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Illi M M! HIM II
Tahir ALANGU

Halkevleri aşamasında hazırlanan rehber kitapların başında, Ar
nold Van Gennep’in 1924 yılında yayınladığı kitabın Türkçe çevirisi 
yer alır (1). Bundan sonra uzun süre, rehber kitabı olarak, bu eser kul
lanılacak, folklor sorunlarından söz eden çok kimse, bu kitaba baş vu
racak, hatta çok sonraki tarihlerde bile, rehberlik konusunda konuşan 
ve yazanlar bu kitabı anacaklardır. Folklorun genel sorunlarını ve me
todunu anlatan bu küçük kitabın, memleketimizde yaygın bir ünü var
dır. Van Gennep, bu kitabında folklorun kısa bir tarifini yapmaktan 
vazgeçiyor, bütün gücü ile alanını belirlemeye çalışıyor. Folklorun ala
nını derinliğine ve genişliğine araştırırken, bir yandan da belirlemesini 
yapıyor. Daha doğrusu, o, folkloru, karışık ve dağınık bilgilerin halk 
kaynağından yapılan bir derlemesi değil, müteaddit şubeleri ve kolları 
olan büyük bir disiplin olarak görü} or. Ona göre folklor, başka hiçbir 
bilimin ön plâna alınıp önemseyip meşgul olmadığı özel bir sosyal ha
yat unsuru ile, önemsiyerek meşgul oluyor. Onun kasdettiği özel un
sur, «halka mahsus» (populaire) teriminin ifâde ettiği niteliktir. Folk
lor, «halka bağlı ve halka mahsus» kültür unsurları, hayaya bağ
lı töreler, gelenekler ve eşyalarla meşgul olur. Bütün bu halk varlı
ğında «halka bağlı ve ona hâs» özellikleri arar ve belirler. Bundan do
layıdır ki, halkın kültürü ile birlikte hayatını da belirleyen bütün teza
hürlerini kucakladığı için, folklorun alanı, bu unsurlara bağlı olarak 
çok geniştir. Folklorun başlıca belirgin özelliği de, «kollektif mahsul
leri» konu olarak almasıdır. Folkloru ilgilendiren şeyler, karşılaştığı
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mız olaylar ve yaşanan hayattır. Bundan dolayıdır kî, sosyoloji ile ilgi
lidir. Folklorcu, maddî ve manevî dediğimiz folklor unsurlarını derler, 
tasnif eder, müzelere yerleştirir, kataloglarını yapar,

«Lâkin bizi asıl ilgilendiren eşyanın yaşıyan kimseler tarafından 
kullanılması, gözlerimizin önünde icra olunan âdetler ve bu âdetlerin 
mûdil ve bilhassa ruhî şartlarının araştırı-masıdır, imdi İçtimaî hayat 
durmadan değişiyor, bunun neticesinde folklorik anketler de hiç bir gün 
sona ermezler.»

İşte bu «dinamik» özellik, folklorun bir türlü anlaşılamıyan yanı
dır. Böylece Van Gennep’e göre, «folklor» bir yandan da «kollektif 
psikoloji»ye, «sosyal psikoloji»ye bağlanıyor. Bu kollektif psikoloji de, 
âdetlerde ifâdesini bulan «geleneksel bîr zincir»dir.

«Şu hâlde folklor, tasavvur olunduğu gibi dağınık, ufak ve az çok 
merak verici ve eğlendirici vakıâların basit bir kolleksiyonu değildir. 
O, hususi olarak köylülerle «ve köy hayatı ile, köy hayatından sanayi ve 
şehir muhitlerinde yaşamaya devanı eden şeylerle meşgul olan sentetik 
bir ilimdir.»

«Folklor yalnız eski kurumlanıl kalıntı]arını, yâni hurafeleri, varı 
canlı olayları araştırmaz. Fakat aynı zamanda, günlük vakıâları, benim, 
doğan vakıalar diye adlandırılmasını teklif ettiğim şeyleri de araştırma 
alanına alır.»

Bunun sonunda folklor, kollektif olur ve psikolojiye temas eder. 
Fakat o, psikolojiden, olayı hayattaki bütünü ile alması bakımından .ay
rılır. «Meselâ evliya ziyaretleri, bazı cepheleri ile kollektif psikolojinin 
özel bir şubesi teşkil etmekle beraber, folklor alanına girer.» Folklorcu, 
bu olayı, çevresinden, törelerinden ve hayat şartlarından, bağlı îejaııd- 
larından ayırmadan tetkik eder. Bütün merasimler, oyun ve rakıslar, 
evliyâlara âit halk kültü, evi ve köyü, ev ve mutfak takımlarını, her 
çeşit âletleri,, büyük ve küçük sanatları, halk tarafından yaratılmış, ya 
da eski çağlardan kalan kurumlan, nihayet «halktan kimseler»! «yük
sek kimselerden» ayıran duyuş ve ifâde tarzlarının araştırılmasını, alanı 
içine almıştır. İşte folklor metodu da, bu alan genişlemesine göre geniş
lemiş ve güçlenmiştir. Görülüyor ki, Van Gennep, folklorun ne olduğu
nu kısaca târife gitmektense, onun alanını iyice belirliyerek, kapsamını 
ortaya koymaktadır. Van Gennep’in «statik folklor» anlayışından «dina
mik folklor »a yöneldiği, bu bakımdan son devir Alman folklorcuları ile 
birleştiği görülmektedir. Folklor ürünlerini eski kurumlanıl kalıntıları 
olarak göremesi, «kollektif ve hayata bağlı» unsurları ile birlikte düşün
mesi, onu çağımızın forklorcuları arasına koymaktadır.
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İkinci Dünya Savaşı’na doğru, Önce Almanya’da, daha sonra onun 
yörüngesine giren Orta Avrupa ülkelerinin bazılarındaki faşizme yöne
len rejimlerde, halkbilgisinin aşırı uçlara doğru çekildiği, ırkçı esaslara 
bağlanmak istenen bir yeni halkbilgisi hareketinin başladığını görüyo
ruz. NSDAP (National Sosialistische Deutsche Arbeitspartie) üyeleri
nin eğitilmesi amacı ile açılan national - sosialist eğitim ve öğretim ku
rumlan için, bu konuda özel kitaplar ve broşürler hazırlandığını görü
yoruz (2). Halkbilgisinin, çeşitli devirlerde, çeşitli ülkelerde, çağdaş top
lum sorunlarına bağlanarak, nereden nereye çekiştirildiğini ve hangi 
amaçlara göre kullanıldığını göstermesi bakımından, bu «ırkçı esaslara 
bağlanan folklor» akımı pek ilgi çekicidir.

«Devlet hukuku sisteminin araştırılması değil, doğrudan doğruya 
halk denilen varlığın araştırılması, bütün devlet hikmeti anlayışının 
başında olmalıydı. Eski yüzyılların devlet adamları, şüphe yok ki, ça
ğımızın öğretim kaynaklarından yararlanamadılar. Lâkin berrak göz
lerle halkın gündelik hayatına baktılar, yokladılar. Ve bundan dolayı
dır ki, pek nâdirleşen pratik bir iç güvenliği ile bir vilâyeti hiç olmazsa 
başarı ile idâre edebildiler.»

Alman halkbilgisi araştırmalarının eski üstâdı Wilhelm Heinrich 
Riehl’den alman bu sözler, geçen yüzyılın ortalarında yazılmıştı. Bun
dan dolayıdır ki, Matthes Ziegler’e göre, National Sosialist açıdan, hal
ka bağlı, halka hizmete yönelmiş, yeni bir Alman halkbilgisi yolunun 
amaç ilkelerinden biri olarak ele alınabilirdi. Ona göre, bu sözler, «doğ
rudan doğruya tam bir açıklıkla Alman halkbilgisinin ödevi ve muhte
vasına işâret» etmektedir. Öyleki, gerçekten bir halkbilimi olarak kabul 
edilebilecek yeni bir görüşün temeli ancak bu ilke olabilir. Ona göre, 
bu anlamda ele alman ve böyle anlaşılan bir Alman halkbilgisinin işi, 
zarurî olarak, alanın ve muhtevanın tayinidir ki, o da herşeyden önce 
«Alman halkının varlığı ve geleceğidir.» Yâni halkbilgisi, rasgele ve 
boşlukta, niteliği ve niceliği belli olmıyan bir halk ile değil, «iyice belirli 
olan bir halk» ile meşgul olacaktır. O günkü modern halkbilgisinin bü
tün çıkmazı, bu temel vakıayı anlamaya ve kavramaya yetersiz olması 
ve temel vâkıâmn zorunlu sonuçlarına bir türlü ulaşamamasıdır.

