çecek” bafll›kl› yedinci grupta,
Türk e¤lencelerinde yeme¤in önemin-
den, ziyafet verme âdetinden, et ve ha-
mur ifli yemeklere dayal› mutfak kültü-
rümüzden, Türkler’in yaflamlar›ndaki
hemen her de¤iflikli¤i yemekli törenlerle
kutlad›klar›ndan, alkollü ve alkolsüz iç-
kilerden, içki meclisleri ve meyhaneler-
den, bugün e¤lence mekanlar›n›n ayn›
zamanda içkili restoran, bar veya bira-
haneleriyle meflhur oluflundan ve yemek
piflirme araçlar›n›n neden oldu¤u farkl›
e¤lence ortamlar›ndan söz edilmektedir.
Örneklerin eski Türk kültüründen Os-
manl› ve günümüz kültürüne dek uza-
nan genifl bir yelpaze içerisinde verilme-
si, konunun süreklili¤i yönünden hayli
etkileyicidir. Mesela, Eski Türk Edebi-
yat› alan›ndaki Sâkî-nâme ve ‹flret-nâ-
me yazma gelene¤ine de¤inilerek, bu
eserlerde geçen “bezm”, “sâkî”, “mutrib”,
“mey”, “iflret”, “kulkul”, “humâr”, “mest”,
“cür’a”, “selâse-i gassâle”, “flarâb” gibi iç-
kiyle ilgili terimlerin, içki meclislerinde
yenilen yemeklerin, çal›nan musikî alet-
lerinin veya yine Eski Türk Edebiya-
t›’n›n bir baflka ürünü olan “Kahve-nâ-
me”lerde geçen kahve-flarap rekabetinin
anlat›ld›¤› beyitlerden yap›lan al›nt›la-
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malar›n, Osmanl› e¤lence gelene¤inin
Cumhuriyet dönemi e¤lencelerinin alt
yap›s›n› oluflturdu¤u görüflünü destekle-
yecek mahiyette seçildi¤i anlafl›lmakta-
d›r. “Oyunlar” bafll›kl› sekizinci grupta,
oyun kavram› ve oyunla ilgili di¤er söz-
cükler üzerinde durulmakta, bir etkinlik
olarak oyunun ne gibi ifllevleri oldu¤u
anlat›lmaktad›r. Yazar, Türk e¤lence sis-
temi içindeki oyunlar›n s›n›fland›r›l›fl›n›
hem kendi doktora tezinden, hem de il-
gili di¤er kaynaklardan yapt›¤› al›nt›lar-
la detayl› bir flekilde de¤erlendirdikten
sonra, bu alt bafll›¤› da “dramatik oyun-
lar”, “dramatik olmayan oyunlar” ve
“elektronik oyunlar” olmak üzere üç da-
la ay›rarak incelemektedir. “Müzik” bafl-
l›kl› dokuzuncu grupta, müzi¤in yarat›l-
ma ve icra ba¤lamlar›n›n e¤lence siste-
mindeki yerinden, günümüzün önemli
e¤lence sektörlerinden birinin müzik ol-
du¤undan, say›s›z müzik türünün varl›-
¤›ndan, ses kay›t teknolojisinde tafl
plaktan kaset ve CD’lere geçildi¤inden
söz edilmektedir. “Dans” bafll›kl› onuncu
grupta, ritüel kökenli e¤lencelerde yap›-
lan danslardan bugünkü dansl› toplant›-
lara, halk danslar›ndan rock ve caz kon-
serleri eflli¤indeki toplu danslara var›n-
caya kadar çok genifl bir perspektif söz
konusudur. “Giyim, Kuflam, Süslenme”
bafll›kl› on birinci grupta, sosyokültürel
ortam›n gösterge sistemlerinden biri
olarak giyimin, içinde bar›nd›rd›¤› giysi
türü, kumafl rengi, biçimi ve cinsi gibi
unsurlarla yaratt›¤› farkl› anlam dünya-
s› üzerinde durulmakta; tören, e¤lence
ve özel günlerdeki giysi ve aksesuar se-
çiminin önemi, ba¤›ms›z bir alan olarak
modan›n öne ç›k›fl› ve e¤lence dünyas›n-
daki rolü vurgulanmaktad›r. “Koku”
bafll›kl› on ikinci grupta, e¤lencelere ye-
ni ve güzel elbiselerle gitme fikrinin be-
raberinde esans, kolonya, parfüm gibi
kokular› sürme al›flkanl›¤›n› da getirdi-
¤inden ve bu durumun h›zl› bir tüketi-
me neden oldu¤undan; giyimde, mekan-

da ve yemekteki koku faktörünün yan›
s›ra, kimi yiyecek ve içeceklerde de ko-
kulu katk› maddelerinin bulundu¤un-
dan bahsedilmektedir. “Gezinti” bafll›kl›
on üçüncü grupta, “gezmek” eyleminin
e¤lence ile ne gibi bir ilgisi oldu¤u anla-
t›larak, do¤a-e¤lence-dinlence üçgeninde
yap›lan gezintilerin k›rsal ve kentsel
alanlardaki farkl› uygulamalar›na de¤i-
nilmektedir. “‹nançlar” bafll›kl› on dör-
düncü grupta, e¤lence kavram›n› belirle-
yen temel unsurlardan birinin de inanç-
lar oldu¤u, baz› ritüel kaynakl› e¤lence-
lerde ‹slamiyet öncesi Türk inanç siste-
mine ait motiflerin bulundu¤u, gelenek-
sel tiyatro, sözel edebiyat ve müzik gibi
alanlarda ‹slamî inançlara rastland›¤›,
bugünkü e¤lence dünyas›nda ise ça¤dafl
ritüellerin geçerli oldu¤u ifade edilmek-
tedir. “Hediye ve Ödüller” bafll›kl› on be-
flinci grupta, sosyokültürel birlikteli¤in
kurulmas› ve süreklili¤i aç›s›ndan hem
k›rsal kesimde hem de kent yaflam›nda
yap›lan e¤lencelerin hediye ve ödülü de
beraberinde getirdi¤inden söz edilmek-
tedir. “Erotik Ö¤eler” bafll›kl› on alt›nc›
grupta, Türk e¤lencelerinde bu ö¤elerin
konumu, ritüel kökenli e¤lencelerden
e¤lence sofralar›ndaki tatl› isimlerine ve
halk hikâyelerindeki baz› motiflere ka-
dar hemen her e¤lence sisteminde gizli
ifllevsel ö¤elerden biri olduklar› dile ge-
tirilmektedir. “Bitifl Kal›b›” bafll›kl› on
yedinci grupta ise, e¤lence unsurlar›n›n
en üst noktada oldu¤u bir s›rada yap›-
lan, bireysel yarat›c›l›k ile ifade gücüne
dayanan, izleyiciye verilen iletilerle e¤-
lencenin bitti¤ini vurgulayan kapan›fl
uygulamalar›ndan bahsedilmektedir.

