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■
Sayın Okurlarımız,

Folklora Doğrucum çıkarılması Robert Kolej Türk Folklor Kulü
bü Basın - Yayın Komisyonu’nun çalışmalarından biridir. Bizleri böyle 
bir karara götüren sebeplerin açığa çıkması, amacımızın herkesçe bilin
mesi, bu amaca ulaşma yolundaki çabalarımızda bizlere yardımcı ola
caktır.

Kulübümüz, Halk Oyunları, Halk Türküleri ve Halk Kostümlerini 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden alıp bunları tanıtmanın yanında gerçek 
folklora, yani halk bilgisine, eğilmenin gerekliliğine inanmıştır. Kulü
bün bünyesindeki arkadaşlardan kurulu Örf ve Adaletler Yarkurulu ta
rafından çeşitli konularda yapılan araştırmalar böyle bir inancın sonu
cudur. Dergiyi çıkarmadaki birinci amacımız, şimdiye dek sözlü olarak 
üyelere aktarılan bu araştırmaları, kulübün yeni yayın organı Folklara 
Doğrumda yayınlamak ve bu suretle okurlarımıza devamlı başvurabile
cekleri bir kaynak sağlamaktır.

Eminiz ki, bu derginin çıkması ile, Örf ve Adetler Yarkurulu’nun 
çalışmalarında daha somut bir amaç belirecektir. Bundan böyle, yapıla
cak araştırmalara, bir okuyucu kitlesine sunulacak şekilde yön verilecek 
ve arkadaşlar yeni konulara yönelmek ihtiyacını duyacaklardır.

Robert Kolej Türk Folklor Kulübüne üye olan bir kişi, öğrenim 
süresi bittiğinde, ister istemez, halk oyunlarından, oynamanın verdiği 
haz ve coşkunluktan yoksun kalmakta, hattâ giderek çeşitli şartlanma
lar sonucunda Türk folkloruna ve halkına yabancılaşmaktadır. îşte, 
bütün bu olumsuz değişimlere bir yere kadar engel olabilme çabası der
gimizin ikinci amacıdır.

Robert Kolej Türk Folklor Kulübü dışarıya açık bir kulüp olma 
durumundadır ve diğer folklor kuruluşlarıyla işbirliğinin faydalarına 
inanmaktadır. Üçüncü amacımız, Folklora Doğru aracılığıyla kulübü
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müz ve diğer folklor kuruluşları arasında ilişki kurmaktır. Dergimizde 
bu kuruluşlar hakkında sık sık yazı ve haberler okuyacaksınız.

Buraya dek, dergiyi çıkarmaktaki amaçlarımızı anlattık. Bir de, 
derginin kapsıyacağı konular ve bunları sunuş şeklindeki üzellikler ne
deniyle Folklora Doğrucun saptanmış bir amacı var. Amaç, öğrenim 
yılı süresinde çıkacak sekiz sayı boyunca belirli konulardaki yazıların 
sonuçta bir bütün teşkil edecek şekilde devamlılık göstermesidir. Böyle 
bir tutumun, her sayıda birbirinden apayrı konuları işlemekten daha 
faydalı olacağına inanıyoruz. Amacımız, tüm olarak eğitilmektir.

Sayılarımızda, Örf ve Adetler, Halk Oyunları ve Halk Müziği Yar
kurullarının araştırma ve derlemelerini okuma imkânını bulacaksınız. 
Ayrıca, her sayımızda, folklor üzerine söz sahibi olan yazarlarımızdan ve 
öğretim üyelerimizden birkaçının yazılarına yer vereceğiz. Burada ken
dilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Son vermeden önce, hatırlatmak isterim ki, bu dergi imkânları sı
nırlı bir öğrenci gurubunun teşebbüsüdür. Amatör bir kuruluşun yayın 
ve bir yerde de eğitim organıdır. Kıymetli vakitlerinden ayırarak dergi
nin çıkmasında büyük çaba gösteren arkadaşlarıma teşekkür eder ve 
çalışmalarının devamını dilerim.

Basın Yayın Yarkurulu 
Başkanı

Selçuk Tanyeri
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Ruhi KEKLİKOÖLU

Başlangıçta küçük bir öğrenci topluluğunun atılımı olan Robert 
Kolej Türk Folklor Kulübü kuruluşundan bugüne çeşitli ve değerli 
emekler sayesinde ayakta kalabilmiştir. İlk kuruluş yıllarından sonra 
uzunca bir süre özden yoksun, yalnız biçimsel faaliyetleri olan bir öğ
renci kulübü niteliğinde kaldı. Bu nedenle giderek gençlerin ilgi ve ih
tiyaçlarına karşılık verememe zorluğu başladı ki, bu aslında sonun baş» 
langıcı idi. İşte dört - beş yıl öncelere giden Türk Folklor Kulübü için
deki uzun tartışma ve eleştiri sonucu araştırmaya gitme, Örf ve Adetler 
çalışmalarını geliştirme bu ihtiyaçtan doğdu. Ancak bundan sonradır ki 
kulüp kendini daha iyi tanımlama yeteneği kazandı, Türk folklorunun 
bir Halk Bilgisi olduğu gerçeği, Türk Folklorunun zenginlik ve güzel
liğine inanç, kısaca kendine bir «öz» bulma çabası başladı.

Gerçekten bugüne kadar bu konuda yeterli bir çalışma yapıldığı 
ileri sürülemez ama halk oyunlarının yanısıra araştırma, Örf ve Adet
ler çalışmaları Kulübe hayat veren önemli bir damar olduğu inancı da 
artık yerleşmiş oldu. Kuşkusuz söyliyebiliriz ki, Kulübün devamlı başa
rısı bu doğrultuda kazanılacak başarı ile sıkı sıkıya ilgili olacaktır. Fi
kirsiz ve inançsız bir gençlik örgütünün devamlı başarı kazandığı gö
rülmüş müdür?

Bugün Robert Kolej Türk Folklor Kulübü’nün çalışmaları ilgili 
çevrelerce yakından izlenmektedir. Son gezisi çeşitli yönlerden başarılı 
bir aşamadır. Kulüp, bütünlüğü dikkatle korumak, anlamsız nedenler
le yılların birikimini tüketmemek zorundadır. Sürekli gelişip kendini 
yeniliyebilecek güç ve tecrübesi vardır.

Önümüzdeki yılların, Robert Kolej Türk Folklor Kulübü için özde 
ve biçimde, yeni atılım yılları olmasını bekleriz.
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Tahir ALANGU

Bizde ve başka ülkelerde «halk» denilince, sınıflaşmadan önceki 
çağlarda var olan, feodal - soylu zümrelerin altında, sosyal - ekonomik 
düzeni yürüten, geniş bir alt tabaka kastedilir. Halkta daha sonraki 
«millet» aşamasına ulaşmadan önceleri, iki önemli niteliğin ortaya çıktı
ğını görüyoruz: 1. Örgütlenmeye, «devlet», ya da «millet» olmaya yat
kın bir «bilinç», 2. Geleneksel törelerle birleşen güçlü bir «halk kül
türü».