Bunun ne demek olduğu da ancak günümüzde (1939 da) anlaşılmış, 
önümüzdeki sorunların «ırkçı açıdan anlaşılması», ırkçı açıdan bakıl
ması ve düşünülmesi öğrenilmiş, halk varlığının organik olarak tanım 
ması mümkün olmuştur.

«18. ve 19. yüzyılların bir sıra büyük Alınanının, bu idrâki hazır
lamakta büyük payları olmuştur. Aydınlanma çağının tarih felsefesi, ya
bancı ülkeler ve yabancı kavimlerle meşguliyetinin bir sonucu olarak, 
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aşağı halk tabakası dediklerinin tasavvur âlemleri ile de ilgilendi. Ay
dınlık çağının nazarında adi halk dedikleri zümre, her kültür milletinin 
aşağı tabakası olarak var olan, şu hor görülen cahiller kitlesi idi. Ras
yonalist protestanlık, pastoral bir öğreti içinde amaçsızlıktan, irrasyonel 
ve bâtıl inançlara ve törelere dayanan halk sapıklığım yargılayıp saldı
rıyor, o çağın Avrupa düşüncesine hakim olan kozmopolitizm ve dün
ya kardeşliği düşünceside, kendi insanlık eğitimi sistemi ile adi halk 
tabakası arasında bir bağlantı kurmaya çabalıyordu.

Bütün bu iyi niyetli hümanizm öncülerinin kargaşalığı arasından 
kendini sıyırıp, bakışlarını doğrudan doğruya horlanmış, hakâret edil
miş, sefalete mahkûm edilmiş aşağı tabakaya çeviren, onlardaki topra
ğa ve yurda bağlılık ve halk bilincini koruyuculuktaki değeri tanıyan, 
aşağı Saksonyalı Justus Möser (1720-1794) olmuştur. (3) O, köylüle
ri, kendi tarihi-sosyal görüşlerinin ortasına yerleştiriyor, 1768 yılında 
çıkan «Osnabrückischen Geschichte» adındaki eserinde, aydınlık çağı
nın estetikleşmiş insanlarının duyguları için ihtilâlci sayılabilecek şu 
cümleler üzerinde ısrarla duruyordu:«... eğer biz alelâde ve basit top
rak sahiplerini (yani köylüleri), milletin gerçekten temeli olarak alırda, 
milletin esası olarak bu kökteki bütün değişiklikleri izlersek, bu millete 
iyi ve kötü günlerinde hizmet eden irili ufaklı herkesi gövde olarak ka
bul edersek, kanaatime göre, Almanya tarihinin tamamile yeni bir döne
me girmesi umulur. Böylelikle, millî karakterin bütün bu değişiklikler 
altındaki evrimini, kaynaklarını tasvir edebiliriz...)) Bu sözleriyle Möser, 
national-sosyalist devlette kanun hükmü hâline gelmiş olan şeyi, ancak 
köylü evi ve çiftliğinin toprağa ve yurda bağlılığın kaynağı olarak ka
labileceğini doğru olarak anlamıştı. O, toprağa bağlı olan köylü yurdu
nu ve evini değişmemiş ve bölünmez bir miras olarak kabul ediyordu. 
Aşağı Saksonya köylü evinin pek ünlü tasviri de Justus Möser’den kal
madır...

Adı geçeıı tarih kitabında, kan ve toprak bağlantısı hâlindeki halk 
tarihinin örneğini vermiş, köylü evini de tasvir etmişti: «Bir köylünün 
evi kendi düzen ve plânı içinde öylesine mükemmeldir ki, artık hiçbir 
surette düzeltilmeye müsâit değildir, örnek olarak alınabilir. Ocak, evin 
hemen de ortasmdadır. Ve öyle kurulmuştur ki, önünde oturan kadın, 
aynı zamanda herşeyi gözden geçirebilir. Böyle geniş ve rahat görüş 
açısı, başka yapılarda yoktur. Sandalyesinden kalkmadan, aynı zaman
da üç kapıyı da görür, içeriye girenleri kontrol eder, onları yanında otur
maya davet eder, çocukları ve yanaşmaları, atlarını ve ineklerini göz 
önünde bulundurur. Kileri, anbarı, ve odayı kontrol eder, durmadan 
yün eğirir ve bu arada yemek de pişirir. Uyuma yeri bu ocağın arka
sındadır. Buradanda aynı şekilde herşeyi kontrol edebilir. Uşakların işe 
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kalkışlarını görür, yattıkları zamandan da haberlidir. Ateşi yakıp sön
dürmelerini, bütün kapıları açıp kapamalarını izler ve sığırların yem 
yeyişlerini bile yattığı yerden işitir. Bu arada odayla anbarı da gözden 
uzak tutmaz...»

Alman halkbilgisinin asıl temelleri, esasları sayılabilecek bu sos
yal - politik tanımlama, ayrıca Möser’in «Patriotischen Pnantasien» (3 
Bd., 1775) adındaki kitabında da buna yakın bir şekilde yer alır.

1) Arnold Van Gennep, Le Folklore. Librairie Stock. Paris: 1924. Türk
çe ye çeviren: Pertev Naili Boratav, Folklor. Kılavuz Kitapları: 2. Cumhuriyet 
Halk Partisi Y. Ankara: 1939.

2) Matthes Ziegler, Volkskunde auf rassischer Grundlage. Deutsches 
Volkstum. Eine Schriften reihe über Deutsche Volkskunde für dir Schulungs- 
und Erziehungsarbeit der NSDAP. München: 1939. 16. S.

3) Alman yazan ve hukukçusu, 1720 de Osnabrück te doğdu. Doğum ye
rinde 1761 - 1781 yılları arasında devlet başkanı olarak çalıştı. Adı geçen iki 
eseri Alman folklorcuları arasında geniş ölçüde ün kazanmıştır. (1720- 1794).
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Talât İNANÇ
Örf ve Adetler Yarkurulu Başkanı

Bundan önceki sayılarımızda «ay» ve «yeryüzü» ile ilgili yazdığı
mız iki yazıda, insanoğlunun bu gök cisimleri üzerinde dünya çapında
ki düşüncelerinin sıkı bir benzerlik ve bütünlük göstermesi arkadaşları
mız arasında ilgi ve merakla karşılandı. Bu, bizi, dünya çapında, insan
oğlunun (ırk, din, dağ-deniz gibi) engellerle sınırlanamayan ortak ka
rakter ve düşüncesini ortaya koymakta başvurulacak en elverişli kaynak 
olan folklorik ürünler üzerinde daha derin düşünmeğe ve bir seri yazı 
ile bu gerçeği belirtmeğe teşvik etti.

Her halkın kendine has bir folkloru olduğu, ve bu folklorun fark
lılıklar gösterdiği doğrudur. Ama daha geniş bir açıdan bakıldığında 
birbirine yakın ve/veya uzak halkların folklorlarında sandığımızdan çok 
benzerlikler görüldüğü de doğru. Bu gerçeği gören batılı folklorcular 
çoktan karşılaştırmalı folklora yönelmişlerdir. Merkezi Helsinki’de olan 
FF (Folklore Felloes) teşkilâtı ile Amerika’daki üniversiteler ve folklor 
kuruluşları bu alanda ileri adımlar atmışlardır. Yazılarımız için kaynak 
olarak faydalandığımız Indiana Üniversitesi folklor profesörü Stith 
Thompson’un Motif Index of Folk Literature (6 cilt) adlı eseri bu yön
de önemli başarılardandır.