Türk Halk E¤lencelerinin ‹fllev-
leri ad›n› tafl›yan III. Bölüm, dört alt
bafll›¤a ayr›lmaktad›r. Yazar, t›pk› e¤len-
celer üzerine olmad›¤› gibi, e¤lencelerin
ifllevleri üzerine de derli toplu bir incele-
meye rastlan›lmad›¤›n› bildirmektedir.
Konuyla ilgili bir k›s›m öznel nitelikli
olan pek çok de¤erlendirmeye kitab›nda
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yer vermekte, sonunda da kendi yapt›¤›
ve bir deneme niteli¤i tafl›d›¤›n› söyledi-
¤i tasnifi okuyucuya sunmaktad›r. Buna
göre, e¤lencelerin aç›k veya gizli say›s›z
ifllevleri bulunmaktad›r. “Ekonomik ‹fl-
lev” adl› ilk alt bafll›kta M. And, M. Ars-
lan ve B. Stoeltje’nin görüfllerine yer ve-
rilerek, e¤lencelerin harcama ve savur-
ganl›k gibi unsurlar› da beraberinde ge-
tirdi¤i vurgulanmaktad›r. “Siyasal ‹fllev”
adl› ikinci alt bafll›kta B. Toelken, ‹. Ka-
feso¤lu, A. Çay ve Z. Gökalp’›n fikirleri-
ne yer verilerek, e¤lencenin toplum ya-
p›s›na birlefltiricilik ve dayan›flmay› ge-
tirdi¤i gibi, bazen ayr›mc›l›¤a da neden
oldu¤u belirtilmektedir. “Sosyal ve Psi-
kolojik ‹fllev” adl› üçüncü alt bafll›kta fi.
Elçin, J. MacAloon, J. L. Freedman vd.
ile M. Tezcan’›n düflüncelerine yer veri-
lerek, kültürün aynas› olan e¤lencelerin
insan› e¤itti¤i ve belirli bir topluma ait
olma duygusunu kazand›rd›¤› anlat›l-
maktad›r. “Kültürel ‹fllev” adl› dördüncü
alt bafll›kta ise B. Tolan, R. Schechner,
H. Konyar ve Ö. O¤uz’un de¤erlendirme-
lerine yer verilerek, sözlü edebiyat ürün-
leri, yeme-içme gelene¤i ve inanç sistemi
gibi baz› olgular›n tan›nmas›, benimsen-
mesi ve uygulanmas›n›n e¤lenceye kül-
türel bir ifllev kazand›rd›¤› üzerinde du-
rulmaktad›r.

Sonuç k›sm›nda, yap›sal ve ifllevsel
özellikleriyle bir bütün halinde anlat›l-
maya çal›fl›lan Türk e¤lenceleri hakk›n-
da genel bir de¤erlendirme yap›larak ba-
z› hükümlere var›lmaktad›r. ‹ncelenen
konulardan büyük bir ço¤unlu¤u için
müstakil araflt›rmalar yap›lmas› gerek-
ti¤i ifade edilmekte; bayramlardan festi-
vallere, flenliklerden balolara, televiz-
yonlardaki e¤lence programlar›ndan in-
ternetteki e¤lencelere, mesire yerlerin-
den parklara kadar pek çok konunun,

“bu ba¤lamda Türk kültür bilimcilerini
bekledi¤i” (s.347) dile getirilmektedir. 

Cumhuriyet Dönemi Türk E¤-
lence Kültürü adl› bu kitap, yazar›n
deyifliyle “Türk halk e¤lenceleri konu-
sunda bir bafllang›ç niteli¤i tafl›mas›”
(s.347) ile birlikte; e¤lenceleri yap›salc›
çözümleme, gösterimci ve fonksiyonalist
yaklafl›m ve teoriler eflli¤inde, geçmiflten
ve günümüzden seçilen genifl bir örnek-
lem alan› içerisinde, köy ve kent düze-
yinde bir çeflit tür monografisi halinde
bütün olarak ele al›fl›yla da dikkati çek-
mektedir. Eser, Türk halkbilimi dünya-
s›na getirece¤i muhtemel katk›lar›n ya-
n› s›ra -yaz›n›n bafl›nda da ifade edildi¤i
gibi- edebiyat, tarih, sosyoloji, ekonomi
gibi farkl› alanlarda yap›lacak disiplin-
ler aras› kültür araflt›rmalar› için de ol-
dukça önem tafl›maktad›r. Örne¤in Türk
Edebiyat›’n›n alt› yüz y›ll›k uzun bir dö-
nemine damgas›na vuran Divan Edebi-
yat›’ndaki e¤lence anlay›fl› ile helva soh-
betleri, s›ra sohbeti, Çera¤an meclisleri
gibi fliire yans›yan e¤lencelere dair her-
hangi bir tematik incelemede, kitab›n
özellikle Girifl ve I. Bölümündeki de¤er-
lendirme ve saptamalar, Divan metinle-
rinden elde edilen malzemeyi destekleyi-
ci yönde beytin arka plân›na yerlefltirile-
cek kuramsal bilginin yeterlili¤i ve tas-
nifi aç›s›ndan, Osmanl› kültür tarihini
fliir merkezli yaklafl›mlarla “aç›k” oku-
maya dayal› eski edebiyat çal›flmalar›n-
da yararlan›labilecek baflvuru kaynakla-
r›ndan biri olarak gözükmektedir.

NOTLAR
1 Raymond WILLIAMS, Kültür (Çeviren:Su-

avi AYDIN). Ankara, ‹mge Yay›nlar›, 1993, s. 13.



Türkiye’de vefat etmifl veya yafla-
yan bilim adamlar›n›n da¤›n›k yaz› ve
makalelerinin neflredilmesi henüz yete-
rince yayg›nl›k kazanamam›flt›r. Daha
çok 1960’lardan itibaren bafllayan bu tip
yay›nlar›n gün geçtikçe artmas› memnu-
niyet vericidir. Esasen Türkiye gibi kü-
tüphane olanaklar›n›n k›t oldu¤u bir ül-
kede bir makale veya yaz› için bazan
haftalarca kofluflturuldu¤u, hatta Anka-
ra ya da ‹stanbul’a uzun makale listele-
riyle gidilip birkaç gün içinde ne buluna-
bilmiflse toplan›p gelindi¤i tüm bilim
adamlar›n›n yaflad›¤› tecrübelerdendir.
‹flte bu ortamda bilim adamlar›n›n da¤›-
n›k makalelerini biraraya getiren çal›fl-
malar araflt›rmac›lar›n iflini büyük ölçü-
de kolaylaflt›rmaktad›r. Ayr›ca ileride
yap›lacak bilim tarihi çal›flmalar› için de
bu külliyatlar büyük kolayl›k sa¤laya-
cak makaleleri toplanan bilim adamlar›-
n›n kendi disiplinlerine yapt›klar› katk›-
lar daha net bir biçimde tespit edilebile-
cektir. Bu nedenle bu tür eserleri yay›na
haz›rlayanlar›n flükranla an›lmas› el-
zemdir. 

‹flte bu cümleden Âmil Çelebio¤-
lu’nun makaleleri iki talebesi taraf›ndan
toplanarak yay›nlanm›flt›r. Eski Türk
Edebiyat›, Tasavvufi Türk Halk Edebi-
yat› ve Türk Halk Edebiyat› alanlar›n›
bir bütün halinde tasavvur eden ve üç
sahada biribirinden önemli eserler veren
Çelebio¤lu’nun makalelerinin bu neflri,
çok anlaml› ve hay›rl› bir teflebbüstür.

‹ki bölümde toplanan 46 makale bi-
ze Çelebio¤lu’nun engin bilgi ve irfan›

hakk›nda aç›k bir fikir veriyor. Esasen
Türk kültür ve edebiyat›n›n pek çok il-
ginç ve ilginç oldu¤u nebzede de gizli
kalm›fl konular› bu makalelerde ele al›n-
m›flt›r: Çocuk dili, kekeme dili, flifre al-
fabeleri, k›yafetnameler, yatak dualar›
vs.