Feodal - soylu sınıfların peşinden, çağlar boyunca öteki sınıflar da 
hep bu temel zümreden türemişler, yeniden biçimlenen toplumların ya
pısında, temeldeki o geniş «halk» zümresi daima varolmuş, yeni düzen
lerin getirip oluşturduğu bu aşka kültür ve törelerin üst üste yığılması
na rağmen, hayatın yürüyüşünde, töresel kalıntılarla birlikte tasfiye 
edilemiyen bir «halk kültürü» kalıntısı da yürüyüp gelmiştir. Yeni sı
nıflar, çağdaşlaşmış, dünya kültürleriyle aşılanmış, yani değişmiş ve 
yabancılaşmış, halktan uzaklaşmış göründükleri hâlde, yine de yer yer 
o eski halk kültürünün içlerinden sökülüp atılamadığım gösteren belir
tiler de göstermişlerdir. Bundan dolayıdır ki, bugün halk denilince, tü
müyle öteki sınıf ve zümrelerden kopmuş, «kapalı bir hayat ve kültür 
adası» değil, «çoğunluğu köylü olan, şehirlerdeki fakir zümreler ve orta 
tabakadaki kimselerle de birleşen» topluluklar kastedilmektedir. Mesele
yi folklor açısından ele alınca, «halk» denilen varlığın, bir toplum ger
çeği olarak, bir ucundan «kapalı», bir ucundan «açık» özellikler göster
diğini görüyoruz. «Kapalı Toplum» özelliği gösteren yanı, yoldan uzak, 
göç, savaş, pazar ve kültür etkilerine kapalı kalıp, töresel ve geleneksel 
bir yaşantı ile birlikte, «tarihi folklor» u koruyor ve sürdürüp getiriyor. 
Eski folklorcular, araştırmaları ve denemeleri için böyle bozulmamış, 
bulanmamış, dış etkilerle karışmamış, kapalı bölgelerdeki «statik folk-



lor unsurları» na yönelirlerdi. Türkiye’de folklorcuların çoğu hâlâ bu 
eğilimdedir. Lâkin, yeni bir yolun bu kapalı bölge yakınından geçmesi, 
büyük bir fabrikanın kuruluşu, savaşlar ve göçler, mevsim işçilerinin 
gidiş gelişiyle bu kapalı çevre açılınca, folklorda bir karışım, bir deği
şim, etkilenme aşaması başlıyor. Yeni çevreler, yeni töreler ve gelenekle
ri getiriyor. O zaman da, folklor, «statik» aşamadan «dinamik» aşama
ya geçiyor. Buna da «folklorun hayatla birlikte yürüyen dinamizmi» 
diyorlar. Zamanla çevre durgunlaşıp kapanıyor, «yeni bir gelenek çev
resi» meydana getiriyor. O zaman da kapalı aşamadaki «statik» folk
lora geçiyoruz. O halde bir «folklor ve halk kültürü» çevresi olarak 
«halk çevresi», belirli olmayan aralıklarla bir ucundan açılırken öbür 
ucundan da kapanmaktadır. Bundan dolayıdır ki günümüzde artık folk
lor biliminin arkeolojinin aksine, «statik» değil «dinamik» bir nitelik 
taşıdığı, «halk» la birlikte folklorun da evrilip, yeni unsurlarla besle
nip, yeni karışımlara yöneldiği kabul edilmektedir.

«Halk» kelimesinin bütün dünyada hep aynı ölçü ve kavramı taşı
madığı, her bölgenin evrimi ile bağlantılı bir sürü değişik motifler gös
terdiği için geçerli sayılabilecek bir «halk» kavramı mevcut değildir.

Bugün artık batıda, halk bilgisinin temeli olan, halk kültürünün 
taşıyıcısı olan halkı, belirli bir sosyal grup olarak «aşağı tabaka» anla
mında sınırlamaya gitmiyorlar. Bir «aşağı tabaka» ya ayırıp sosyal bir 
bodrum katma indirilmektense, her insanda «aşağı tabakadan kalmış un
sur» ların, halk yerine, «halktan kalmış» varlıkların her yerde aranıl
masına başlanmıştır. Eski anlayışa göre halkı ikiye bölen kesin çizgi ye
rine, bu gün artık her insanı teker teker ikiye ayıran, onlarda ayrı ayrı 
«halk kaynağından gelen» le «halk kaynağından gelmeyen» i, kişisel 
birikimle eski kaynağı belirliyen, insan oğlunu ferdi varlık ile cemaat 
varlığı olarak ikiye ayıran bir çizgi söz konusudur.

Uzun tartışmalar ve araştırmalardan sonra, halk bilgisi açısından, 
bugün artık «halk» eskiden olduğu gibi bir sosyal grup anlamı taşımı
yor. Herkesin az ya da çok bir güçle katıldıkları bir «tavır ve davranış» 
tarzı anlamı kazanıyor.

O halde eski anlayışta görüldüğü üzere folklor, yalnız çok eski tö
reler ve yaşam düzenleri içinde evrime kapalı «aşağı tabakalar» ı değil, 
bilginleri ve aydınları da, cahiller, işçiler ve köylüler kadar araştıra-' 
çaktır. Folklor ürünleri, aşağıdan yukarıya, bütün zümreler ve sınıflar
da geçerli, geçişli, sürekli ve canlı bir oluşum evrimi içinde bir damar 
gibi akmaktadır. Yeni anlayışa göre hayatın evrimi ile birlikte, yerli ve 
komşu etkilenmeleri, folklorda yeni karışımları ve şekilleri de getirmek
tedir.
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Endüstri kuruluşları, pazarlar, yollar, savaşlar ve göçler, büyük 
şehir çevrelerinde meslek grupları ve yeni karışık yerleşmelerin içinde 
eski gelenekler yavaş yavaş silinip yerlerini yeni gelenek ve törelere, za
manla folklorik bir kılığa bürünen yeni modalara terkederken konser- 
vativ kapalılıklarını muhafaza eden köylü bu çevreleri de, hele yoldan 
ve devletten uzak bizim eski tip köylerimizde, değil, eski töreler ve gele
nekler, «işe, çalışmaya, yaşama ve san’ata bağlı», mânevî halk kültürü
nü teşikl eden «sözlü gelenek ve kültür» bile hâlâ yaşamakta, dünya gö
rüşü ve düzeni olarak hükmünü hâlâ sürdürmektedir. Bundan dolayıdır 
ki, henüz nüfusunun büyük çoğunluğu köylü olan Türkiye’de folklor 
araştırmalarının ağırlık noktası, hem halkımızın çoğunluğunun orada 
olması hem de eski kültür ve folklor unsurlarının kaybolup silinmeden 
derlemek bakımından, daha uzun bir süre Anadolu’ya ve köylüye yönel
mek zorundadır. Halbuki Avrupa’nın bazı ülkelerinde ve Amerika’da, 
araştırmalar, artık şehirlere yönelmiş bulunmaktadır. Öte yandan bu 
araştırma tutum ve yöntemi, folklor örgütleri ve araştırmacılarının sayı
larına da bağlıdır. Araştırma merkezleri ve araştırıcı sayısı mutlu bir 
gelişime ulaşırsa, belki de çok beklemeden, sosyoloji araştırmalarının da 
desteği ve zorlamasıyla, bazı gecekondu ve göçmen mahallelerinden baş- 
lıyarak, şehirlerde de çalışmaya girişilecektir.

Bu konuda ortaya çıkacak bir başka önemli sorun da, araştırmacı
ların kendilerini, bilhassa Türkiye’nin batısındaki büyük şehirler çevre
sindeki köylülere, şematik olarak bir halk topluluğu, «geleneksel ünite» 
olarak bakma yanlışlığıdır. Burada asıl ortaya çıkacak en önemli sorun, 
geleneksel halk kültüründeki «durgunluk» tan «dinamik karışım» lara 
nasıl geçildiğidir. Bu görüş açısından bakılınca, folklorun yalnız «statik 
ve durgun» malzemeye değil, evrilen ve sürekli biçimleşen, yaşamla ba
ğımlı «dinamik ve hareketli» malzemeye dayanan bir yanı da olacak, 
insanla gelişip yürüyen tezahürleri de kucaklıyacaktır. O hâlde, derle
yici ve araştırıcıların ilk işleri, ele alman çevre ve bölgenin herşeyden 
önce «statik folklor bölgesi» mi, yoksa «dinamik folklor bölgesi» mi 
olduğunu tespit etmek olmalıdır. Görülüyor ki, folklorun alanı, malze
mesi, ortaya çıkardığı zorunlar ve konuları baş döndürecek bir zengin
liktedir.