Astronomi’den, dünya kurulalı beri saniyede 300,000 kilometre 
hızla ilerliyen ışınların halen dünyamıza ulaşamadığı kadar uzakta olan 
yıldızlar olduğunu öğreniyoruz. Akıl ve hayâlleri durduracak uzaklıkta 
olan bu yıldızlar gerçekten tarih boyunca insan hayatından bu derece 
uzak kalmamışlar, onun yaşayışına, inanışına girmiş, köy evlerimizde
ki bacaklarımız kadar yakınlaşmışlardır bize. Köylerimizde damda ya
tar, yıldızları teker teker seyreder, annemizden, ninemizden her birinin, 
her kümenin adını, vazifesini, varlığının sebebini, hikâyesini öğrenir, 
daha da ileri giderek, oyunlarımızda, çocukken ,onları aramızda payla
şır, bölüşür öyle büyürüz. Yalnız biz mi? Hindistan’da, Tran’da, Cezayir- 
de, Amerika’da, Çin’de de... çocuklar aynı şeyi paylaşırlar bizimle. Yıl
dızlar, basit çocuk zekâsının yakıştırmalarından felsefecilerin derin dü
şüncelere dayanan benzetmelerine kadar, insanoğlunun, dâima, merakı
nı celbetmişlerdir. Bütün halkların masallarında, efsanelerinde yerleri
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ni ve rollerini almış, insanlarla haşır neşir olmuşlardır. Daha da ötede, 
insanların gözünde tanrılaşmış ve ibadet edilmişlerdir.

Bizim köyde (1) anlatılan bir Leyi û Mecnun masalında, Leyi 
bir göçebe kızı, Mecnun ovada yerleşik bir köylünün oğlu, genç bir de
likanlıdır. Leyl’e aşık olmuştur. Leyi ile bir kaynak su başında buluş
mak üzere anlaşmış, Leyi de oraya dönmek üzere (yaylaya doğru ova
dan yola çıkışta) yüzüğünü bu kaynak su başında bırakmıştır. Çok de
ğerli olan yüzüğünü almak için babasından izin alıp dönmek ister ama 
babası: «Kızım, daha iyisini alırım, üzülme», deyip müsaade vermez. 
Leyi mecburen yaylaya gider, sevgilisini göremeden. Mecnun Leyl’i 
bekler, yerinden kıpırdamaz, uykuya dalar, öylece yatar. Leyi Mecnu’nu 
turnalardan sorar, kanadı kırık, arkadaşlarından geride kalan bir turna 
ona der ki: «Sorduğun kaynak su başında bir kimse görmedim. Yalnız, 
otların arasında, hayvan leşi miydi neydi bilmiyorum, bir siyahlık yatı
yordu. Konup etinden biraz yemek istedim, arkadaşlarım beni bakleme- 
diler, ben de vazgeçtim, kolum kanadım kırıktır.» Leyi turnadan otla
rın arasında yatan karartının Mecnun olduğunu öğrenir, deliye döner 
ve dönüşte acele eder. Ama aradan altı ay geçmiştir, sonbahardır, kış 
gelmez üzere... Leyi gelir bakar ki Mecnun saç sakal bir karış halen 
uyuyor. Mecnun’u uyandırır, birbirlerine sarılır ağlarlar. Ama bilir
ler ki babası Leyl’i Mecnun’a vermiyecek. Allah’a dua ederler, birer yıl
dız olup gökyüzüne yükselmeği dilerler. Allah onların birini batıda, di
ğerini doğuda gök ufkunda birer yıldız ediverir. Bu yıldızlar yılda bir 
kere yaklaşır, öpüşürler. Onların bir araya geldiğini görenlerin, o anda, 
Allah’tan dilediklerinin kabul edileceğine inanılır. Aslında bu, uzun bir 
masaldır ve şiirlidir karşılıklı konuşmalar.

Çok tanınan bir Kuzey Amerika Kızılderili mit’inde, genç bir kız, 
aşık olduğu yıldıza kavuşmak üzere tanrı’ya yalvarır ve arzusu yerine 
gelerek göğe yükselir. Yıldızı ile evlenir, bir oğulları olur. Dünyalı kız, 
yıldız kocasının emirlerini dinlemiyerek, bir gök deliği keşfeder. Altta 
yeryüzünü görür. Oğluyla beraber, bir gök ipi vasıtasıyla, kurtulup yer
yüzüne, vatanına, dönmek ister. Fakat inerken ölür. Oğlu, yerdeki ih
tiyar bir kadın tarafından büyütülür.

Bu çeşit yıldız-koca masalları üzerinde çalışan bir Amerikalı, Kızıl
derililer arasında bu masalın 51 ayrı şeklini keşfetmiştir. Çin, Afrika, 
Güney Amerika Kızılderililerine göre insan-erkek, yıldız-kız ile evlenir. 
Bizim köyde, yıldızlarla ilgili bir başka masalda, «Büyük Ayı» küme- 
smdaki yedi yıldızdan dördünün meydana getirdiği dörtgen, ölen bir 
adamın tabutudur. (Terme Mekhil). Geriye kalan üç yıldız da peşinden 
ağlayan annesi, bacısı ve karısıdır.

1) Alibociyan Köyü, (Bismil, Diyarbakır).
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Göğün doğu ufkunda, biri parlak diğeri altısı silik görünen yedi 
yıldızdan oluşan, bir yıldız kümesi vardır. Bizim köyde buna Yetimlerin 
Kümesi (Komka Seviya) denir. Parlak yıldız, dul bir kadın, altı sönük 
yıldız da yetim kalan çocuklarıdır. Sabaha doğru, dünya aydmlanmağa 
başladığında, bu altı küçük yıldız görünmez olurlar. Halk bu yetimle
rin açlıktan öldüğüne inanır. Aynı küme, Hindistan’da kocaları tarafın
dan boşanmış kadınları temsil eder. Almanya’da parlak yıldız bir pren
ses, diğerieride onun aralarından birini bir türlü seçemediği talipleri 
şeklinde düşünülür. Yunan’lılara göre bu yıldız kümesi kederinden ölen 
genç kızlardır. Dikkat edilirse, bütün bu örneklerde, altı küçük yıldız 
acınacak pozisyonlardadırlar.

İnsanoğlu’nun çeşitli yıldızlar hakkında neler düşündüğünü uzun 
uzun anlatmaktansa, yerimizin darlığı dolayısıyla, kısaca sıralıyalım. 
Kuzey Amerika Kızılderililerinden Skidi Pawnee’ler arasında sabah yıl
dızı eril, akşam yıldızı dişidir. Fox Kızılderililerince yıldızlar kuvvetli 
ve büyük ruhlardır. Çoğu dünyada yaşayıp ölenlerin gökyüzünde yaşa
maya çıkmış ruhlarıdır. Anadolu’da herkesin bir yıldızı olduğuna inanı
lır. Birinin yıldızı kayınca, ölür. Yani kayan yıldızlar ölenlerin uçan 
ruhlarıdır. Kayan yıldızlar, yeryüzüne bir kadını hamile bırakmak için 
inen ruhlardır (Hindistan), kocasına sadık olmayan kadınlardır (Afri
ka), yıldızların bokudur (Kuzey Amerika Kızılderilileri), şeytan’a atılan 
taşlardır (İslâm Ülkeleri) (2).