Birinci bölüm “Eski Türk Edebiya-
t›” bafll›¤› alt›nda iki k›s›mdan oluflmak-
tad›r: 1. fiah›slar, Eserler, Türler, 2. Me-
tin fierhi. Birinci k›s›mda yer alan ma-
kalelerde ifllenen baz› konular flunlard›r:
Mevlânâ, Yaz›c› Salih, Mesnevîler, Fatih
ve Kanunî’nin flairli¤i, k›yafetnâmeler,
yaflnâmeler, çocuk dili, kekeme dili, flifre
alfabeleri. ‹kinci k›s›mda ise Çelebio¤-
lu’nun çeflitli fliirler üzerine yapm›fl ol-
du¤u flerhler toplanm›flt›r: Mevlânâ, Yu-
nus Emre, Fuzûlî, Erzurumlu ‹brahim
Hakk›’n›n fliirleri; gençlik, ay ve Rama-
zan hakk›ndaki yaz›lar. 

‹kinci bölüm ise “Halk Edebiyat›”
bafll›¤›n› tafl›maktad›r ve flu konular ifl-
lenmifltir: Karacao¤lan, mâniler, Rama-
zannâme, yatak dualar›. Bu makaleler-
de daha çok halk ve divan edebiyat›n›n
kesiflme noktalar› üzerinde durul-
mufl,böylece bu iki alan›n birbirine kop-
maz ba¤larla ba¤l› oldu¤u düflüncesi ör-
neklendirilmifltir. 

Burada makalelerin tasnifiyle ilgili
birkaç hususu belirtmek istiyoruz. Bizce
haz›rlayanlar›n makaleleri iki bölüm
halinde tasnif etmesi birtak›m kar›fl›k-
l›klara yol açm›flt›r. Örne¤in Mevlânâ ve
‹brahim Hakk› hakk›ndaki yaz›lar bu
cümledendir. Bu flah›slar birinci bölüm-

ESK‹ TÜRK EDEB‹YATI ARAfiTIRMALARI*

Gürol PEHL‹VAN **

* Âmil Çelebio¤lu, (Yay. Haz. Nihat Öztoprak, Sebahat Deniz), ‹stanbul 1998, MEB Yay., 789 s.
** Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.

http://www.millifolklor.com 139



Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

140 http://www.millifolklor.com

de iki ayr› k›s›mda yer almakta, bu ise
birtak›m kopukluklara yol açmaktad›r.
Oysa Çelebio¤lu’nun:

“Halk, Divan, Tekke
Duvar, kemer, kubbe”
ifadesi tasnif için bir ilham kayna¤›

olabilirdi. Bu durumda Eski Türk Edebi-
yat›, Tasavvufî Türk Halk Edebiyat›,
Halk Edebiyat› isimleriyle üç bölüm
olur; örne¤in Mevlânâ, ‹brahim Hakk›,
Yunus Emre, Yaz›c›o¤lu Mehmed, Ah-
med-i Bican gibi flahsiyetler Tasavvufî
Türk Halk Edebiyat› bafll›¤› alt›nda bir
bütünlük içinde toplanabilirdi. Ayr›ca
baz› makalelerin yerini yad›rgad›¤› göz-
den kaçmamaktad›r. Örne¤in Çocuk Di-
liyle Yaz›lm›fl fiiirler, Kekeme Dili ile fii-
irler ve Türk Edebiyat›nda Yaflnâmeler
isimli makaleler rahatl›kla “Halk Edebi-
yat›” bölümü içerisinde yer alabilirdi.

Dikkat çekmek istedi¤imiz son hu-
sus ise Çelebio¤lu’nun baz› makaleleri-
nin kitapta yer almamas›. Her ne kadar
haz›rlayanlar: “Bu çal›flmalardan, daha
iyi istifâde edilebilmesi için makalelerin
hepsi ‘Eski Türk Edebiyat› Araflt›rmala-
r›’ ad› verilen bu kitapta bir araya geti-
rilmifltir.” (s.1) demekteyse de durum
böyle de¤ildir. Eksik yaz›lar flunlard›r:

1. Lugazlara Dair, Türk Kültürü,
193 (Kas›m 1978),s.43-47.

2. Muammalara Dair, Türk Kültü-
rü, 200/201/202 (Haziran-Temmuz-A¤us-
tos 1979), s.38-44.

3. Türk-‹slam Edebiyat›n›n Orjina-
litesi ve Zenginli¤i (Klasik Edebiyat),
Milletleraras› Gençlik Sempozyumu
(1985).

4. Halk ve Divan fiiirinde Âb-› Ha-
yat, Selçuk Üniversitesi 1. Millî Halk
Edebiyat› ve Folklor Kongresi (Konya, 8-
9 Ekim 1986).

5. Ninnilerimiz, Erdem, 3/7 (Ocak
1987), s.211-237.

6. Ninnilerimiz, Çocuk Edebiyat›
Y›ll›¤›, ‹stanbul 1987, s.79-83.

7. Mevlânâ’dan Ö¤ütler, Selçuk
Üniversitesi III. Millî Mevlana Kongre-
si, Konya 1988, s.131-148.

8. Tekke fiiirinde Ramazan, Zaman
Gazetesi, 25.04.1990.

9. Yunus’tan Ö¤ütler, 1. Uluslar
Aras› Yunus Emre Kongresi (Eskiflehir,
7-9 May›s 1990).

10. Safahat’ta Dua, Millî fiair Meh-
med Âkif Ersoy’un ölümünün 50. Y›ldö-
nümü ‹lmî Toplant›s›.

11. Akflemseddin’in Eserlerinde Gö-
nül (Yay›nlanmam›fl 10 daktilo sayfas›
tutar›ndaki makale).

Yukar›daki yaz›lar›n künyeleri Ni-
hat Öztoprak’›n “Âmil Çelebio¤lu’nun
Hayat› ve Bibliyografyas›” (Türklük
Araflt›rmalar› Dergisi, 7 (1991-1992), ‹s-
tanbul 1993, s.1-12) isimli makalesinde
mevcuttur. Ancak her nedense bu yaz›-
lar klitaba dahil edilmemifltir. Bunun
bir unutkanl›k sonucu mu yoksa belli öl-
çüler gözetilerek al›nm›fl bir karara göre
mi oldu¤u belirsizdir. E¤er ikincisiyse
bunun “Önsöz”de belirtilmesi gerekirdi.

Sonuç olarak bu iki araflt›rmac›n›n
Âmil Çelebio¤lu’nun bas›lmayan di¤er
çal›flmalar›n› da bir an önce yay›nlama-
lar›n› diler, kendilerini bu önemli eseri
vücûda getirdikleri için tebrik ederiz.



11-13 May›s 2005 tarihlerinde Tür-
kiyat sahas›ndaki araflt›rmalar› konu
edinen yeni bir sempozyum gerçekleflti-
rildi. Gazi Türkiyat Araflt›rmalar› Mer-
kezi taraf›ndan “I. Türkiyat Araflt›rma-
lar› Sempozyumu” ad›yla gerçeklefltiri-
len sempozyuma yurt içi ve yurt d›fl›n-
dan 105 akademisyen ve araflt›rmac› ka-
t›ld›.

Türkoloji, yöntemini Türk kimli¤ini
co¤rafi genifllikte ve tarihi derinlikte
araflt›rma yapmak üzerine kurmufl bir
disiplin olmas› sebebiyle disiplinler ara-
s› bir anlay›fl ile çal›fl›lmay› gerekli k›l-
maktad›r. Bundan hareketle sempoz-
yum, belirli bir problemi çözmeye yöne-
lik olmaktan öte, Türkoloji araflt›rmala-
r›n›n genel meselelerini ortaya koymay›
hedefleyen bir isim alt›nda düzenlene-
rek bütünlüklü bir bak›fl aç›s› elde edil-
mifltir. Böylece “I. Türkiyat Araflt›rmala-
r› Sempozyumu”nda, disiplinin farkl› ça-
l›flma alanlar›na giren pek çok konu ele
al›nm›flt›r.