Toplum içindeki her insanda, «halka bağlı» olarak, «halktan ay
rı» olan unsurlar arasında sürekli bir çatışma, ya da yeni biçimlere, 
sentezlere, birleşme ve karışmalara ulaşma aşamasından önce, bir «geri
lim» aşaması vardır. Bundan dolayıdır ki, «kültürel yabancılaşma» olu
şumu yürürken, toplum çevrelerinde (yabancılaşma çevrelerinde) aydın
lar arasında, halk kültürüne karşı bir ligi ve özlem uyanır. Bu kültür 
karışımları, geçişleri sırasındaki çatışmalar ve gerilimler, «psikolojik 
bir sorundan folklorik bir soruna dönüş» hâlinin yansımasıdır.
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Halka bağlı olanla halktan ayrı olan unsurların arasındaki bu 
«gerginlik», bireysel ve kişisel kültürle halk kültürünün bir çatışmasın
dan başka bir şey değildir. Sürekli yabancılaşan toplumlarda bu çatış
maların nerelerde birikip nerelerde gevşeyip çözüldüklerini araştırmaya 
geçmeden önce, folklor malzemesinin yorumundan gelecek bilgiler sos
yal araştırmalara öncülük edecektir. Bu açıdan bakılınca, bütün dünya
da folklor araştırmalarına neden dolayı büyük ölçüde önem verildiği 
kolaylıkla anlaşılır. Bu bakımdan folklor araştırmacılarının Türkiye’de 
önemsiz sayılıp genç araştırmacıların yetişmeyişlerinin, karşılaştığımız 
sorunların çözülmesinde yol gösterici büyük bir bilgi hâzinesinden yok
sun kalışımızın ne ölçüde üzücü bir keyfiyet olduğunu açıklamaya ha
cet yoktur kanısındayım. Halka, köylüye, Türkiye’nin temel sorunları
na yönelen sosyolog, iktisatçı, Türk insanıyla hemen aynı şey anlamına 
gelen folklordan yararlanmadan, başarıya nasıl yönelecektir?
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Talât İNANÇ 
Örf ve Adetler Yarkurulu Başkanı

Aydınlanmış yüzünün dünyamızdan görülme açısının değişimiyle 
meydana gelen ay fazları, ilk çağlardan beri insanın zaman ölçümünde 
kullandığı en iyi vasıtalardan biri olmuştur. Her yirmisekiz buçuk gün
de bir gökte beliren yeni ay kadınların ay başı adetleriyle çakışır. Yeni 
ayın iki defa görünmesi arasındaki müddet zaman ölçüsü olarak kulla
nılmış ve bu süreye bir ay denmiştir. Türkçede zaman birimi «ay» ile 
gökteki «ay» için aynı kelimenin kullanılması böyle bir anlayışın sonu
cudur. İngilizce’de de month - meses-moon (ay, zaman ölçüsü - kadınla
rın aybaşı adeti - ay) ölçü (measure) anlamına gelen aynı kökten türe
mişlerdir. Farsça’da da «mah» kelimesinin Türkçe’deki gibi iki anlamı 
vardır.

Hicri takvim ayın dünya etrafından dönme süresini bir ay (zaman 
birimi) kabul etme esasına dayanır, bu yüzden on iki ay yılından meyda
na gelen Hicrî yıl 354 veya 355 gündür. Ay yılı ile güneş yılı arasında 
on-onbir günlük fark vardır. Bu on günlük fark sebebiyle Hicrî yılda 
aylar mevsimleri dolaşır, takvim her yıl aynı günde başlamaz, Rama
zan ve Kurban Bayramlarının her yıl on gün önce gelmesinin sebebi 
budur. İbrani takvimi de aya dayandırılmıştır. Fakat fazla aylar ekle
nerek bu takvim ondokuz yılda bir, güneş takvimi ile çakıştırılmakta- 
dır.

Yeni ayın gökte belirmesiyle birçok toplumlarda ibadet mahiyetin
de davranışlar görülür. Bu itibadeti yapanlara sorulursa, sebebinin sön
müş aydınlığın tekrar gökte görülmesi olduğunu söylerler. Müslüman- 
larda, Ramazan orucu yeni ayın görülmesinden bir gün sonra başlar. 
Museviler hamursuz bayramlarını tam ayda kutlarlar. Hiristiyanlarm 
Paskalya (Easter) sı Vernal Equinox’tan (21 Mart) sonraki tam ayı 
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müteakip ilk pazar günü kutlanır. Autummal Equinox’a (23 Eylül) en 
yakın tam aya hasat ayı. Hasat ayını takip eden tam aya Avcılar ayı 
denir. Aynı zamanda tam ay ayın en yüksek ve en kutsi periodu olarak 
kabul edilir.

Ay tutulması, sadece tam ayda, yer küresinin güneş ile ay diski 
arasına girmesiyle olur. Dünyanın bölgesi kırmızımsı karanlık bir gö
rünüm verir aya. Bu kan renkli ay» ve atmosferin çeşitli nedenlerle kır
mızılaştırdığı ay yüzü, tarih boyunca birçok toplumlarda felâket ve mu
sibetlerin işareti olarak telakki edilmiştir. Örneğin, Çinliler böyle anor
mal kırmızı bir ay yüzünde kötülüğün ihtarını görürler.

Andakan adalarında ve diğer bazı yerlerde büyüyen ay eril, kü
çülen ay dişidir. Büyüyen ay «sağ el ayı» dır; çünkü, sağ elin baş ve 
şahadet parmağıyla yapılan yay büyüyen hilalin yayıyla aynı yöndedir. 
Aynı şekilde küçülen aya «sol el ayı» denir. Bushmen’lerce, uçları yuka
rıya bakan hilâl, çukurunda su taşır. Bu kuraklığın işaretidir. Sırt üstü 
dayanan bir ay ölümün belirtisidir. Yeni ayın görünmesinde, eski ayın 
silik çizgileriyle, yeni ayın kucağındaymış gibi görünmesi fırtınanın 
işaretidir. Yeni ayı bu şekilde gören bir gemici tayfası, Sir Partick 
Spenz’i aşağıdaki balladda görüldüğü gibi ikaz ediyor.

Geç vakitlerde dün yeni ayı gördüm
Eski ay kucağındaydı
Ve ben korkarım» korkarım, efendim 
Bu, bize zarar verecek.

Denizden uzak yerlerde tam ay sakin ve müsait zamanın işareti
dir. İlâçlar tam ayda hastalara daha iyi tesir ederler. Ay ışığı toprak 
üstünde, ay karanlığı toprak altında büyüyen mahsulün en iyi kelime 
zamanıdır. Ay karanlığı aynı zamanda alçak ve şeri işler için uygundur 
(Kenaniler, Hintliler, Yahudiler, Berberiler v.s.). Ayın çeşitli durumla
rının yorumlarından birçok batıl inanış doğmuştur. Bazılarınca ay bü
yürken bazılarınca da küçülürken traş olunmamalıdır. Altın Kıyısı hal
kı yeni ayı görünce ona doğru bir avuç kül fırlatarak şöyle der: «Ben 
seni, sen beni görmeden gördüm». Eğer böyle söylemezse, ay büyüdük
çe o da zayıflayıp kuvvetten düşer.

Anadolu’da da yeni ayın görülmesiyle yer yer halkın çeşitli dav
ranışlarda bulunduğunu çoğumuz biliriz. Örneğin, Güney do ğu’da yeni 
ay görülünce salavat getirip, elham okunup ve hiçbir şeye bakmadan 
sevdiklerinden birinin yüzüne bakmanın, yüzüne bakılana bütün ay bo
yunca hayır getireceğine inanılır. Çukurova’da da yeni ayı görünce şöy
le derler:
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Ayı gördüm Allah
Temaatı billah 
Nurû yüzüme 
Şavkı gözüme.

Aynı şekilde, yeni ay görülnce herkes cebindeki parayı çıkarıp aya 
göstermelidir. Böylece ay büyüdükçe cepteki paraların artacağına ina
nılır. Yeni ayı gördüğünde bir kişi ne yapmakta idiyse o işi ay boyunca 
sürdürür. Yeni ayı gördüklerinde, dilek tutanlar bunu bir başkasına söy
lemez veya kendisine en yakın şahsı öperlerse dilekleri yerine gelir. Yeni 
ayı işaret etmenin veya onu birinin omuzları üzerinden görmenin uğur
suzluk getireceği zannedilir. Avrupa’da, genellikle, yeni ayın sağ omuz 
üzerinden, dünyanın başka taraflarında ise sol omuz üzerinden görül
mesi uğursuzluk getirir.

Ayın etrafında bir hale de uğursuzluk sayılır. Eğer, bu çemberin 
içinde yıldız varsa yağmur yağar ve bu halka içindeki yıldız sayısınca 
gün yağmağa devam eder; veya bu yıldız sayısı kadar gün sonra yağ
mağa başlar. Eğer, hale içinde beşten fazla yıldız varsa hava çok soğuk 
aksi takdirde ılık olur. Bazı yerlerde de halka içindeki yıldız sayısı yakın 
bir zamanda ölecek arkadaşların sayısını gösterir.