Semavi dinlere göre yıldızları tanrı yarattı. Hintlilerce, yıldızlar, 
bir kızın tavus kuşu ile birleşmesinden meydana gelmiştir. Eridanus- 
Fox 244’de, yıldızların gökyüzüne götürülen ve yayılan bir nehirden 
meydana geldiği yazılıdır. Bu nehrin esas yatağı Samanyolu’dur. Bizde, 
Samanyolu, fakir bir kadının samanlarını çalan hırsızı ele veren, sepet
ten düşen, saman çöplerinden meydana gelir. Ve kimsenin hırsızlık 
yapmaması için, ibret levhası olarak, gökyüzüne nakşolunmuştur, (Ali- 
bociyan Köyü). Finlilerce (Kalevela) sihirli büyülerle büyüyen bir ağaç, 
dallarında ay’ı ve büyük ay’yı yükseltir. Afrika ve Hintlilerce, yıldız
lar, bulutların üzerinde büyüyen ağaçların dal ve yapraklarıdır. Kodiak 
Eskimolarınca, yıldızlar, gök deliklerinden yere bakan insan gözleridir. 
Kızılderililerce, yıldızlar, insanlar gibi yaşayan mahlûklardır. Hintliler, 
Acemler ve Çinlilerce, yıldızlar, insanlar gibi çoğalırlar.

Yıldızlar: Gökyüzüne fırlatılan cisimlerden (Almanya), gökyüzü
ne fırlatılan oklardan (Hindistan), gökyüzüne tanrının süs olarak astığı 
şeylerden (Hindistan) oluşurlar. Yıldızlar ay’m parçacıklarıdır (İbrani- 
ler), ay kanının damlacıklarıdır (Hindistan), ay’m tükrüğünden oluşur-

2) Bundan dolayıdır ki, yıldız kayarken, «Euzubillâhi mineş-şeytan-i ra- 
cim» denir.
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lar (Hindistan), ay’ın çocuklarıdır (îbraniler, Hintliler, Endonezya, Fi- 
lipinler, Güney Amerika Kızılderilileri), güneşin çocuklarıdır (Hindistan, 
Afrika). Güneş çocuklarını yer. Bundan dolayı, yıldızlar her sabah kay- 
Afrika). Güneş çocuklarını yer. Bundan dolayı, yıldızlar her sabah kay
bolurlar. Güneş, sabah yıldızı hariç, tüm çocuklarını yer, ay ise bütün 
çocuklarını saklar (Hindistan: Thompson Balys), yıldızlar, karı-koca 
olan ay ile güneşin çocuklarıdır (Afrika), parlak yıldızlar güneşin, sö
nük yıldızlar da ay’ın çocuklarıdır (Hindistan).

Bushmanlar’a göre «büyük yıldız» diğer yıldızlara ad verir. İbra- 
nilerce yıldızlar beraber türkü söylerler, hattâ tanrıya karşı gelirler. 
Güneş Amerika Kızılderililerince yıldızlara ışığı tanrı verir.

BİBLİYOGRAFYA
1) «The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend». Vol II, 

S. 1081 ve devamı.
2) Thompson Stith, Motif Index of Folk Literature. Vol I, ss. 155 ve 

devamı.
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Dr. Mediha ESENEL

1969 yazında İskandinav ülkelerinde bulundum. Kısa süre içinde 
bu ülkelerin folklorunu incelediğimi iddia edecek değilim. Bununla be
raber bazı ipuçları verebileceğimi sanıyorum. Gördüğüm ülkeler hak
kında ancak genel fikirler edindiğimden bunların arasından folklor ele
manlarını soyutlamak kolay olmadı. Şunu da belirtmek isterim ki ben 
burada folklor derken sadece halk oyunlarını değil, bu toplumların geç
mişle olan her türlü ilişkilerini anlıyorum.

Şu kadarcık bir giriş yapmamak elimde değil. Bir çok Batı ülkesi 
gördüm, bazılarını pek yakından tanıdım, fakat İskandinav ülkelerinin 
uygarlığı beni en çok etkiledi diyebilirim. Nedenlerine gelince: bu ülke
lerde yalnız tekniğin, madde medeniyetinin değil fakat her çeşit güzel 
sanatların, sporun,, insanın, hayvanın, ağacın* çiçeğin, tüm doğanın, 
yani sahip oldukları maddi manevi bütün varlıkların büyük değerler ta
şımasıdır. Onlar, eğitim, sağlık, ileri ekonomi düzeninin getirdiği avan
tajlar gibi her türlü olanaktan genç, ihtiyar, kadın, erkek bütün vatan
daşların faydalanmasını sağlamışlar, ülkelerini çirkinlikten, pislikten, 
yoksulluktan, gerilikten arıtmayı başarmışlardır. İnsan özgürlüğünün 
ardında sıkı bir toplum düzeni ilk bakışta göze çarpmayan, bilinçli halk
tan çıkma, sağlam temellere oturtulmuş pek güçlü birer devlet örgütü 
sezilir. «Sosyal adalet» diye özlemini duyduğumuz kavram çağımızın ola
nakları nispetinde bu ülkelerde yerleşmiş olsa gerektir.

Onlar ulusça-Anadolumuzun bazı bölgelerinde olduğu gibi Orta
çağlarda değil-yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşar, hatta gelecek 
çağın belirtilerini taşırken geçmişle olan ilişkilerini koparmamışlardır. 
Geçmişlerinin sağlam olumlu yönlerine sıkıca basıp geleceğe doğru da
ha güçlü adımlarla ilerliyorlar.

Önce Amsterdam’a gittim. Bu ülke yemyeşil ovalarındaki beyaz ka
natlı yeldeğirmenleri, modernleştirilmiş ve bütün kuzey ülkelerine ya- 
vılmış tahta kunduraları, çiçekleri, lâleleri ve ünlü ressamları ile turist
leri fazlasiyle etkilemektedir. Büyük bir zevkle yapılmış hediyelik eşya
ları memlekette kum gibi kaynayan turistler tarafından kapışılır. Bunla
rın başlıcaları minyatür yelkenli gemiler, tahta kunduracıklar, yeldeğir- 
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menleri, eski Hollanda hayatını gösterir resimler, gravürler, seramikler, 
çiniler, tahta oymalar gibi hep geleneksel eşyalardır.

Münih’ten Amsterdam’a giden trende onbeş onaltı yaşlarında Avus
turyalI öğrenciler gurubu vardı. Öğretmelnleri ile birlikte Hollanda’ya 
folklor gösterileri yapmaya gidiyorlarmış. İnecekleri Hollanda kasabası
na yaklaşınca geleneksel kıyafetlerini giyip müzik araçlarını çıkardılar. 
İstasyonda onları kendi millî kıyafetlerini giymiş, ayni yaşlarda Hollan
dalI çocuklar karşıladı. Hemen oracıkta, havaya asılı saksılardan sarkan 
renk renk çiçeklerin altında halk oyunlarına başladılar, bir süre gördük.

Bir Pazar - günü Amsterdam’a yakın Delft kasabasına gittik. Ku
leli eski binalar, kiliseler, iki kıyısını küçük köprülerin birleştirdiği ka
nallarla süslü sevimli kasabanın yüzyıllar öncesinden kalma bir hali 
vardı. Luna park tam bir bayram havası içinde idi. Bir yanında, hemen 
de yolun kıyısında, neşeli bir kalabalığın çevrelediği orta yaşlı, hatta 
yaşlı kadın ve erkekler halk oyunları oynamakta idiler. Kısa pantalon, 
uzun çoraplar, iri madeni tokalı ayakkabılar giymiş erkeklerle, parlak 
renkli uzun entariler giymiş beyaz önlüklü, beyaz boneli iri kıyım ka
dınların oyunlarına küçük boylu bir davulla kemanlar ve klarnete ben
zer müzik araçları eşlik ediyordu. Buralarda halk oyunları halkın gün
lük, ya da hafta sonu eğlencelerinin ayrılmaz bir parçası gibiydi. Her 
bakımdan geleneklerine bağlı görünüyorlardı.

Hollanda İskandinav ülkesi sayılmaz. Kendilerini Viking’lerin ev
latları bilenleı Danimarka, İsveç ve Norveçlilerdir. Onlar aralarında pa
saport, vize vesair işlemler bulunmayan, bazı alanlarda ekonomik güç
lerini birleştirmiş kardeş uluslardır. Bu ülkelerin herbirinde Viking ata
ların resimleri, heykelleri, sembolleri bulunur, sanki torunlariyle birlik
te yaşantılarını sürdürürler.