Aç›l›fl Konuflmalar› ve aç›l›fl oturu-
mu G. Ü. Rektörlü¤ü Mimar Kemaled-
din Konferans Salonunda gerçeklefltiri-
len Sempozyumun di¤er oturumlar› Fen
Edebiyat Fakültesinde efl zamanl› ola-
rak üç ayr› salonda gerçeklefltirildi. 

Sempozyum Düzenleme Kurulun-
dan Prof. Dr. fiuayip Karakafl, Kazakis-
tan Büyükelçili¤inden Laura Abdikula-
va ve Türk Kültürünü Araflt›rma Ensti-
tüsü ad›na Prof. Dr. Dursun Y›ld›r›m’›n
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan, Prof.
Dr. Süleyman Pampal’›n baflkanl›¤›n›
yapt›¤› Aç›l›fl Oturumunda, Prof. Dr. fie-

rif Aktafl, Prof. Dr. Reflat Genç, Prof. Dr.
Mustafa Kafal›’n›n Türkiyat çal›flmalar›-
n›n felsefesi ve tarihi üzerine konuflma-
lar› yer ald›. 

11 May›s 2005 Çarflamba günü saat
13:30’da bafllayan oturumlar eflzamanl›
olarak 3 salonda gerçeklefltirildi. Otu-
rum Baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Ahmet Mer-
mer’in, yard›mc›l›¤›n› Arafl.Gör. Nesli-
han ‹. Koç’un yapt›¤› I. Salonun I. Otu-
rumunda, Prof. Dr. Cemal Kurnaz; “16.
Yüzy›l Türk Dünyas› Kültür, Sanat,
Edebiyat ve Tarihi ‹çin Bir Kaynak: Sey-
dî Ali Reis’in Mir’âtü’l-Memâlik’i”, Doç.
Dr. ‹smail Hakk› Aksoyak; “Gelibolulu
Mustafa Âlî’nin Menfleü’l-‹nflâdaki Çe-
flitli Görüflleri”, Eldar Muhammedzade
Sadîk; “Gülflen-i Râz’›n Türkçe Çeviri,
Tefsir ve fierhi”, Arafl. Gör. ‹srafil Baba-
can, “16. As›rda ‹ran Türk Co¤rafyas›n-
da Anadolu fiairleri Hakk›nda Yaz›lan
Bir Tezkire: Tezkire-i Mecâlis-i fiuarâ-y›
Rûm” adl› bildirilerini sundular. 

Oturum Baflkanl›¤›n› Prof. Dr. ‹lha-
mi Durmufl’un , yard›mc›l›¤›n› Arafl Gör.
Taner Lüleci’nin yapt›¤› II. Salonun I.
Oturumunda; Yard.Doç. Dr. Ekrem Ar›-
ko¤lu; “Greenberg’in Avrasyatik Teorisi
ve Türkçe”, Arafl.Gör. Figen Güner Di-
lek; “Altay Türkçesinde Kifliler Aras›
‹liflkide Kullan›lan Sözler”, Yard. Doç.
Dr. Zuhal Yüksel; “K›r›ml› Türkolog
Prof. Dr. Bekir S›tk› Çobanzade ve Dilde
Birlik Fikri”, Doç. Dr. Necati Demir;
“Türk Dünyas› Kültür Haritalar›n›n Ha-
z›rlanmas›nda A¤›z Araflt›rmalar›n›n Ye-
ri” konulu bildirileri ile yer ald›.

III. Salonun I. Oturumunda Otu-

I. Türkiyat Araflt›rmalar› Sempozyumu

Tuba SALTIK ÖZKAN*

* Gazi Üniv. Fen Edb. Fak. Türk Halkbilimi Bölümü Araflt›rma Görevlisi
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rum Baflkan› Prof. Dr. Sadettin Gömeç
ve baflkan yard›mc›l›¤›n› Arafl. Gör. Tü-
men Somuncuo¤lu yapt›. Bu oturumda
kat›l›mc›lar ve bildirileri flöyleydi: Yard.
Doç. Dr. H. Mustafa Eravc›;“Osmanl›
Safevî Münasebetleri ile ‹lgili Türk Kay-
naklar›”, Yard.Doç.Dr. Feridun Tekin;
“Hive (Harezm) Hanl›¤› Tarihinin Kay-
naklar›” Dr. Altan Çetin; “Safevî Tarihi-
nin Kaynaklar›ndan Seyahatnâmeler”
Doç.Dr. Yaflar Aydemir -Yard.Doç.Dr. Ab-
dulkadir Hayber;“ Makedonya Ohri Ar-
flivi TürkçeYazmalar Katalo¤u”.

I. Salonun II. Oturumunda oturum
baflkan› Prof. Dr. Cemal Kurnaz, baflkan
yard›mc›s› Arafl. Gör. Yasemin Uzun idi.
Bu oturumda: Prof. Dr. Süleyman Tur-
duyeviç Kay›pov ; “Van K›rg›zlar›n›n
Sözlü Gelene¤inde A¤›tlar”, Yard.Doç.
Dr. Selma Bafl; “Elçin Efendiyev’in Ak
Deve Adl› Roman›ndaki Folklorik Un-
surlar”, Prof. Dr. Belk›s Gürsoy; “Ma-
nas’›n Mülküne Homeros’la Birlikte Bir
Yolculuk Denemesi”, Yard. Doç. Dr. Do-
¤an Kaya; “Dinî-Tasavvufî Halk fiiirinde
Yeni Bir Tür : Âyetleme” konulu bildiri-
lerini sundular. 

Oturum Baflkan› Prof. Dr. Süley-
man Hayri Bolay ve baflkan yard›mc›s›
Arafl. Gör. Cevriye Demir’in yönetiminde
II. Salonun II.oturumunda sunulan bil-
diriler ve bildiri sahipleri s›ras›yla flöy-
leydi: Seyfullah Türkmen; “Tökezlemek
Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Osman
Karatay; “Büyük Kelimesinin Kökeni
Hakk›nda”, Dr.Funda Toprak; “Harezm
ve K›pçak Türkçesi Metinlerinin Söz
Varl›¤› Aç›s›ndan (Fiil) Karafl.›laflt›r›l-
mas›”, Yard. Doç. Dr. Güzin Tural;“Ayaz
‹shaki”.

III. Salonun II. Oturumunda ise
Oturum Baflkan› Prof. Dr. Reflat Genç
baflkan yard›mc›s› Arafl.Gör. Dr. Emine
Erdo¤an’›n yönetiminde: Yard. Doç. Dr.
Tufan Gündüz’ün “Türk Tarihinin Fars-

ça Kaynaklar› : Safevî Dönemi”, Doç. Dr.
Menderes Coflkun’un “Türk Kültür Kay-
naklar›n›n ‹ç ve D›fl Tenkidi Meselesi”,
Yard. Doç. Dr. Halil ‹brahim Yakar’›n
“Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Gazian-
tep’te Bas›lan Eserlerin Türk Kültür
Hayat›ndaki Yeri”, Dr.Osman Yorul-
maz’›n “Kazahsko-Ruskiye otnofleniya v
XVI-XVIII vekah (sbornik dokumentov i
materialov), ve Kazahsko-Ruskiye otno-
fleniya v XVIII-XIX vekah (1771-1867)
(sbornik dokumentov i materialov), adl›
eser ve Kazak Türkleri Tarihindeki Yeri”
adl› konuflmalar› yer ald›. 