Ay ışığında uyumak kötüdür. Mısır’da, Yunanistan’da, Ermenis
tan’da, Brezilya’da ve diğer birçok yerlerde ay ışığı altında uyumak in
sanın görüş kabiliyetini zayıflatır. Avrupa’da genellikle ay ışığında uyu
manın delilikle sonuçlandığı kanısı vardır. Lunatik (divane, mecnun) 
kelimesi bu tür ay delisini niteler.

Gümüş müdür (kimyagerler gümüşe ay diyorlar ve gümüşten yap
tıkları bir yayı, hilâl, ayın senbolü olarak kullanıyorlardı), yoksa yeşil 
peynirden mi yapılmıştır, veya ölü ruhların bir evi mi, yeryüzünde tüke
tilen ve kırılan herşeyin bir dinlenme yeri midir, ay ne olursa olsun sık 
sık bir tanrı veya tanrıca şeklinde kişileştirilir. Semitik ay-tanrı Sina 
Dağında yaşar. Bazıları onu îsrailoğullarma kanunlar veren Yahova ile 
özdeşleştirirler. Mısır tanrısı Thoth da ay tanrısıydı ve ölçülerin, öğre
niminin, bilginin ve yazının tanrısı olarak hüküm sürüyordu. Yunan 
tanrılarından Selena, Artemis ve Hecate ayla tanrılaşıyorlardı. Hint tan
rısı Soma (tanrısal içki) daha sonra ayla aynı şeymiş gibi anlaşıldı. 
Rig-Veda (X, LXXXV, 5) te ayın fazlarının Soma’nın tanrılar tarafın
dan içilmesi sonucu olduğunu anlatır. Küçül üp büyüme, tanrısal içkinin 
boşaltılıp doldurulmasının neticesidir.

Ay dişi oluşu nedeniyle tanrıçadır. Bazan da Ay tanrı erkek olup 
bir insan şeklinde düşünülür. Romanya masallarında ay, güneşin kız- 
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kardeşidir. Güneş kızkardeşine aşıktır, bu yüzden güneş doğdukça ay 
gizlenir, battıkça da yükselir, ortaya çıkar.

Bushman mitolojisine göre ay güneşi kızdıran bir adamdır. Güneş 
bıçak gibi ışınlarıyla bu adamı ufacık kalıncaya kadar dilimlere ayırır, 
sonra ayın af talebi üzerine bundan vazgeçer ve ay yeniden büyür. Fa
kat güneş herseferinde ayı yuvarlak ve dolu görünce tekrar kesip dilim
lere ayırır.

Kuzey Amerika yerlisi Kızılderililerin masallarında da ay ve gü
neş kişileşerek rol alırlar ve yıldızlarla birlikte ay fece halkını meydana 
getirirler. Apache’ler güneş ile ayı doğduktan sonra insanlara yol gös
teren kişi şeklinde düşünürler. Onlara göre güneş erkek, ay dişidir. Ba
zı toplumlarda da ay ihtiyar bir dede şeklinde tasavvur edilir. Bizde aya 
aydede denmesi böyle bir düşüncenin sonucu olsa gerek.

Kuzey Amerika Kızılderililerine göre ay da güneş gibi bir tanrıdır 
ve hem erkek hem kadındır. Eskimolarm bir halk hikâyesinde ay erkek 
kardeş, güneş kızkardeştir. Hikâye kısaca şöyledir: Esrarengiz bir genç 
geceleyin, gizlice genç bir kadını ziyaret ediyor; Kadın ellerini isle siyah- 
hyarak gencin sırtına bir işaret koyuyor. Sonra, genç bu işaretten kendi 
sevgilisinin o genç kadının kardeşi olduğunu anlayınca kaçıyor. Sevgi
lisi takip ediyor ve ikiside göğe çıkıp biri güneş biri ay oluyor. Ayın 
yüzündeki lekeler işte o isli elin izleridir.

Güneydoğu Anadolu’da da ayın yüzündeki lekelere ilişik bir hikâ
ye vardır. Özeti şu; Ay annesi ölen zavallı bir yetim kızdır. Üvey anne
sinin zalim tutumu ve gösterdiği ağır işler onu hayatından bıktırmıştır. 
Üstelik üvey annesi onu sık sık dövüyordur da. Bir gün üvey annesi 
hamurlu elleriyle kızcağızın yüzüne bir şaplak indirince hayat tamamen 
çel; ilmez oluyor ve yetim kız «Allahım beni bir yıldız et, gök ufkuna 
at, kurtulayım» diye içinden dua ediyor. Allah yetim kızın duasını ka
bul ediyor onu gök yüzüne yükseltiyor. Bugün ayda leke gibi görülen 
karaltıların o hamurlu elin izleri olduğuna inanılır.

Güney Amerika yerlilerince de Eskimo hikâyesindeki gibi ayın 
yüzündeki lekelerin ay ile kız kardeşi güneş arasında cinsi ilişkilerin 
neticesi olarak telakki edilir. «Kadın karanlıkta gelen sevgilisinin kim 
olduğunu bilmediğinden onu kül ve kanla işaretledi. Ay utancından ve 
korkusundan göklere kaçtı, gitti...
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■ Oyunları Okullarda
v ı •İta ve Nasıl I*

Halim AYDIN
Halk Oyunları Yarkurulu Başkanı

Köylerdeki gizli işsizliğin günden güne artması ve endsütrinin 
ilerleme kaydetmesi nedeniyle halkın büyük kentlerde yoğunlaşması, 
halk oyunları dediğimiz köylü danslarını gitgide unutturmakta, hattâ 
çoğunu ortadan kaldırmaktadır. Bugün köylere kadar giren transistorlu 
radyolar ve pikaplar köylülerin dikkatini, eğlencesini başka yönlere çek
mekte ve köylü dansları üzerinde olumsuz tesirler yapmaktadır. Bu 
danslar büsbütün yok olmadan tekrar canlandırılmalı, toplanmalı, öğ
renilmeli ve öğretilmelidirler.

Halk oyunlarının kişiye çeşitli yararlar Bağlıyacağı görüşü, bu 
oyunlara gereken değerin verilmesi ve bunların bütün okullarda öğretil
mesini bugün eğitimcilerin kafalarında ortak bir fikir haline getirmiş
tir. Biz bu yararları beden eğitimi, estetik, kültürel ve toplumsal alan
lardan ele alabiliriz. Halk oyunları çalışmaları, öğrenciye ilk önce beden 
eğitimi ve sağlıkla ilişkin yararlar sağlar. Bunların neler olduklarını Me
tin And şöyle toplamaktadır: ««Müzik ile hareket etmenin sinir, solu
num, kas sistemleri üzerinde olumlu etkisi, bedenin kolayca denetlenme
si, fazla gücün, içe ililmiş duyguların dans yoluyla dışarı akıtılması, 
sağlık ve beden eğitimi yönü küçümsenmiyecek noktalardır. (1)

Halk oyunlarının kültürel yararları, onların bir ülke halkının miza
cını, kılığım, renk ve biçim zevkini ve kendine has hareketlerini akset-

1) Metin And: Türk Köylü Dansları, İstanbul 1954, sahife 99. 
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tirebilmesinde yatar. Ayrıca halk oyunları, o ülkenin veya belli bir yöre
nin tarihi, coğrafyası ve toplum bilimiyle de yakından bağlantılıdır. Bir 
ülkenin danslarım tanımamız, o ülkenin inançlarını, törenlerini, göre
neklerini, müziğini, müzik aletlerini, halk sanatlarını ve halkının gün
lük yaşantısını da tanımamıza yardımcı olur. Şunu da unutmamak ge
rekir ki, salt oyunun öğrenilmesi bütün bu yararları elde etmek için ye
terli değildir; Danslar öğretilirken öğrenciye danslarla ve mensup bu
lundukları yörelerle ilgili bilgiler de verilmelidir. Bu bilgiler, ayni za
manda öğrencileri dansa daha çabuk ısındırır ve onların daha iyi oyna
malarım sağlar.