İskandinav başkentlerinden önce Kopenhang’a gittim. Şehrin gü
zellik ve ihtişamı ne yazık ki konumuz dışında kalıyor. Şehir sanat ga
lerileri, müzeler açısından da, her bakımdan olduğu gibi, çok zengin. 
Bunlardan koskoca milli müzenin büyük bir kısmı, onbeşinci, onaltmcı 
yüzyıllardan başlayarak bu yüzyılın başlarına kadar DanimarkalIların 
hayatını olduğu gibi yansıtıyor. Köylü, kentli, zengin, fakir bütün halk
ların yaşantısı orijinal eşyaları, araçları ile birlikte verilmiş. Zamanın 
kıyafetlerini giymiş balmumu heykeller bu odaları, ayrıca da, camekan- 
ları dolduruyor. Şurada arabasiyle birlikte bir düğün alayı, burada ta
rımla uğraşan, ya da ev işleri gören kadınlar balmumundan, bugünkü 
torunları gibi sarışın boylu boslu, sağlam yapılı. Başka bir bölümde bü
tün İskandinav ülkelerinin kuzeyinde yaşayan Japonların hayatı. Alt 
katlarda yelkenli gemiler, balıkçı tekneleri, ağlar, her türlü alet edevat. 
Bir de insan bu uçsuz bucaksız müzeleri dolaşırken bu kadar yorulmasa 
da tadını çıkarabilse idi!



Danimarka’da halk oyunları görmedim, Şehrin çeşitli yerlerinde, 
gece eğlenceleri arasında halk oyunları da vardı, pahalı olduğundan gi
demedim, ancak televizyon programlarında diğer gösteriler arasında iz
ledim. Pazar günleri Avrupa’nın en meşhur eğlence parkı olan Tivoli’de 
bir çok gösteriler arasında bedava halk oyunları da vardı.

Kopenhang’dan trenle bir saat uzaklıktaki Elsinor şatosuna gittim. 
Burası «Hamlet Şatosu» olarak bilinen, gerçekte Danimarka krallarının 
eski sarayı. Bir yanı deniz, üç yanı su dolu hendeklerle çevrili muhte
şem bir yapıt. Şöhretli piyes kahramanının vaktiyle buralarda gerçekten 
yaşadığına dair hiç bir belirti yok. O madem ki Kuzeyli insanın içine 
dönük, hayal kuran şahsiyetini yansıtıyor, gelmiş geçmiş Danimarka 
prenslerinden daha gerçek, ya da onların sembolü demektir. Danimar
kalIların hemen oracıkta Hamlet’i yaratıp zaten bu özlemle oralara ka
dar gelmiş turistlere yutturmaları işten bile değildi, ama böyle bir kü
çüklüğe düşmemişler besbelli.

Şatonun bir çok yanlarını dolaşıp eski eşyalarını, duvarlarda asılı 
halılarını, kilimlerini, goblenlerini görürken insan kendini Hamlet piye
sinde rol almış figürana benzetiyor, demek ki eseri veren iyi incelemiş 
çevreyi. Sonunda şatonun mahzenlerine girdik. Mumlarla, meşalelerle 
girdiğimiz bu soğuk, karanlık, rutubetli mahzenler yüzyıllar boyunca 
kimbilir nasıl serüvenler yaşanmıştır? Orada yapıtın temelinde bir yer
de son derecede iri, eli kılıçlı, mermerden bir Viking heykeli oturuyor. 
O, sekizinci yüzyılda Kopenhang şehrinin kurucusu imiş. Rehper gayet 
olağan bir şey anlatırmışçasına: «O bizim atamız Viking ölmedi, uyu
yor, elinde kılıcı ile bekliyor. Ülkemiz bir gün tehlikeye girerse hemen 
uyanıp döğüşmeğe hazırdır» dedi. Benim güleceğim geldi doğrusu, fa
kat baktım ki DanimarkalIlar hiç te gülmüyorlar. Masalcı Hans Ander- 
sen’in torunları bu masalı da, belki sembolik olarak, ciddiye alıyor, 
atalarına büyük bir huşu içinde saygı ile bakıyorlar. Ben de bakıyorum, 
ben başka ulustan, başka bir kültürden gelen insan, düşünüyorum, bun
ların bu kadar öğündükleri ataları Viking’ler bir zamanlar gemilerine 
atladıkları gibi vardıkları Avrupa kıyılarını yakıp yıkan, talan eden, 
adam öldüren vahşi insanlar değiller miydi? Üstelik bunlar bizim ata
larımızı beğenmezler, ne hakla? Çevreme bakıyorum bu şık giyinmiş, 
son derecede terbiyeli, boylu boslu, yaşlılar çınar ağacı gibi sağlam in
sanlar acaba ne zaman, nasıl bugünkü uygarlığa erişmişler?

DanimarkalIların öğündükleri bir çok şeyler arasında bizim konu
muza girebilecek nitelikte olanı «Küçük Deniz Kızı» dır. Onu motorla 
şehir kanallarını gezerken deniz kıyısında kayalar üzerine oturmuş gör
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düm. İnsan boyunda bronz bir kız, ayakları balık kuyruğu gibidir. Hans 
Andersen masallarından birinci kahramanı, şehrin sembolü ve koruyu
cusudur. Kendi deyimleriyle: «başını çevirmiş, harikulade Kopenhang 
şehrine sonsuzluğa dek bakacak». İleri teknik bir seviyeye erişmiş bir 
ulusun bu masallara bağlı çocuksu hali onların en tatlı yönü idi. bence. 
Bu ulus herhalde masal sevdiğinden Andersen’i çıkardı, bizim Nasret
tin Hocayı çıkardığımız gibi. Mizahçılarımızın, karikatürcülerimizin 
hâlâ sık sık uluslararası ödüller kazanması yine bundan değil midir?

ÇUKUROVA
İTHALÂT VE İHRACAT T. A. S.

kazı makinaları 
fork lifleri 

vinçler
S A TIŞ - PAR Ç A - SERVİS

ADANA - ANKARA - İSTANBUL - İZMİR
4723 124460 474830 22159
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DERLEMELER: I

Amaçlarımız arasında saptadığımız dışarıya açık olma 
prensibinden hareket ederek bundan böyle yurdumuzun 
çeşitli bölgelerinden bize yollanan derleme, araştırma, ve 
tenkit yazılarım imkânlarımız nisbetinde FOLKLORA 
DOĞRUDA yayınlamağa başlıyoruz. Bu yönde çaba göste
ren kişilerin elde ettikleri bilgilerden okuyucularımızın fay
dalanmaları bakımından böyle bir hareketin yararlı olacağı 
kanısındayız.

Özer SOYDİNÇ

— Sefer ayında yola çıkmak, ev temizlemek iyi sayılmaz.
— Zilkade ayında nikâh kıymek uğurlu olmaz.
— Cuma günü ev süpürmek, hamur yoğurmak gibi işler iyi sayılmaz.
— Muharrem ayında sürme çekmek iyi değildir.
— Pazartesi ve cuma günleri, çamaşır yıkamak iyi değildir.
-—- Çarşamba günü kan aldırmak iyi değildir.
— Cuma günü yolculuğa çıkılmaz.
— îki lohusayı 40 güne kadar birbirinin yanma sokmazlar.
— Yeni doğan çocuğu 40 günlük oluncaya kadar odada yalnız bırak

mazlar, bırakılacak olursa başucuna bir süpürge konur.
— Lohusaya al basar diye al renkli elbise giydirmezler. Çarşamba karısı ' 

basar korkusuyla lohusayı odada yalnız bırakmazlar.
— Çocuk önce üst dişlerini çıkartırsa uğursuz sayılır. Böyle olursa, bu 

çocuğu birisi damdan atar, birisi de tutar. Buna «damdan atma» 
derler.

—- Zayıf çocuğun gürbüzleşmesi için çocuğu çift demiri ile taratarlar, 
heman kazanma batırırlar, mezarlığa yatırırlar.