12 May›s Perflembe günü gerçeklefl-
tirilen, I. Salonun I. oturumunda, otu-
rum baflkan› Prof. Dr. Abdurrahman Gü-
zel ve baflkan yard›mc›s› Arafl.Gör.Tuba
Salt›k Özkan’›n yönetiminde; Doç. Dr.
Âlimcan ‹nayet; “Kâflgarl› Mahmut
Hakk›nda Teflekkül Eden Efsaneler Üze-
rine”, Doç. Dr. Ayfle Yücel Çetin;“Türk
Masallar›nda Gülme ve Komik Unsur-
lar”, Yard. Doç. Dr. Ayfle Duvarc›; “Bed-
dualarda Ölüm Kavram›”, Yard. Doç. Dr.
Çulpan Z. Çetin; “Tatar Halk Destan›
‹gedey’de Geçifl Dönemleri” adl› bildiri-
lerini sundular. 

Ayn› gün II. Salonda gerçeklefltiri-
len I. Oturumda Prof. Dr. Tuncer Gülen-
soy’un baflkanl›¤› ve Arafl. Gör. Feyzi Er-
soy’un baflkan yard›mc›l›¤›nda; Doç.Dr.
Fatih Kiriflçio¤lu; “Türkmen Türkçesin-
den Türkiye Türkçesine Yap›lan Aktar-
malarda Karfl›lafl›lan Baz› Problemler”,
Prof. Dr. ‹smet Cemilo¤lu; “Türk Dilinin
Ö¤retiminde Cümle Tahlilinin Önemi”,
Yard. Doç. Dr. Zekeriya Karadavut;
“Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesi-
ne Aktarmada Karfl›lafl›lan Problemler”,
Aynur Mayemerova; “Türkiye Türkçe-
sinden Kazak Türkçesine Aktarma Me-
seleleri” konulu bildirilerini sundular. 

III. Salonun I. Oturumunda Otu-
rum Baflkan› Prof. Dr. Bilge Ercilasun
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ve baflkan yard›mc›s› Dr. Dilek Ergö-
nenç yönetiminde Arafl. Gör. Gürkan Ya-
vafl; “D›fl Türklerin Edebiyatlar›nda
Türkçe Üzerine yaz›lm›fl fiiirlerden Baz›
Örnekler”, Yard. Doç. Dr. A. Mecit Cana-
tak; “Birer Kültür Kayna¤› Olarak Fet-
hin 500. (1953) Y›ldönümünde Yay›mla-
nan Fatih ve Fetih Destanlar›”, Yard.
Doç. Dr. Ayfer Y›lmaz; “Türk Roman›nda
Ah›ska Türklerini Dram›”Yard. Doç. Dr.
Zeki Tafltan; “Kerim Meflruteçi Sönmez
ve fiairli¤i” adl› bildirilerini sundular. 

Oturum Baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Dur-
sun Y›ld›r›m’›n yard›mc›l›¤›n› da Dr. ‹b-
rahim Dilek’in yürüttü¤ü I. Salonun II.
Oturumunda; Yard. Doç.Dr. Ender Gök-
demir; “Türk Dünyas›nda Tarihî Mesele-
ler” Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay;
“Sultan ‹kinci Murad Han’›n ve Fatih
Sultan Mehmet Han’›n Ak›l ve Hayat
Anlay›fllar›” Prof. Dr. Sadettin Gömeç
“Türk Dünyas›n›n Temel Sorunlar›”
Prof. Dr. fierif Aktafl; “Türkolojinin Ç›k-
mazlar›” konulu bildirilerini sundular. 

II. Salonun II. Oturumu ise Otu-
rum Baflkan› Prof. Dr. Ahmet Bican Er-
cilasun ve baflkan yard›mc›s› Arafl.Gör.
Habibe Yaz›c› Ersoy taraf›ndan yönetil-
di. Bu oturumda; Doç.Dr. Kerime Üstü-
nova;“Türkiye Türkçesinde Sentaktik
Paralelizm” Arafl.Gör. Hüseyin Y›ld›-
r›m;“Türkmen Türkçesindeki Aldat›c›
Kelimeler” Doç.Dr. Seyitnazar Arnaza-
rov; “Türkmen ve Türkiye Türkçelerinde
Baz› Ortak S›fatlar›n Anlam Farkl›l›kla-
r› Üzerine” Arafl. Gör. Galip Güner; “fie-
kil, ‹çerik ve Anlam Ba¤lant›s› Bak›m›n-
dan Türkiye Türkçesi Gramercili¤i” ko-
nulu bildirilerini sundular. 

III. Salonun II. Oturumunda Otu-
rum Baflkan› olarak Prof. Dr. Leylâ Ka-
rahan, baflkan yard›mc›s› olarak da
Arafl. Gör. Figen Dilek yer ald›. Bu otu-
rumun kat›l›mc›lar› ve bildiri konular›
ise flöyleydi. Prof. Dr. Ebulfez Amano¤lu;

“Eski Türk fiiirinde Edebî Tercüme Me-
seleleri ve fieyh Elvân-› fiir’azî’nin ‘Gül-
flen-i Râz’ Eseri (15. Yüzy›l)”, Doç.Dr. Fi-
liz K›l›ç; “fiâhî (Mesud Mirza) ve Ça¤a-
tayca Divan›n›n Bilinmeyen Bir Nüsha-
s›”, Yard. Doç. Dr. R›za O¤rafl; “fiuara
Tezkirelerinden Ba¤çe-i Safâ-endûz’a
Tezkire-i Sâlim’in Etkileri”Doç. Dr. M.
Fatih Köksal; “15. Yüzy›lda Yaz›lm›fl Ça-
¤atayca Bir Mesnevi : Revnaku’l-‹slâm”. 

I. Salonun III. Oturumunda Otu-
rum Baflkan› Prof. Dr. Pakize Aytaç, bafl-
kan yard›mc›s› Arafl. Gör. Hakan Akça
idi. Bu oturumdaki konuflmac›lar ve bil-
dirilerinin isimleri ise flöyleydi: Yuldus
Musahanov;“Mâverâünnehir” Doç.Dr.
Mehmet M. Söylemez;“Bir Türk ‹slâm
fiehri Olarak Merv’in Tarihsel Kaynak-
lar› Üzerine Bir De¤erlendirme” Yard.
Doç. Dr. Bilgehan Ats›z Gökda¤;“Ken-
çekliler ve Kençekçe”Yard.Doç.Dr. Yakup
Deliömero¤lu; “Tan›nmayan Bir Türk
Toplulu¤u : Fergana Türkleri”.

Oturum Baflkanl›¤›n› Doç. Dr. ‹s-
met Çetin’in, yard›mc›l›¤›n› ise Arafl.
Gör. Yavuz Kartall›o¤lu’ nun yapt›¤› II.
Salonun III. Oturumunda s›ras›yla;
Yard.Doç. Dr. Ferhat Tamir; “Usûl-i Ce-
dîd ve Ahmet Baytursuno¤lu”, Doç.Dr.
‹smet Çetin; “Cumhuriyet Dönemi Ede-
biyat Ö¤retiminde Türkiye D›fl› Türk
Edebiyat›”, Prof. Dr. Nevzat Özkan;“Ga-
gauz Türkçesini Yaz› ve E¤itim Dili Hâ-
line Getirme Çal›flmalar›na Bir Bak›fl”,
Arafl.Gör. Gökhan Ölker; “fiiir Diliyle
Rumca Ö¤renimi, Tuhfetü’l-Uflflâk” adl›
bildirilerini sundular. 