Köylü oyunlarını öğrenmenin toplumsal ve eğlendirici yönlerini de 
yabana atmamak gerekir. Bu oyunlar çokça toplu halde (ekipçe) ve ka
dınlı erkekli oynandıklarından kişileri topluluğa katılmaya, gurup için
de işbirliği yapmaya ve sorumluluğunu daha iyi kavramaya iter. Ayrı
ca oyun, hele içtenlikle duygulu oynanırsa, oyuncuyu rahatlatır, gevşe
tir, eğlendirir ve coşturur.

Halk oyunlarının nasıl öğretilecekleri konusuna gelince, Metin 
And’m da ileri sürdüğü gibi bunun üç aşamada gerçekleştirmek en 
geçerli yoldur. İlk aşamada öğretici dansı sözlü olarak açıklamalı ve öğ
rencilerin seyretmeleri için önce kendisi dansetmelidir. Bu arada öğren
ciler, vurgunların yerini iyi belliyebilmek için, müzikle beraber el çır
pıp ölçü vurabilirler. İkinci aşamada öğrenciler müziksiz olarak kendi 
kendilerine adımları denerler. Burada öğrencilerin karşılaşacakları güç
lükleri, öğretici öğrencilerini seyrederken bulup çıkarmalı ve onlarla 
icapederse tek tek meşgul olarak öğrencilerinin figürleri hatasız alma
larını sağlamalıdır. Öğreticiye düşen en önemli görev bu aşamadadır. 
Son aşamada ise öğretici ile öğrenciler müzik eşliğinde toplu olarak dans 
etmeli ve müzikle figürler arasındaki bağlantının öğrencilerin kafala
rında iyice yer etmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerin önem vermeleri gereken bir nokta da dansları ve fi
gürleri zorluklarına göre sınıflandırmaktır. Dans öğreniminde yeni bir 
öğrenciye çapraşık adımları ve şaşırtıcı, kan şık müziği olan bir oyun 
yerine, müziği ve figürleri basit bir oyun öğretmek elbette daha kolay 
ve verimli olacaktır. Bütün bunların yanında dansların aslına uygunlu
ğunun titizlikle korunması gereklidir. Bütün öğretici arkadaşlar bu ko
nu üzerinde özellikle durmalı ve kendileri dahil hiç kimsenin danslarda 
kesintiler, katmalar, yapmasına, sırayı bozmasına, erkek oyunlarına kız 
sokmak gibi değişiklikler yaratmasına izin vermemelidirler.
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H OîUDlanmız ve Bölgelere vavlları
Sadi Yaver ATAMAN

İnsanlar için en iyi bir ifade tarzı harekettir. Hareketin temel un
surunu teşkil eden ölçülü davranışların, bir bakıma (oyun) ve (müzik) 
le izahı, öz yapısındaki düşünce ve sanat kavramı içinde, toplum haya
tının bütün olaylarını bir kaynaşma ve duygu zenginliğiyle anlatması 
ve ortaya koymasıdır.

Oyun ve müzik, ilk insanlardan başlayarak, halk topluluklarına 
heyecan veren ve dinî duyguları besleyen bir kaynak olmuştur.

** *

Türk halk müzik ve oyunlarının gerçek değerlerini araştırırken, 
özellikle bölge yayılışlarının belirtilmesinde fayda vardır.

Herşeyden önce belirtelim ki, halk müziğiyle halk oyunlarını öz- 
benlikleri açısından ayrı ayrı incelemek mümkünse de, mânâda ve ruh
ta, kökleri birbirine bağlı bir gövde olarak düşünmek yerinde olur.

Böyle ayrımlarına ve özelliklerine göre, halk oyunlarımızın orta
lama bir hesapla % 10’u Bar, % SO’u Halay, % 15’i Zeybek ve seymen 
oyunları, % 8’inin Horon, Karşılama, % 7’sinin Hora, % 8’inin Kaşık 
ve zilli oyunlar, % lO’unuıı taklitli ve temsilli oyunlar, % 5’iııin de çe
şitli kırık havalı ve oturak oyunları olduğu anlaşılmıştır.

Bu oyunların % 6O’ı erkekler tarafından, % 30’u kadınlar tara
fından, % 10’u da erkek kadın birarada oynanmaktadır.

Halk oyunlarımız, ilk bakışta ana adlarla birbirine azçok benze
yen hareketler halinde yurdun dört bucağına yayılmış olarak görül
mekteyse de, dikkatle izlenecek olursa, söz gelimi sadece Halay tarzı 
oyunların çeşitlerinde birbirlerine en yakın komşu bölgelerde bile, ince 
ve değişik figür zenginliği olduğu görülür.
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Altı bölgede toplayabildiğimiz* yerli karakter taşıyan oyun çeşit
leriyle halk oyunlarımızın bu bölgeleşmelerde, tarih, coğrafya, etnolojik 
ve toplumsal etkilerinin bahis konusu olduğunu öncelikle belirtmiş ola
lım.

Oyun bölgelerini kısaca şöyle belirtebiliriz:

Bar Bölgesi : Erzurum, Bayburt, kısmen ve karışık olarak 
Ağrı, Kars, Artvin, Erzincan illerimizi içine alan kuzey doğu bölgesi.

(Bu oyunların kuruluş özelliği, yan yana, elele, ya da kolkola tu
tuşularak, dizi halinde oynanan omuzdaşlık oyunları oluşudur.)

Belirli çalgıları, Davul - zurna olan Barlar, temel ölçülerle başla
yan, birleşik karma ölçülerle kurulmuş çeşitli ritm motifli oyunlardır. 
Ayaktan ayağa geçişlerde figür değişikliklerini hazırlayan ve yapısın
daki esasları en çok belirten bu ritm ve motif zenginliğidir.

Halay Bölgesi: Şerit halinde Doğu Anadolu bölgesiyle bir 
kısım orta Anadolu bölgesini içine alan saha. Doğuda başlıca merkez
leri: Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli* Elâzığ, Malatya.

Güney Doğuda : Siirt, Diyarbakır, Maraş, Gaziantep, Hatay, kıs
men ve karışık olarak Urfa. Adana.

Kuzey Anadolu kesiminden ortalara doğru başlıca merkezler: Ço
rum, Tokat, Sivas, karışık olarak Çankırı, Yozgat, Kayseri, Kırşehir. 
(Karışık olaraktan maksat, başka oyun çeşitlerinin de bulunmasıdır.) 
Dizi halinde oynanan Halayların, çeşitli bölgelere yayılmış çok zengin 
çeşitleri vardır.

Bu oyunların belirli çalgısı da, Davul-zurnadır. Müzikleri Barlar 
da olduğu gibi çeşitli ritm canlılığı göstermekle beraber, ezgi yapısın
da, bazı bölgelerde çoğu zaman tek cümlelerin tekrarlama hali vardır.

Horon ve Sallama Bölgesi : Kıyı şeridi üzerinde, Samsun
dan başlayarak canlı merkezler halinde, Doğu Karadeniz’in yalı bo
yunca uzanan kısmı. Karışık olarak Ordu ve Giresun’dan sonra, belirli 
merkezleri Trabzon, Rize, Çoruh’a (Artvin’e) kadar dayanan bölge. El
ele tutuşmak, toplu ve ortaklaşa oyun tarzının en canlı ve hareketli ör
nekleri olan «Horon» ların karakteristik çalgısı kemençe ve tulum zurna 
olarak alınmıştır.

Müziklerinin küçük kısa motif ve cümlelerin mütemâdiyen tekrar 
edilmesi suretiyle ritm canlılığı ve çabukluğu gösteren bir havası var
dır.
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Hora, Karşılama ve Sallama Bölgesi : Genellikle Trakya kesi
mi. Belli merkezleri: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, kısmen ve karışık 
olarak Çanakkale bölgesi.

Hora oyunları, ritmik ve işletici karakteri ve hareket değerleriyle, 
dizi biçimi oyunların tipik bir örneğini vermektedir. Çoğu zaman Serhat 
türküleri ve Ceng-i harbilerle oynandığı için, müzikleri yiğitlik ve ka
badayılık hareketlerini canlandıran ritmik davranışlarla oynanır.

Çalgıları, genellikle davul zurnadır. Gayda, Kabak, Çiğrtma, Ka
val ve kısmen Bağlama gibi çalgılar da pek yaygın olmamakla beraber, 
bölgenin belli başlı çalgılarıdır.