— Lohusanm başucuna bir soğan, bir baş sarımsak ve bir ekmeği bir 
şişe süsleyip asarlar. Bunlar kırkıncı güne kadar kalır. O gün lohusa 
hamama giderken sokak kapısında ilk adımını soğan ve sarmısağm 
üzerine atar, ekmeği de bir köpeğe verirler.
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— Lohusa odasına memleket dışından gelmiş misafirleri, yeni öğütül
müş unu ve sıcak ekmeği sokmazlar.

— Küçük çocuklar yeni diş çıkardıkları zaman bir kalburun içine otur
tulur, etrafına kitap, makas, ayna vb. dizilir ve başına kaynatılmış 
bulgur döker yer. Çocuk bunlardan hangisini alırsa gelecekte onun
la ilgili bir meslek seçer.

— Sütü çekilen emzikli kadınların boynuna bir ip takarak maydonoz 
tarlasının içinde kuzu gibi yayarlar. Kadının kuzu gibi otlaması ve 
melemesi şarttır.

— Yeni doğan çocukları ocak denilen evlere götürüp dağlatılan.
— Değirmenden yeni gelen undan ilk yapılacak ekmeği, yiyenlerin sa

bırlı ve kanaatli olması için köpeğe verirler.
— Yolda giderken önünden tavşanın geçmesi ve baykuşun ötmesi bir za

rara işarettir.
— Köpek uluduğu zaman bir zarara işarettir.
— Nişan yüzüğünü mesut ve talihli bir kadın takar.
—- Bir kızın nikâhı kıyılacağı gün saçlarını dağıtarak aynaya bakması 

ve kuşağını sökmesi âdettir.
— Gelinlik zamanı geçmiş kızların bahtını açmak için cuma namazın

dan ilk çıkana bir kilit açtırılır.
— Gelinin zifaf akşamı için hazırlanan tuvaletini mutlaka bir dul kadın 

yapar.
— Titiz ve asabı kocaların kunduraları altına katrandan bir haç resmi 

yaparlar ve kendisine tütsü verirler.
— Kıza görücü gidenler, işte soğukluk olmasın diye orada su içmezler.
— Romatizma ve sinir gibi rahatsızlıkların okunmakla geçeceğine ina

nılır.
— Kulak çınladığı zaman birisi tarafından anıldığına inanılır.
— Haberci denilen böcek geldiği zaman bir haber gelir.
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ili ■! IE ■
Taner ÖZTEK

«Dadaş, düşkünü koruyan, zalimin düşmanı, 
kuvvetli, ağabeyi, her devirde entellektüel olmasını bil
miş kişidir.»
«Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar, kahraman
lık, yiğitlik, erlik destanıdır bar.»

Moğollarda, Altay Türklerinde davulun adı -Bar-dır. Bizi, Erzu
rum halk oyunlarının bu kaynaktan geldiğini düşünmeye sevkeden böy
le gerçek nedenler az değildir. İlk zamanlarda kurt veya köpek derileri
ni toprak altında kısmen çürüterek bir nevi tabaklama usulü ile elde 
edilen derilerden yapılan davullar, daha sonraları ceylan, keçi ve koyun 
derilerinden yapılmıştır. Şaman Türkleri bunlara (Tüngür) demiş, ya
kın çağlarda büyük çapta yapılmış olanlarmada (Kös) adı verilmiştir. 
Erzurum’un millî çalgısı Davul-Zurna ile Ney-Zilli Tef’dir. Trabzon’un 
(Cura Zurnası) ile Kırklareli ve dolaylarında kullanılan (Kaba Zurna) 
arasında -orta sesli- bir enstrüman olan Erzurum Zurna’sı ses bakımın
dan kendi çevresine ait bir özellik taşır. Erzurum Davul’u genellikle 60 
cm. çapında ve 70 cm. yüksekliğinde yağsız ve budaksız çam kasnak
lara gerilir. Fakat, koyun veya keçi derisini kasnağa geçiren davulcu, 
tokmağa ait üst deri ile çomağa ait alt derinin sesini kendi kulağına ve 
eşlik edecek zurnanın sesine göre ayrı ayrı ve diyapozondan akort yapar 
gibi gayet ustalıklı bir şekilde ger erki, bulduğu naturel ses Erzurum’un 
davulunun sesidir.

Bar’m ulvîliği ve kökünün hamasi oluşunu düşünerek Erzurumlu
lar «Bar Oyunu» yerine «Bar Tutma» sözünü kullanacak kadar, bu ko
nuda muhafazakârlık göstermişlerdir. Zira erkek barlarında göbek ha
reketi, el şakırdatması ve kadına yer verilmemiştir. Dadaş’m savaşkan
lık özelliklerini bara zevk ve maharetle işlemiş olduğu kolaylıkla hisse
dilir. Onda, savaş için yayılmış bir kıt’anın ilahi görünüşünü, müsaba
kada yer alan sporcuların mücadelecilik ve hareketliliğini, en basit mu
siki aletinden en güzel nağmeyi çıkartan kabiliyeti kolaylıkla görebiliriz.

Millî oyunların makyaj ve yabancı figürlerle melezlenmemiş, millî- 
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lik karekterini muhafaza ederek tekâmül etmiş en kuvvetli branşı olan 
bar, hazarda cenge hazırlanışm bir eğitim vasıtasıdır. Erzurum ve ha
valisinin duygu ve özelliklerini ifade eden (Şarhoş Ban -Birinci Bar ve
ya Baş Bar- Dikine -İkinci Bar-, Hoşbilezik, S ekme ,, Aşırma, Narin, 
Duldalan, Yayvan, Köroğlu, Çingeneler, Tamzara, Dello, Temurağa, 
Koçeri -Bitlis ve havalisinden alınmıştır-, Hançer Barı, Tavuk Barı, 
Duma Barı, Kartal Barı, Felek -Moro-) diye herbiri ayrı mâna ve figür
de on sekiz bar çeşidi vardır.

Bar, bir ruh, bir karakter ve özel psikolojiye bağlı bir davranışın 
ifadesidir. Davul sesiyle cuşa gelen, zurna ile iliklerine kadar titreyen 
ve hislerini vekârla raksa dökebilen mizaçta kişilerin işidir; Şu beyit 
bunu çok iyi açıklar:

«Bir davul sesi duysam, ben çileden çıkarım
Geçersem bar başına, bar yerini yıkarım.»

Şu dört tipik örnek bize bar tutuş hakkında bir bilgi verebilir:

1) Başar (Baş bar, Sarhoş barı): Bir kahramanlığı anlatır. Açık 
vaziyette el ele tutularak oynanır.

2) Sekme: Bir cesaret ve çeviklik ifade eder. Açık vaziyette el 
ele tutularak oynanır.

3) Delloy: İlkel oyunlerden bazı özellikleri taşıyan bir bardır. 
Öne ve geriye hareketlerle vurulan ayaklar altında ya bir ejderha yahut 
bir düşman aramak gerekir. Kapalı vaziyette, bellerden tutularak oy
nanır.

4) Köroğlu: îki kılıçla oynanan bu yansılamada, iki cengâverin 
düellosu anlatılır. Ezgilidir.

Dadaş’m millî kıyafeti:

Dadaşlar başlarına fes, abanya giyerler. Bar başlarken bu abanya- 
lar hariçten biri tarafından toplanır. Gömlekler beyaz ve krem renkte
dir. Yârım yaka gömleklerin dik kısmı, üç, alt tarafı beş düğmelidir. 
Gazekiler (yelek), çift kapaklı, ruba, kaytan düğmeli olup sağdan ilikle
nirler. Üst kısmı 3-4 cm. genişlikte kaytanla örülüdür. Sağ göğüs üze
rinde bir cep vardır. Keza sırt kaytanla örgülüdür.

Zıbya, belden uçkurlu, arka kısım karpuz şeklinde, körüklü olup, 
birden bire daralıp bacakları sıkıca sarar. Belde şal, kuşak veya ipek 
trabulus, köstek, saat, mendil ve hançer, ayakta yün çorap, siyah fort- 
suz ve bombesiz tek kat çapula (çiştik) kıyafeti tamamlar.
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Kadın barları: Üç ayak, Aşırma, Temurağa, Turna Barı ve Ka
vuk, Aşşak’tan gelirem, Habudiyar, Atın üstünde eğer, Çift Beyaz Gü
vercin, Pasinin Tersinesi, Akçaferiklerdir.