Oturum Baflkanl›¤›n› Doç. Dr. Fa-
tih Kiriflçio¤lu’nun, baflkan yard›mc›l›¤›-
n› Arafl.Gör. Ömer Özkan’›n yapt›¤› III.
Salonun III. Oturumunda: Yard.Doç.Dr.
Cafer Gariper’in; “Destandan Modern
fiiire Kolektif fiuurun ‹nflas›: Yahya Ke-
mâl’in O Rüzgâr fiiiri ve O¤uz Ka¤an
Destan›” Ö¤r.Gör. Sezai Coflkun’un;
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“Türk Kültürünün Ortak Unsurlar›n›n
ve De¤erlerinin Romanda ‹nflas› -Türk
Roman›nda D›fl Türkler”, Yard.Doç.Dr.
Ahmet A¤›r’›n; “Postkolonyolizm ve Ede-
bî Metin ‹liflkisi”, Veli Savafl Yelok’un ;
“Özbek fiair Erkin Vâhidov’un fiiirlerin-
de Rejimin Elefltirisi” adl› bildirileri yer
ald›. 

I. Salonun IV. Oturumunu, Oturum
baflkan› olarak Prof. Dr. Nevzat Özkan,
baflkan yard›mc›s› olarak ise Arafl.Gör.
‹srafil Babacan yönetti. Bu oturumda s›-
ras›yla; Ümit Niayesh; “Modernleflme
Döneminde, ‹ran Azerbaycan›nda Türk-
lük fiuuru Kaynaklar›”, Doç. Dr. H. Di-
lek Batislam; “Tarih ve Türk Kültür
Kayna¤› Olarak Hasb-› Hâller”, A. Kadir
Kökocak ; “Türkmenistan’da Millî Kimli-
¤in Oluflumunda ‘Ruhnaman›n’ Rolü”,
Prof.Dr. Reflat GENÇ; “Hristiyan K›p-
çaklar ve Töre Bitigi”, Prof.Dr. Yavuz
Akp›nar; “Türk Lehçelerinde Sovyet
Devrine Kadar Ç›kan Neflriyat›n Genel
Türk Kültürü Aç›s›ndan Önemi” adl› bil-
dirilerini sundular.

Prof. Dr. fierif Aktafl’›n Oturum
Baflkanl›¤› ve Arafl. Gör. Fatih Sakal-
l›’n›n da baflkan yard›mc›l›¤›n› yapt›¤›
II. Salonun IV. Oturumunda yer alan
kat›l›mc›lar ve bildirileri s›ras›yla flöy-
leydi: Prof. Dr. R›za Ayhan; “21. Yüzy›l-
da Siyasî ve Hukukî Geliflmeler: Türkiye
ve Türk Devletleri”, Prof. Dr. Abdurrah-
man Güzel; “Yunus Emre’nin fiiirlerinin
Konular› Bak›m›ndan De¤erlendirilme-
si” Prof. Dr. fiuayip Karakafl; “Sovyet
Edebiyat› Hakk›nda Tespitler”, Yard.
Doç. Dr. Muhittin Eliaç›k ; “Tayyarzâde
Atâ Tarihi’nin 4. ve 5. Ciltlerinin Edebi-
yat Tarihimiz Aç›s›ndan Önemi”, Arafl..
Gör. Yasemin Uzun ; “Bekir Çobanzade
ve E¤itimcili¤i”.

III. Salonun IV. Oturumunda Otu-
rum Baflkan› Prof. Dr. Ahmet Bican Er-
cilasun ve baflkan yard›mc›s› Arafl. Gör.

Hüseyin Y›ld›r›m’›n yönetiminde; Arafl.
Gör. Feyzi Ersoy; “Mo¤olca ve Türkçede
Fiil-Tamlay›c› ‹liflkileri”, Arafl. Gör. Ya-
vuz Kartall›o¤lu; “Türkçe ve Mo¤olcada
‹sim ve Zamirlerin Edatlara Ba¤lan›r-
ken Ald›¤› Hâl Ekleri”, Prof. Dr. Tuncer
Gülensoy; “Türkçenin Öteki Dillere Ver-
di¤i Ödünç Sözcüklerin Bafl›na Gelen-
ler”, Yard. Doç. Dr. Erhan Ayd›n;“Tonyu-
kuk Yaz›t›’ndaki Problemli Bir Cümle
Üzerine” adl› bildirilerini sundular. 

Sempozyumun 13 May›s’ta gerçek-
lefltirilen oturumlar› da yine efl zamanl›
olarak üç salonda gerçeklefltirildi. I. Sa-
lonun I. Oturumunda Oturum Baflkanl›-
¤›n› Prof. Dr. Süleyman T. Kay›pov bafl-
kan yard›mc›l›¤›n› Dr. Altan Çetin yapt›.
Bu oturumda Prof. Dr. ‹lhami Durmufl ;
“Türk Tarih ve Kültürü Araflt›rmalar›n-
da Arkeolojik Kaynaklar”, Dr. Mustafa
Aksoy; “Altaylar’dan Tunceli’ye Koç Me-
zar Tafllar›”, Arafl. Gör. Mehtap Koda-
man; “Türk Dünyas›nda Ortak Bir Yan›-
fl›n Avrupa’da Yans›malar› Alem-Özek
Koçmuyuz” adl› bildirilerini sundular. 

II. Salonun I. Oturumunu, Oturum
Baflkan› Prof. Dr. Hüseyin Karada¤ ve
baflkan yard›mc›s› Arafl.Gör. fiarika Ge-
dikli yönetti. Bu oturumda sunulan bil-
diriler ve bildiri sahipleri s›ras›yla flöy-
leydi: Prof. Dr. Mehmet fiahingöz-Mirza-
han Egamberdiyev; “Türkistan Vedo-
mosti Gazetesinin Türkistan Tarihi Aç›-
s›ndan Önemi”, Yard.Doç. Dr. M. Zeki
‹brahimgil; “Malkoço¤lu Türbesi”, Dr.
Fatma Aç›k; “Yafl Türkistan Dergisinde
Türk Dili Üzerine Yap›lan De¤erlendir-
meler”, Prof. Dr. Ça¤atay Özdemir;
“Türk Cumhuriyetlerinden Ö¤renci Ge-
tirme Projesi”. 

Oturum Baflkanl›¤›n› Prof.Dr. Hü-
seyin Düzgün’ün ve baflkan yard›mc›l›¤›-
n› Arafl.Gör. Ayfle Y›ld›z’›n yapt›¤› III.
Salonun I. Oturumunda; Doç. Dr. Çetin
Pekacar; “Türk Dil Bilgisinde Terim So-
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runu ve Çözümü”, Arafl.. Gör. Habibe Ya-
z›c› Ersoy; “Baflkurt Türkçesinde Arapça
ve Farsçadan Al›nma Kelimelerdeki Ün-
lü ve Ünsüz De¤iflmeleri”, Doç. Dr. Ufuk
Tavkul; “Kafkasya’da Türk Lehçelerinin
Da¤›l›m› ve Etkileflim Alanlar›”, Arafl.
Gör. Dr. Dilek Ergönenç; “Nogay Türkçe-
sinde S›fat-Fiillerle Kullan›lan Bol- Fi-
ilinin ‹fllevleri” konulu bildirilerini sun-
dular. 