Kaşık Oyunları Bölgesi: Güney Anadolu’nun Akdeniz’e 
açılan kısımlarıyla, harışık olarak Mersin» Antalya, belirli olarak Silif
ke, Mut, ortalara doğru Konya, Kırşehir, kısmen ve karışık olarak Es
kişehir. Karadeniz’in iç kısmına düşen Bartın, Safranbolu.

Oyunların karakteri, tahta kaşıklar şakırdatarak topuk kakıp omuz 
ve kuşak oynatmak suretiyle, özellikle ayak oyunları. (Konya’da göbek 
oynatma, omuz ırgalama) hüneri göstermektedir.

Müzikler; kırık havanın çeşitli ve hareketli ritm ahengi üzerine 
(çoğunlukla 2/4 ve ender olarak 9/8) kurulmuş mahalli türkülerle otu
rak alemi esasına göre düzenlenmiştir.

Zeybek, Efe ve Seymen Bölgesi: Merkezi Ege kıyıları ve 
iç bölgesi olmak üzere, hareketli merkezleri; Balıkesir, Bergama, 
Ödemiş, Aydın, Denizli, kısmen ve karışık olarak Burdur, İsparta, Ka
radeniz’in iç bölgesinin belirli merkezleri olarak, özellikle Efe ve Sey
men dernek oyunlarının yaygın olduğu Kastamonu, Safranbolu» Bolu. 
Ortalara Doğru Ankara, Eskişehir, Kütahya, Orta ve ağır zeybek tarzı 
denilen dörtlü düz ve dokuzlu aksak, ağır aksak ritm düzenli, Ceng-i 
harbi ve kahramanlık ezgileriyle karşılıklı oynanan Zeybek oyunlarının 
en belirli karakteri, yere diz vurarak eski Türk saygı geleneğini yaşat
masıdır. Bu bölgenin özellikle (Denizli, Muğla - Fethiye, Burdur taraf
larında) Avşar konar göçerler arasından yayılmış olan (Teke zortlatma- 
sı) denilen karakteristik 9/16 ölçülü, türkülü oyunlar da vardır.

Bu arada hemen belirtelim ki, Zeybek, Efe ve Seymen oyunlarına 
hemen hemen yurdun dört bucağında rastlanmaktadır.

Yurdun özellikle Karadeniz iç bölgeleri ile, bir kısım orta Anado
lu’da (Masklı oyunlar) ve çeşitli hayvanların (özellikle ayı, kurt, at, til
ki, gibi) kılığına girerek, belirli hayatlarını (özellikle aşk hayaklarını) 
huy ve adetlerini taklid edici oyunların da yer yer yaşadığını görmek- 
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feyiz. Ancak bunları oynayan eskiler, yeni oyuncular yetiştirmemektedir. 
Başta geçim endişesi geliyor. Çerkeşin Ovacık, Safranbolu’nun Sipahi
ler» Zopran gibi usta davulcu yetiştiren bölgelerinde eskiden omuzlarına 
çift davul takıp oynayanlar vardı. Bunlar küçük yaşta tavana asılı zembil
ler içinde fırıl fırıl döndürülerek yetiştirilirlerdi. Önce köçeklik yaparlar, 
sakalları bıyıkları çıktıktan sonra davulcu olurlardı. Çift davulla dön
dükleri zaman topaç gibi renk değiştirirlerdi. Benim yetiştirici olarak 
tanıdığım usta davulculardan bugün kimse kalmamıştır.

Masklı oyunlarda (minyatür, cirit, kukla, sepet ve arap) oyunları
na Çankırı ve Eflani bölgelerinde rastlanmaktadır.

Bütün oyunlarımızın bölge özellikleri araştırılırken, coğrafya ve 
toplumsal etkilerinin folklor yönünden incelenmesi gerekmektedir. Bu 
ayrı ve başlı başına bir konudur.

Halk oyunlarımız yapısı ve yapılmalarını etkileyen olaylar bakı
mından incelendiği zaman bunu bir duygu zenginliğiyle ifade etmek ge
rekirse, Türk milletinin kahramanlıklara, hamasî olaylara karşı aşırı 
duygulanmasının ve hayranlığın bir sonucu olarak nitelemek yerinde 
olur.

Halk oyunlarımızın belli bölgelere yayılmış çeşitli örnekleri arasın
da silahlarla oynanan sportif oyunlar da vardırki, söz gelimi Bursa’nm 
Kılıç Kalkan oyunu, Bolu’nun Kılıç ve Yatağanlarla oynanan Köroğlu, 
oyunu, Erzurum’un Hançer Barı, Karadeniz’in bıçak Horonu ve tüfekli 
oyunları yukarıda bahsettiğim kahramanlık folklorumuzun canlı örnek
leridir. Bursa’nm Kılıç Kalkan oyununu çalgısız, sadece kılıç kalkan 
şakırtılarıyla ince ve kahramanca bir düzen içerisinde oynanması, Bolu’
nun Köroğlu oyunlarında müziğin bir ara susup meydanı kılıç şakırtı
sına boğması, oyun tarihi ve kahramanlık folkloru bakımından ayrıca 
İncelenmeğe değer özellik taşımaktadır.
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Nida TÜFEKÇİ

Türk halk müziğinin iki büyük dalından biri uzun havalardır. Di
zisi bilinen ve dizi içindeki seyri belli, ölçü ve ritm bakımından serbest 
olan halk ezgilerine uzun hava denilmektedir. Bölgelere göre değişik ta
vır gösteren uzun havalarımız, toplum vicdanında büyük bir etki yara
tacak nitelikte nefis san’at örnekleridir.

Bozlak, maya, hoyrat (horyat), garip, kerem, divan, yanık, kesik, 
aydos, eğin, kayabaşı, yüksek hava, Türkmeni ve yayla havası değişik 
bölgelere özgü uzun havalardır.

Uzun havaları kendi içlerinde üç şekilde görüyoruz:

1. Ölçüsüz başlayıp sona erenler (Kışlalar, Diyarbekir dolar şim
di, Duman duman olmuş karşıki dağlar ve diğer bazı bozlaklar yukarı
daki tarife uyarlar).

2. Saz kısımları ölçülü olduğu halde, sözleri serbest olanlar (Çiçek 
dağ, Elâzığ gelin hoyratı, Divanlar bu konuda ilk akla gelen örnekler
dir).

3. Serbest başlayıp sonradan ölçüye girenler (Sûmmani ağzı par
çalar, Kayadibi bar imiş, Güzel vasfeyleyim hallerin senin, gibi havalar 
yukarıdaki tarife uygundur).

Uzun havaların yurt sathında yayılışları şöylece özetlenebilir:

Bozlaklar: Ortan Anadolu bölgesinin karakteristik uzun havalarıdır. 
Çorum, Yozgat, Ankara, Niğde, Nevşehir, Kayseri, ve Kırşehir illeri
mizde en makbul örneklerine rastlanır.

Hoyrat: Hoyratlara, genellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu böl- 

22



geleninde rastlamaktayız. Bölgelerin kültür alış verişi dolay isiyle bu 
bölgelere yakın çevrelerde de hoyrat söylenirse de menşei bakımından 
bir esas teşkil etmezler. Hoyrat denilince akla en güzel cinaslı değişle
rin uzun hava tipinde olanları gelir. Söz gelişi:

Bir başka örnek :

Kara gözler
Sürmeli, kara gözler
Oğul!
Hiçbir derdim olmasa 
Öldürür, kara gözler.

Seherde ayan yeri (uyan yürü) 
Sineme dayan yeri (yürü)
Yüz yıl sel gelse oymaz
Bir gün gamı oyan yeri.

Bir diğeri:

Oku yâra (yare)
Aç kitap oku yara 
Sinemde yer kalmadı 
Meğer ok, oku yara

Bitmiyecek kadar örnekleri olan hoyratların okunuşlarında usûl, 
bizde aşık tartışması gibi iddialı olur. Örneğin, eğer bir halk sanatçısı 
«kara gözler» üzerine bir dörtlük söylemiş ise, karşısındaki sanatçı da 
aynı şekilde, yani «kara gözler» sözünü esas alıp cinas yaparak, cevap 
verirdi lâzımdır.