Kadın kıyafetlerinde en eski Türk hanımlarına mahsus bir zerafet 
ve incelik göze çarpar. Geniş, uzun etek, ince bel ve ince kollu entari
lerin kol ağızları ve göğüsleri dantellidir, Başa ekseriya oyalı yazma 
bağlanır. Ayakta yün çorap ve yarım ökçe kundura bulunur. Altın top, 
beşibriyerde, gümüş kemer, burma bilezik adeta Erzurum’Iu hanımların 
evlâdiyelik emanetleridir.
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It Halli Müziği (algı İlletleri
(eıiileıi ve İyeleri II

Şenel ÖNALD

Beş gurupta topladığımız ’saz’m her cinsi değişik tel kalınlıkları 
gösterir. Esasen sazın boyu ile tel arasında bir orantı daima mevcuttur. 
Şöyle ki: Saz boyu uzadıkça, tel boyu da uzayacağı gibi, tel kesiti de ka
lınlaşır. Saz küçüldükçe teller kısalır, incelir. Yani Cura’da ince numa
ra (15-18) kullanılırken, Divan Sazında (30- 32) numara tel kullanılır. 
Ayrıca tek bir saz çeşidi üzerinde, tellerin kendi aralarında orantılar 
teşkil etmesi söz konusu olabilir. Madem ki sazda bir akort (düzen) bu
lunur, o halde, her tel, bir diğer sesi ihtiva eder «Bozuk Düzen»i in
celersek, burada alt iki tel La, orta iki tel Re, üst iki tel Sol seslerini 
verirler.

4

Sol-Lâ telleri 
arasında (1) 
ses farkı vardır

Sol
) Re Bu iki telin vereceği 
) Lâ ses aralığı (4) sestir.

Re teli Lâ teline göre (4) ses daha tiz olacağı için, iki ayrı ses ve
ren bu tellerin kalmlıklanda farklı olmalıdır. Aynı durumda Lâ~Sol tel
lerinin vereceği ses aralığı (1) ses, yani, Sol teli Lâ teline göre (1) ses 
kaim olacağı için, tel numaralarında da 1-2 numaralık fark olacaktır. 
Eğer böyle bir fizikî tasnif yapmazsak ve sazın üç ayrı ses veren telleri 
eşit kalınlıklarda olursa, o zaman Lâ telini Re sesi veren diyapazona 
eşitler, orta teli, alt tele göre ince ses vermesi gerektiği için, çekeriz. 
Kalın telin uzama limiti ince tele nisbetle az olacağı için, bir noktaya 
kadar çekilen tel, o noktayı aşar aşmaz kopacaktır. Yok, şayet, çekmi- 
yecek olursak, Re sesini bir oktav (sekiz ses) pes sesine düşürmüş ola
cağız ki, o zaman da tel çok gevşek olacak, ya cızlama yapacak, ya da 
hiç ses vermiyecektir. (Gergin tellerin rezonansı çok olduğu için yüksek 
ses verir.) O halde alt teller ile orta teller arasındaki 4 ses farkı düşü
nülecek olursa, alt tel olarak 18 numara seçilmiş ise orta telin en az 4-5 
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numara daha ince olması gerekir. 15 numaradan daha ince tel de piya
sada bulunmadığı için bu tele karşılık olabilecek kapasitede bir tel se
çeriz. Yani 13-14 numara tel yerine 25-28 numara tel kullanabiliriz. 
Aynı olay alt telleri 30 numara olacak saz için de muhtemeldir. O za
man alt teller 30 numara ise orta teller 18-20 numara olabilir. Bu şart
lara uymayan ve ekseriyetle üst ve alt telleri aynı numarada telleyip saz 
çalan binlercesi vardır. Yalnız orta teller, mutlaka, numara olarak fark
lıdır. Bunun sebebini, her saz icra edenin fizik kültürünün kıtlığına yo
rumluyorum. Her yeni saz öğrenen, bir evvelkinden ne görüyorsa onu 
yapıyor.

Şimdi sırasiyle sazlarımızın çeşitlerini «bozuk düzen »e göre telle
yelim:

Meydan sazı : Alt teller (30 32) numara
Orta (18 20) »
Üst (32 34) »

Divan sazı : Alt teller (28 30) »
Orta » (18 20) »
Üst » (30 32)

Bağlama : Alt teller (22 25)
Orta » (15 18) )>
Üst » (25 28) »

Tanbura : Alt teller (15 18)
Orta » (22 25) » .
Üst (18 20) »

Cura : Alt teller (15 18)
Orta (20 22) »
Üst (18 20)

Ayrıca tanbura, divan ve meydan sazlarında, her ayrı ses veren 
tel için ikişer yerine üçer tel de kullananlar vardır. Tellerin miktarı art
tıkça sazın vereceği ses de o nisbette çoğalır ve kalabalıklaşır.

Cura’da, alt ikili tel olup, ortada tek, üstte tek tel bulundurarak 
kullananlar da vardır. Hattâ, Kütahya’lı, sanatkâr bir arkadaşın cura
sında, sapın kenarına kulakla tesbit edilmiş, bir dördüncü tel bile gör
düm. Bu tel apayrı bir düzende kullanılmaktadır.

Üzerinde ince numaralı teller bulunan saz boyu büyük bile olsa 
tiz ses çıkarır. Bu arada, çeşitli boylardaki sazlara, aynı numara teller 
takıldığından, en küçük saz en ince sesi, en büyük saz en kalın sesi 
verir. Sazın güzel ses verip vermemesini yapı tekniğine ve tellenmesine 
bağlayabiliriz. Ayrıca yapıldığı ağaçların da, kalite yönünden, etkisini 
gözden uzak tutmamak gerekir.
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Dorecay’öa I® ve Düğün Onıesi
İsmail ÇELİK

Dereçaylı köyü isminden de anlaşıldığı gibi ortasından, yazlan 
kuruyan bir çay geçen kuytu bir dere içindedir. Tokat’ın Pazar nahi
yesine bağlı olsa da, gerçekte o dışarıyla olan bütün bağlantısını kes
miş, kendi başına ayrı bir dünyadır. Yeni yetişen birkaç erkek çocuk 
hariç hiç kimse okuma yazma bilmez. Her Anadolu köyünde olduğu 
gibi Dereçay’da da çok ilginç geleneksel düğün âdetleri vardır. Düğün
lerin anlatımına başlamadan evvel düğün öncesi yapılması gereken bazı 
hazırlıkları da gözden geçirmek yerinde olur sanırım.

Evlenme çağı, bazı istisnalar hariç, kızlar için 14 ilâ 15, erkek
ler için 15 ilâ 16 yaş arasında değişir. Evlenme çağı gelmiş olan erkek 
evlâda gelin bulmak için anne ve baba ilk evvelâ en yakın akrabaların
dan başlayarak köyü araştırırlar. Eğer köyde münasip birini bulamaz
larsa çevredeki belli köylerin birinden bulmağa çalışırlar. Belli köyler 
dedim çünkü Dereçayhlar sadece önceden kendilerinden bölünmüş olan 
Tepeçay ve Turhalçaylı’sı ile kız alış verişi yaparlar.

Münasip bir kız bulunduktan sonra kızın babasına dünürler gön
derilir. Baba kızım vermeğe razı olduğu takdirde hemen «Kahve îçme» 
işlemine geçilir. Babanın ağzından evet cevabı alınır alınmaz dışarda 
beş el silâh atılır ve dünürler artık sözün verildiğini, bir daha döneklik 
olmayacağını kesinleştirmek için kahve içerler. Kahve içme ikrar ver
mek demektir. Dereçay’da dünürlük işi kolaydır, zira çoğu köylerimiz
de büyük problemlere yol açan başlık Dereçay’da sadece 360 liradır.