Sempozyumun son gününün son
oturumu olan II oturumda , baz› kat›-
l›mc›lar›n gelmemesi üzerine I. ve II. Sa-
londaki oturumlar II. Salonda birlefltiril-
di. Oturum Baflkan›. Prof. Dr. Mehmet
fiahingöz’ün yönetiminde s›ras›yla; Prof.
Dr. Hüseyin Karada¤; “Eski Çuvafl Dini
‹le Alevî Kültüründeki Tavflan ‹nanc›n›n
Benzerli¤i ve Müflterek Kaynaklar›
Hakk›nda Görüfller”, Prof. Dr. Pakize
Aytaç; “Türk Düflünce Tarihinde Mitik
Tefekkür Üzerine Bir De¤erlendirme”,
Dr. Yaflar Kalafat; “Türk Dünyas› Halk
Kültürü / Halk ‹nan›fllar› Çal›flmalar›n-
da Metot ve Teori”, Doç. Dr. Naciye Y›l-
d›z ; “Boston Destan›nda Maddî Kültür
Unsurlar›” adl› bildirilerini sundular. 

III. Salonun II. Oturumda ise Otu-
rum Baflkan› Prof. Dr. Ebulfez Amano¤-
lu ve baflkan yard›mc›s› Arafl.Gör. Fat-
ma Akkufl yönetiminde; Dr. Orhan Kur-
to¤lu; “Cemil Hayderî ve fiiirleri”, Prof.
Dr. Ahmet Mermer; “Divan fiiirinde Os-
manl› Kimli¤i”, Prof. Dr.Hüseyin Düz-
gün; “Dîvânu Lugati’t-Türk’ün Farsça
Tercümesi”, Arafl.Gör.Neslihan ‹lknur
Koç; “Osmanl› fiiirinde Kopuz” adl› bil-
dirilerini sundular. 

13 May›s Cuma günü gerçekleflen
bu iki oturumdan sonra G. Ü. Türk Dili
ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, sem-
pozyumun bir de¤erlendirmesini ve ka-
pan›fl konuflmas›n› yapt›. Prof. Ercila-
sun konuflmas›nda Türkoloji araflt›rma-

lar›n›n co¤rafi geniflli¤inden ve tarihi
derinli¤inden bahsederek bunun Türkle-
rin uzun tarihleri boyunca farkl› co¤raf-
yalarda yaflamalar›ndan kaynakland›¤›-
n› ifade etti. Böylesine derin ve genifl bir
disiplini çal›flman›n zorluklar›na ve yön-
temlerine de¤inen Prof. Ercilasun, Gazi
Türkiyat Araflt›rmalar› Merkezi taraf›n-
dan gerçeklefltirilen “I. Türkiyat Araflt›r-
malar› Sempozyumu”nun da Türkoloji-
nin tarihçesine kaydedilmesi gerekti¤ini
belirterek sempozyum düzenleme kuru-
luna ve di¤er eme¤i geçenlere teflekkür
etti. 

Benzerlerinin çok s›k yap›lmad›¤›
bu sempozyum, Türkiye’den ve Türkiye
d›fl›ndan, disiplinin farkl› çal›flma alan-
lar›ndan pek çok Türkolo¤u bir araya
getirerek karfl›l›kl› bilgi al›flverifline f›r-
sat tan›m›flt›r. Böylece Türkolojinin bü-
tünlüklü bir bak›fl aç›s› ile çal›fl›lmas›-
n›n gereklili¤i de vurgulanm›flt›r. Ancak
sempozyumun üç gün boyunca üç ayr›
salonda efl zamanl› olarak gerçeklefltiril-
mesi kat›l›mc›lar ve dinleyicilerin tercih
yapmas›n› gerektirdi¤inden tüm konufl-
malar›n herkes taraf›ndan dinlenebil-
mesi mümkün olamam›flt›r. Bu noktada
sempozyum bildirilerinin kitap halinde
yay›mlanarak okurla buluflturulmas›
son derece önemlidir.

Ad›ndan da anlafl›ld›¤› gibi “I. Tür-
kiyat Araflt›rmalar› Sempozyumu” peri-
yodik olarak düzenlenmesi düflünülen
sempozyum serisinin ilkidir. Bu alanda
önemli bir bofllu¤u dolduran organizas-
yonun devam›n› diliyor ve bir gelene¤in
oluflumunu selaml›yorum.
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Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat›
Bölümü’nün 9-10 May›s 2005 tarihleri
aras›nda düzenledi¤i "Genç Elefltirmenler
Sempozyumu 6" bafll›kl› sempozyumun
(etkinli¤in) el ilan›n›n arka kapa¤›nda
"Türk Edebiyat›nda Genç Elefltirmenler
Gelene¤i" ifadesi yer al›yor ve bu ifadenin
alt›nda befl y›l boyunca yap›lan Genç
Elefltirmenler sempozyumlar› hakk›nda
bilgiler veriliyor. ‹lki 8-9 May›s 2000 tari-
hinde gerçeklefltirilen sempozyumlarda,
bu y›la kadar -a¤›rl›kl› olarak Türkçe ro-
man ve elefltiri üzerine- 115 bildiri sunul-
mufl; bu y›l da sempozyumda 15 bildiri
sunuldu.

"Genç elefltirmenler", geçen y›llarda
oldu¤u gibi bu y›l da hem Türkçe edebiya-
t›n geçmifline hem de bugününe iliflkin,
kuramsal çabay› ihmal etmeden, edebiyat
ile toplum aras›nda ba¤lar kuran özgün
bildiriler sundular. Bilkent Üniversitesi
Türk Edebiyat› Bölümü'nün yüksek li-
sans ö¤rencileri, alt› y›ld›r hem yaflayan
edebiyat› ele almaya, hem edebiyat›n kül-
türel yan›n› incelemeye, hem de dünyada-
ki kuramsal geliflmeleri izlemeye çal›fl›-
yorlar. Genç Elefltirmenler sempozyumla-
r› da onlar›n çal›flmalar›n›n görünür k›-
l›nd›¤› etkinlikler olarak edebiyat dünyas›
taraf›ndan takip ediliyor. Türkiye’nin en
uzun ömürlü ö¤renci etkinli¤i olma s›fat›-
na sahip bu sempozyumlar, edebiyat ö¤-
rencilerinin de edebiyat çal›flmalar›na
katk› sa¤layabilece¤inin görülmesi nokta-
s›nda önemli bir örnek ve sempozyumun
el ilan›n›n arka kapa¤›nda yer alan ifade-
ye uygun olarak bir "gelenek" oluflturma
yolunda ilerliyor.

Genç Elefltirmenler Sempozyu-

mu’nun alt›nc›s›nda birinci s›n›ftaki ve
tez aflamas›ndaki yüksek lisans ö¤rencile-
ri, Türkçe roman ve fliir hakk›nda bildiri-
ler sundular. Bildirilerde, yaln›zca edebi
tekniklere ya da dilsel kullan›mlara ilifl-
kin de¤il; popüler kültür ve tarih üzerine
saptamalar da bulmak olanakl›yd›. Ayr›ca
Türkçe edebiyat›n belli bir döneminden
de¤il, Tanzimat’tan bafllayarak 1980’lerde
yay›mlanan romanlara kadar genifl bir ta-
rihsel dönemden baz› yap›tlar ele al›nd›.