Bir örnek : Konu : O k.

Oku baştan Oku yeni
Aç kitap oku baştan Aç kitap oku yeri

1. Sanatçı; Yarim mene yar olsa * anatçı. gjnemj g^z göz etti 
Geçirirem oku taştan Feleğin oku yeri

... Ve böylece uzar gider.

Uzun havaların, bölgelere göre yayılış ve geleneksel durumlarını 
açıklamak, bize ayrılan yaprakların çok ötesinde bir yekûna varır. Bu 
bakımdan diğer uzun havalara gelecek yazımızda değineceğiz.
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Füsun TÜCCARBAŞIOĞLU

Kına’nın uzun bir geçmişi var. Eskiden ilâç yapımında kullanılır
mış. Bu alanda tanımı Mısırlılara kadar uzanıyor. Boya maddesi ola
rak kınayı Araplarda ve îr anlılarda görüyoruz. Hürmet uyandırmak için 
yaşlılar sakallarını kınalıyorlar, çöl halkı atlarının yele ve kuyruklarını 
kına ile renklendiriyor. Kadınlarda ise kına güzellik unsuru olarak ka
bul ediliyor. Kına ile gelinin süslenmesi ve bizim düğünlerimizin bir 
parçası olması ise çok sonraları oluyor.

Bazan bir hafta kadar uzun bir süre devam eden köy düğünlerimi
zin en renkli günlerinden birini kına eğlenceleri meydana getiriyor. Ana 
hatları ile Anadolunun hemen her yerinde tertiplenen kına eğlenceleri 
birbirine benmekte. Kimi gündüz, kimi gece, genellikle gelin hamamı
nın arkasından tertip ediliyor. Gelin’in evinde ve sadece kadınlar arasın
da oluyorsa da, yemekler ve kına güvey evinden geliyor. Güvey tarafı 
da çoğu zaman gelin evindeki eğlencelere katılıyor. Bazı yerlerde, örne
ğin Maraş ve çevresinde, güney tarafının kadınları kına yakıldıktan 
sonra gelini ziyarete gidiyorlar. Diğer bölgelerde kına eğlentisi bütün 
köy halkına açık olduğu halde, kına yakma işi herkesin gitmesinden 
sonra, kalan birkaç yakın akraba arasında yapılıyor.

Kına eğlencelerinde gelin ortaya çıkmağa utanır. Misafirler me
rak uyandırmak isteği ile bekletilirler. Elâzığ, Sivas, Biyarbakır, Bur
sa, Akhisar ve köylerinde gelin, ellerinde mumlar taşıyan yedi kızın pe- 
şisıra içeri girer ve ortaya oturtulur. Evvelden «kına kağnısı» veya «kı
na arabası» ile gelmiş olan güveyin hediyeleri ortaya çıkartılır, dualar 
ve övgüler arasında geline sayılır, zira gelin bakmaz. Kadınlar türküler 
çağırır, oynarlar. Bu arada da kınanın gelmesi beklenir. Kına gecesi ge
lin oynarsa o sene buğdayın bereketli olacağı, gelinin çok çocuk doğu
racağı gibi inançların bulunduğu yerlerde, geline oynaması için yalva-
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rılır. Kayseri köylerinde yaygın olan bu inanca karşı gelinin direnmesi 
usûldendir. Ankara, Niğde, ve Muğla’da gelini ağlatmak için acıklı tür
küler söylenir, gelinin ağlayıp ağlamadığını anlamak için de bir yakını 
arada bir gözlerini siler Kastamonu’da ağlamayan gelin koca istiyor de
mektir, bu yüzden gelin’in misafirlere rezil olmaması için, kız arkadaş
ları başına toplanır, onu ağlamaya teşvik eder ve şu türküyü söylerler:

«Ak yanı yastık altı minder oğlan anası 
Allar giyer, mor bağlanır oğlan anası 
Boynu buruk, benzi çalık kız anası 
Atladı geçti eşiği oğlan anası 
Sofrada kaldı kaşığı kızın anası.»

Misafirlerden para toplamak adeti ise hemen hemen her bölgede 
görülüyor. Bu şekilde düğün evi düğün masraflarının bir kısmını çıkar
mış oluyor. Eşikte bir çocuğun tuttuğu kutunun önünden geçen herkes 
gönlünden kopanı atıyor, yahutta Menemen’de olduğu gibi gelini tepsiy
le dolaştırıyorlar. Yalnız Maraş’ta görülen bir kına gecesi geleneği ise 
kına şerbetinden içen herkesin muayyen bir miktar parayı bardağın di
bine bırakmak mecburiyeti... Bu gelin’in düğün harçlığını teşkil ediyor, 
yerenin talihinin açılacağına, vermeyenin başına bir felâket geleceğine 
inanılıyor.

Gelin evinde bunlar olurken kına ve güvey tarafı yola çıkıyorlar. 
Kayseri ve Niğde’de yolda başka bir kma alayına rastlanması uğurlu sa
yılıyor, usulden iki alay döğüşüyorlar. Kazanan yoldan ilk geçecektir ve 
onların gelini daha mesut olacaktır. Güvey ve erkek akrabaları gelin evi
ne komşu bir evde ağırlanırlar. Kadınlar ise eğlencelere katılırlar. Ka- 
ymvalde ve gelinin annesi ağlaşırlar. Maraş’ta kınayı kaynananın bas
ması gerekir ve pazarlık üzere, başlık parası karşılığı, geline altın ta
kar. Güvey tarafından kimsenin katılmadığı yörelerde aileden ihtiyar 
bir kişi kınayı basar. Çoğu zaman kınayla gelinin avucuna birde altın 
basılır. Kütahya’da gelinin sol el ve ayağına kız tarafı, sağ el ve ayağı
na erkek tarafı kına basar. Geline kına «değdirildikten» veya «yakıldık
tan» sonra gelinlik çağı gelmiş diğer genç kızlar da kısmet getirecek 
gerekçesi ile artan kınayı yakınırlar. Kma yakılırken gelin ağlamaya de
vam edecektir. Bolu’lu kadınlar:

«Altın tas içinde kına ezilsin
Sabah olsun güzel yüzün yazılsın
Görümceler etrafına dizilsin
Gelinim kınan kutlu olsun.
Burda dirliğin tatlı olsun.»
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diyerek gelinin ellerini ve ayaklarını, boyanın oturması için bezlerle bağ
larlar. Eğlenti sabaha kadar devam edebilir. Gündüz tertiplenen eğlen
tilerde akşam üstü, oynamaktan yorulmuş misafirlere yemek verilir. Çiv- 
rilTiler bu yemeği «yat geber» diye bilirler. Gelin o gece uyutulmaz, iki 
arkadaşı ile dertleşir.

Zannedildiği gibi kına yakılması sadece kadınlara mahsus bir ge
lenek değildir. Muğla, Kayseri, ve Niğde’de güveye ve sağdıçına da kı
na yakılır. Bu merasimde kına yakma muhtara veya kaymakama aitti. 
Güveye yakılan kına sembolik bir miktardadır. Sağ elinin avucuna ba
sılır ve gelinden gelen bir mendille sarılır.
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M. Şenel ÖNALDI

insanlar güzel sese sahip olsunlar ya da olmasınlar, zaman zaman 
müzikli söyleyişlerde bulunular. Böylelikle çocukluk çağlarında veya 
büyüdükleri zaman öğrendikleri türkü, şarkı, ve melodilerle sevinçlerini, 
üzüntülerini içten gölen bir gereksinimle dışa yansıtırlar.

Yurdumuzda müzik terbiyesini olumlu kılan organlar pek gelişmiş 
değilsede bu organları yaratmak, geliştirmek ve yaşatmak kendi elimiz
dedir. Müzik terbiyesi ve zevkinin olumlu bir yolda geliştirilmesinde 
topluluk çalışmaları önemli rol oynıyabilir.