‹ki gün boyunca süren sempozyum
dört oturumda gerçekleflti. 9 May›s 2005
Pazartesi günü, sempozyumun ve birinci
oturumun ilk sunuflunu "T›flî Hikâyele-
rinde Türleflme Süreci" bafll›kl› bildirisiy-
le David Selim Sayers yapt›. Birinci otu-
rumun ikinci konuflmas› "‹lk Türkçe Ro-
manlardan Karnig’de Baba Figürü" bafl-
l›kl› bildirisiyle Erkan Erginci idi. Ergin-
ci, neredeyse hiç üzerinde durulmam›fl
Ermeni harfli Türkçe romanlardan biri
olan Karnig hakk›nda bilgiler verirken bu
romandaki baba figürünün toplumsal ge-
liflmelerle ba¤lant›s›n› inceledi. Ergin-
ci’nin bildirisinin ard›ndan uzun bir tar-
t›flma yap›ld›. Baz› bildirilerin ard›ndan
geliflen tart›flmalara bakarak dinleyicile-
rin de sempozyuma etkin bir kat›l›m› ol-
du¤u söylenebilir. ‹lk oturumun üçüncü
konuflmac›s› Firdevs Canbaz, yüksek li-
sans tezinin bir bölümü olan "Fatma Aliye
Han›m’›n Makalelerinde Kad›n Sorunu"
bafll›kl› bildirisini sundu. Canbaz, Fatma
Aliye Han›m hakk›nda daha önce yap›lan
"feminist" nitelemesini sorgulad› ve yaza-
r›n makalelerindeki "kad›n" bak›fl aç›s›-
n›n sorunlar›n› ele ald›. Birinci oturumun
son konuflmac›s› Neslihan Demirkol, "Af-

"Türk Edebiyat›nda Genç Elefltirmenler
Gelene¤i"nde Alt›nc› Durak

Yalç›n ARMA⁄AN*

* Bilkent Üniv. Türk Edebiyat› Bölümü



rodit Buhurdan›nda Bir Kad›n’da Cinsel
Ahlâk" bafll›¤›n› tafl›yan bildirisinde Re-
flat Enis’in Afrodit Buhurdan›nda Bir Ka-
d›n roman›ndaki karakterleri çözümleye-
rek onlar›n yapt›¤› seçimler ile yaflamlar›
aras›ndaki iliflkiye dikkat çekti.

Sempozyumun ikinci oturumu, Se-
nem Timuro¤lu-Bozkurt’un "Kad›n Sever-
se’de Analistin Aflk ‹liflkileri" bafll›kl› bil-
dirisiyle bafllad›. Timuro¤lu-Bozkurt,
Esat Mahmut Karakurt’un Kad›n Severse
roman›n› popüler edebiyat kuramlar› aç›-
s›ndan ele ald›. ‹kinci konuflmac› olan As-
l› Günefl, "Kemalist Muafleretin Roman›:
Da¤lar›n Esrar›" bafll›¤›n› tafl›yan ve yük-
sek lisans tezine dayanan bildirisinde,
"Kemalist modernleflme"nin "medeniyetçi
kanat"›n›n popüler aflk romanlar›nda
kendini gösterme biçimlerini çözümledi.
Asl› Günefl’in ard›ndan Emrah Pelvano¤-
lu, "Ci¤erdelen’de Tarihin Söylem Olarak
Kurgulanmas›" adl› bildirisinde Safiye
Erol’un Ci¤erdelen roman›nda tarihin na-
s›l "dönüfltürüldü¤ünü" Michel Fouca-
ult’un kavramlar›n› kullanarak ortaya
koydu. ‹kinci oturumun son konuflmac›s›
S›la Arl› ise yüksek lisans teziyle ayn› ad›
tafl›yan "Kemalettin Tu¤cu’nun Romanla-
r› ve Popüler Edebiyat" bafll›kl› bildirisin-
de, popüler edebiyat üzerine kuramlar›n
›fl›¤›nda Kemalettin Tu¤cu’nun romanla-
r›n› de¤erlendirdi.

10 May›s 2005 Sal› günü devam eden
sempozyumun üçüncü oturumu, Burcu
fiafak’›n "K›rkyedililer’de Anne Figürü"
adl› bildirisiyle bafllad›. fiafak, Füruzan’›n
K›rkyedililer roman›ndaki aileyi ve bu ai-
lenin üyeleri aras›ndaki iliflkiyi sorgula-
yarak romandaki ailenin "olumsuz" yan›-
na yo¤unlaflt›. Üçüncü oturum Tu¤ba Y›l-
d›r›m’›n "Fettan Kad›n›n Kaleydeskobu:
Tatl› Betüfl" bafll›¤›n› tafl›yan bildirisiyle
devam etti. Y›ld›r›m, Aziz Nesin’in Tatl›
Betüfl roman›n›, flimdiye kadar hiç ele
al›nmam›fl bir biçimde, psikanalizden ya-
rarlanarak yorumlad›. Tu¤ba Y›ld›r›m’›n
ard›ndan Berna Akk›yal, yüksek lisans
tezine dayanarak Adalet A¤ao¤lu’nun Öl-
meye Yatmak, Bir Dü¤ün Gecesi ve Hay›r

romanlar›ndan oluflan "Dar Zamanlar"
üçlemesindeki roman tekniklerini ve bu
teknikler sayesinde kiflilerin kimlikleri-
nin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› "Dar Zaman-
lar’da Anlat› Biçimleri ve Kimlik Sorunsa-
l›" bafll›kl› bildirisiyle sorgulad›. Üçüncü
oturumun son konuflmac›s› Gökhan Tunç,
Tahsin Yücel’in B›y›k Söylencesi adl› ro-
man›nda, b›y›k simgesi yoluyla "erk"in
nas›l anlat›ld›¤›n› "B›y›k Söylencesi’nde
B›y›kla Söylenen" adl› bildirisiyle çözüm-
ledi.

Sempozyumun son oturumunda su-
nulan bildiriler fliir a¤›rl›kl›yd›. Son otu-
rumu, "Hidayete Ertelenen Aflklar: Dila-
ra" bafll›kl› bildirisiyle Arzu Erekli açt›.
Erekli, Sevim As›mgil’in Dilara roman›n-
daki kiflileri ve bu kiflilerin ‹slamiyetle
iliflkisini yorumlayarak roman›n yap›s›n›
ele ald›. Erekli’nin ard›ndan Alphan Ak-
gül, yüksek lisans tezinin bir özeti olan
"Oktay Rifat fiiirinde Güneflin Üç Hâli"
bafll›kl› bildirisini sundu. Akgül, Oktay
Rifat fliirinde üç dönem saptayarak bu üç
dönemde "günefl"in metafor ve metonimi
kullan›mlar› aç›s›ndan farkl›laflt›¤›n› gös-
terdi. Sempozyumun "Turgut Uyar’›n Di-
van’›nda Tarih ve Biçim" bafll›¤›n› tafl›yan
son bildirisi Nilay Özer’e aitti. Özer, tezi-
nin bir bölümünden yola ç›karak Turgut
Uyar’›n Divan kitab›nda kulland›¤› biçim-
lerin fliirdeki "anlam›" ortaya koymaktaki
baflar›s›na dikkat çekti ve metinleraras›
iliflkiler yoluyla Uyar’›n kitab›ndaki fliir-
lerden baz›lar›n› yorumlad›.

Sempozyuma iliflkin olarak dile geti-
rilmesi gereken bir nokta da kat›l›mc›la-
r›n sorular›ndaki düzey ve bildirilerden
sonraki tart›flmalard›. Bildirilerden sonra
yaln›zca sorular sorulmad›, bildirilerin
yay›na haz›rlanmas›nda etkili olacak baz›
katk›lar da yap›ld›. Geçen y›llarda Genç
Elefltirmenler Sempozyumlar›nda sunu-
lan bildirilerin büyük ço¤unlu¤u Türki-
ye’nin nitelikli dergilerinde yay›mlanm›fl-
t›. Bu y›l da bildirilerin edebiyat dergile-
rinde yay›mlanmas› ve böylece daha genifl
bir çevreye ulaflmas›n› umut ediyoruz.
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