Koro çalışmaları sadece türküler söylemekle bırakılmayıp, solfej 
(nota ile okuma) ve kuramsal çalışmalarla bilimsel bir yolda yürütülme
lidir. Burada en çok dikkate alınacak nokta gelişi güzel elemanlardan 
meydana gelen koroyu duygulu ve düzgün söyletebilmek ve koro düzeyi 
ile çevre düzeyine uygun repertuar seçebilmek olacaktır. Bugünkü ko
şullarda eser seçebilmenin hiç de kolay olmadığı gün gibi açıktır. Bu
nun nedeni elde bulunan eserlerin dar bir etki sahasına sahip olması ve 
buna paralel olarak dinleyici anlayışının yeteri kadar gelişmemiş olu
şudur. Sık sık yapılacak halka açık gösteriler bu engellerin ortadan kal
dırılmasında önemli rol oynıyacaktır. Bu gösteriler sırasında söylene
cek, az çok duygulu, temiz ve düzgün müzikli söyleyişler dinleyiciler 
arasındaki yeni elemanlara ve topluluklara örneklik edecektir. Gösteri
leri koro ile bırakmayıp masallar, tekerlemeler, ozanların deyişleri ve 
halk oyunlarıyla zenginleştirmek, daha da çekici bir hale getirmek müm
kündür. Böylece dinlemeyle kulağın, görmeye gözün, anlamayla zevk
lerin eğitilmesi kolaylaşmış olur; dinleyici istediğini seçmekle kulak este
tik zevklerini her yönde eğitmiş ve çeşitli eserleri tanımak olanı ğım bul
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muş olur. Zaten müzik eğitimi Halk Korolarım, klâsik koroları ve ope
raları izlemek veya dinlemekle elde edilebilir.

Halk oyunlarının müzik eğitimindeki önemini söylemeden geçe- 
meyiz. Oyun, müzikli bir ritm ve hareket demek olduğuna göre eğitim
deki önemi büyüktür. Oynayanlara ve dinleyenlere zevk vermesinden 
faydalanılarak dolaylı olarak müzik dinletilmiş, ritm ve kulak eğitimin
de fayda sağlamış olur.

Halk topluluklarının kendine özgü çalgı aletlerini çeşitleri ile bu
lundurmaları, gerek onları yakından izlemek, gerekse bu çalgı aletleri
nin çalışmalarda işe yararlı olabilmesi yönünden önem taşır. Bilmeliyiz 
ki; halk türküleri ve oyunları yalnız ve yalnız halk sazları ile icra edilir. 
Ud, tanbur, keman, kanun v.b. gibi çalgı aletleriyle icra edilmesi yersiz
dir. Gene halk ağzını taklit eden, yüzüne gözüne bulaştıran kişileri ve
ya bu çeşit plâkları halk için kurulmuş topluluklardan uzaklaştırmak 
gerekir.
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Robert Kolej Türk Folklor 
Kulübü Bulgaristan ve Arnavut
luktu ziyaret etti, İngiltere'de iki 
Milletlerarası Festivale katıldı:

Robert Kolej Türk Folklor 
Kulübü 31 Temmuz - 11 Eylül 
tarihleri arasında Bulgaristan - 
İngiltere - Arnavutluktu kapsa
yan bir gezi düzenledi. 37 kişilik 
bir kadro Elâzığ, Bursa Kılıç 
Kalkan* Silifke, Antep, Bitlis, 
Karadeniz ve Kars yörelerinden 

halk oyunlarımızı sunmuş, bunun 
yanında çeşitli bölgelerden der
lenmiş beraber (koro) ve solo tür
külerle Türk halk müziğinin ta
nrıcılığını yapmıştır.

Resim görevli olarak, kül
tür anlaşmaları çerçevesinde 3-4 
Ağustos tarihlerinde Bulgaristan 
Başkenti Sofya’da ve Filibe’de, 
5-8 Eylül tarihlerinde de Arna
vutluk başkenti Tiran, Dürres, 
(iki gece) ve îşkodro’da verilen



gösteriler gerek adı geçen devlet
ler ileri gelenleri, gerek halkları 
ve gerekse de buralarda yaşayan 
Türk azınlıklar tarafından ilgiy
le izlenmiş ve gurup büyük tak
dir toplamıştır. Kulüp, İngiltere- 
de 16-22 Ağustosta Billingham, 
23-27 Ağustos’ta ise Scunthorpe 
Milletlerarası festivallerine katıl
mıştır. Buralarda da gurubumuz, 
gerek gösterilerdeki başarısı, ge
rekse sahne dışı davranışlarıyla 
en fazla ilgiyiy toplamıştır.

Sergi: 24-29 Eylül arası, 
kulübümüz Basın Yayın Yarku
rulu okul konferans salonunda bu 
yazki geziyi yansıtan bir serga 
açmıştır. Sergide yabancı ve 
Türk basında çıkan kulübümüz
le ilgili yazı ve fotoğraflar yer al
mıştır.

Ayrıca, İngiliz Kültür Derne

ğinde de İngiltere gezisiyle ilgili 
resimler yayılanmıştır.

Ekim gösterileri: 8-9 Eylül ta
rihlerinde, Elâzığ, Bursa, Kılıç 
Kalkan, Silifke, Antep, Bitlis, 
Karadeniz ve Kars ekipleri ve halk 
türküleri korosu senenin ilk gös
terisini Robert Kolej tiyatro sa
lonunda verecektir,

Öte yandan Antep ekibimiz 
okul müdürü Dr. Dr. Everton’un 
23 ve 25 Eylül tarihlerinde yeni 
öğrenciler için düzenlediği tanış
ma toplantısında gösteriler ver
miştir.

Folklor Dersi: Sayın Tahir 
Alangu okulumuzda «Türkiye 
Folkloru» adıyla folklor dersi 
vermeğe başladı. Böylece, Kulü
bümüzün okul idaresi nezdindeki 
levamlı teşebbüsleri olumlu 

sonuca varmış oldu. Folklorumu-



sun teorik yyönden incelenmesi 
ve açıklanmasında, kendi çapın
da, çabalara girişmeyi kuruluş 
felsefesi olarak kabul edene kulü
bümüz, gerçek forklora, halk bil
gisine, eğilmek amacıyla konu
lan bu ders vasıtasıyla çok şeyler 
kazanacağına inanmaktadır. Ders 
lere öğrenci arkadaşlarımız ve 
kulüp üyelerimiz tarafından bü
yük ilgi gösterilmektedir.

Koro ve Spz Çalışmaları:
Değerli halk müziği sanatçısı 

Şenel Önaldı haftada iki gün oku
lumuzda kulübümüz korosunu 
çalıştıracaktır. Bu çalışmalar ne
ticesi halk türküleri koromuzun 
ve solo çalışmalar yapan arkadaş
larımızın daha ileri bir seviyeye 
çıkacakları tabiidir.

niş bir saz ekibi kurmaya karar 
vermiş ve çalışmalar fiilen başla
mıştır. Otuz kişilik bir kadroyla 
yürütülecek olan çalışmalar kulü
bümüz faaliyetlerine ayrı bir ha
va verecektir.

Halk Ounları Çalışmaları ve 
Yeni Ekipler:

Kulübümüze yeni katılan arka
daşlara halk Oyunlarının öğretil
mesi amacıyla düzenlenen haftalık 
çalışmalar başlamıştır. Halk O- 
vunları Yarkurulu’nun yaptığı 
program dahilinde herkes arzu 
ettiği oyunu öğrenme imkânına 
sahip olabilecektir.

Yine, bu sene elimizdeki 
ekiplere ilâveten, çalışmalarına 
ara veren Van ve Erzurum Er-
kek ekiplerinin tekrar kurulması 
için teşebbüse geçilmiştir.

Buna paralel olarak, kulübü
müz Yönetim Kurulu bu sene ge-

Halk türküleri koromuz bir çalışmada



Florürlü diş macunu

Diş etlerini kuvvetlendirir 
Diş minelerini sertleştirir 
Çürümeleri önler
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1. En iyi MALZEME 
2» Kusursuz M O N T A J
3. Daimi S E R V İS
4»Kısa teslim*'müddetleri 
5» Uygun fiat ve ödemelerle

İNŞAATLARINIZDA

ERALKOji|
mühendislik mimarlık kolL ştL

HİZMETİNİZDEDİR
İSTANBUL _ 144 96 69
Bankalar cad EfOlkO Işhani İ49 59 73
AWE __ . ___  44 16 65

1 ANKARA $ube__  ___  12 49 32
İZMİR şube___  3 38 79
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