Kahve içiminden sonra sırayla El öpme ve Nişan devreleri gelir. 
El/ öpme sadece kadınlara mahsus bir âdettir. Tâyin edilen bir günde 
her evden bir kadın ne kadar yapabiliyorsa o kadar yağlı, börek, tatlı 
hazırlar ve bir âşık (saz çalan) eşliğinde kız evine götürülür. Kız evin
de yemek yenir, kahve içilir, oyunlar oynanır ve nihayet gelin olacak 
kız sırayla misafirlerin ellerini öper. El öpme deyimi buradan gelmek
tedir. Bu el öpme süresinde herkes kıza gönlünden koptuğu kadar, çit 
(eşarp), para, bilezik, boncuk, kumaş gibi hediyeler verir. Nişan yine 
kız evinde yapılır. El öpmenin biraz daha geniş şekli olan Nişan, daha 
çok gençleri ilgilendiren eğlencelerle doludur. Nişan akşamı genç kız
lar ve erkekler karşılıklı mâni, türkü, bilmece söylerler, değişik kıya
fetler giyerek ata oyununa benzer oyunlar oynarlar.
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KIZ ERKEK

Bahçelerde bol erük 
Dallarını eğerük 
Bize çaylulu derler 
Ölenece severük

Karanfil ektim taşa
Bitmedi kaldı kışa
Kız seni alırdım emme 
Askerlik çöktü başa.

Bütün bunların sonunda, süresi 5 ilâ 7 gün arasında değişen dü
ğün devresi başlar. Dereçaylılar davul-zurna ile düğün yapmayı günâh 
olarak kabul ettiklerinden bu işi sazlar ve kavallarla yaparlar. Düğün 
devresi genel olarak yedi bölüme ayrılır:

1 —- Danuşuk, 2 — Okuyuntu, 3 — Düğüncü, 4 — Oduncu, 
5 — Kalın, 6 —- Gelin indirme, 7 — Duvak.

1 _— Danuşuk günü bütün köylülerin bir araya toplanarak düğün 
işlerini sadece bir kişiye yüklememek için aralarında iş bölümü yaptık
ları gündür. Düğün sahibinin köyün ileri gelenlerine neler yapılması 
gerektiğini danışması nedeniyle güne bu ad verilmiştir.

2 — Okuyuntu: İkinci gün, danuşukta okuyucu (davet eden) ola
rak vazifelendirilmiş kişilerin köylere giderek, el öpmek ve birer çay 
şekeri vermek suretiyle köylüleri düğüne okudukları (davet ettikleri) 
gündür.

3 -— Düğüncü günü düğüne gelenlerin karşılanıp ağırlanması için 
ayrılmıştır. Çevreden düğüne okunan (davet edilen) köylerin herbiri 
için ayrı konaklar (evler) hazırlanmıştır. Bir düğüncü geldiği zaman 
mensup olduğu köyün konağında ağırlanır.

4 — Oduncu: Şüphesiz ki bu uzun düğün günlerinde yemeklerin 
pişmesi, etlerin kızarması için oduna ihtiyaç vardır. Bu, oduncu gü
nünde toplanır. Günün erken saatlerinde köyün delikanlıları ormana gi
derek birer eşek yükü odun getirirler. Odunculardan en erken dönenler 
oğlan evi tarafından mükâfatlandırılırlar. Geri kalanlar ise sazların eş
liğinde rakı içerek kız evine götürürler yüklerini.

5 — Kalın: Bu günde de Kalın adı verilen bir çam ağacının dal
larına asılan mendiller, paşular, çitler ve elmalar sazlı sözlü bir tören
le yeğen (güveyin en yakm arkadaşı, kardaşlığı) tarafından at üstünde 
kız evinden oğlan evine getirilir. Bundan sonra güveyin hazırlanması 
gelir. Önce güvey bir dam üstünde güzelce tıraş edilir. Sonra ata bine
rek yıkanacağı yere kadar at koşturur. Orada yıkanıp, en yeni urbala
rını giydikten sonra güvey taşma çıkarılır. Taşta ertesi günün akşa
mına kadar beklemesi gerekir.
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6 — Gelin İndirme: Bu güne, gelin kendi evinden alınarak oğlan 
evine indirildiği için bu ,ad verlmiştir. Artık, Kalın akşamı çimdirilip 
kınası yakılan gelini babasının evinden alma zamanı gelmiştir. Bir ta
raftan kapı önünde âşıklar çalıp söylerken, diğer taraftan içerde gelin 
bütün yakınlarına sarılıp ağlıyarak şu dörtlükleri söyler.

Başlangıç dörtlüğü : Gel bacım ağlayalım
Karalar bağlayalım 
Yanuk yürek üstüne 
Soğuk su bağlayalım.

Erkek kardeş için söylenen dörtlüklerden biri:

Atımı çekmişler binek taşma 
Elim ulaşmıyo eyer başına 
Çağırın gelsin de can gardaşıma 
Ne demişim neye gelmiyo gardaş.

İçerde ağlamalar devam ederken gelinin çehizi eşeklere yüklenir, 
bineceği at hazırlanır. Gelin ata binmeden önce erkek kardeşlerinden 
biri ata biner ve güvey tarafından para ister. Kardeşine para verilerek 
rızası alınmadan ata bindirilemez. Bu para 250 kuruştan 500 liraya 
kadar değişebilir. Verilen miktar ata bindirilen kardeşin inadına bağlı
dır. - Bu yaz katıldığım bir düğünde 5 yaşındaki bir çocuğun ata bin
mesi gerekiyordu. Para nedir bilmeyen zavallı kendisine verilen 20 li
rayı almayıp sadece bir iki - buçukluğa razı oluverdi-. Ata bindikten 
sonra düğüncüler tarafından töreler verilir geline. Töre para, elbise, 
süs eşyası veya kumaş şeklindeki hediyelerdir. Törelerde kimin ne ver
diği kâhya tarafından ilân edilir. Sonra gelin köyün içinde dolaştırıla
rak kaynatasının evine gelir. Yalnız bu geliş o kadar kolay değildir. Sa
bahın erken saatlerinden başlıyarak yatsı namazına kadar devam eden
leri görülmüştür.

Gelin, yengeciler (ata binen genç kızlar) ve çehiz yüklü merkep
ler arkada olmak üzere köyün delikanlıları öne dizilirler, rakı isterler, 
meze isterler, şarap isterler, isterler de isterler. Düğün sahibinin ise bu 
istekleri yerine getirmesi şarttır, isterse getirmesin. Eğer gençler gide
mez derse, gelin bir adım daha atamaz. Oyunlar oynanır, mâniler söy
lenir, koşular yapılır. Gençler tekrar yürüyüşe geçtikleri zaman gelinle 
ilgili dörtlükler okurlar :

Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı 
Böyüğünü gelin ettik 
Güççüğüne dansı, verelim.



Muhammed’e Selâvat selli gelin Muhammed...

Ve ardından tabancalar patlar, naralar atılır, âşıklar coşar. Gelin eğer 
köyden köye getiriliyorsa çobanlar önüne teke, koç veya seyis çekerler. Ge
lin önüne çekilen bu hayvanı atın üstüne atabilirse onun olur. Yok eğer 
kaldıramazsa çobanların arzuları para verilerek yerine getirilir. Nihayet 
oğlan evinin önüne getirilir gelinin. Önünde içi para ve leblebi dolu 
büyük bir küp kırılır. Daha sonra gelinin attan inmesi için kaynata 
bâğ, bahçe, tarla, koyun, keçi, inek gibi bağışlarda bulunur. Gelin 
önde, onun arkasından kadınlar, kızlar, gelinler içeri girerler. Tam bu 
sırada evin kadını tarafından önceden hazırlanmış olan ocaktaki ateş 
yığını gelenlerden yana saçılır. Bunun üzerine geriye doğru bir kaçış 
başlar. Gecenin geç saatlerinde önceden yeğeninin evine indirilmiş olan 
güvey gençler tarafından yumruklanarak gerdeğe atılır.

7 — Duvak: Bu yedinci gün (gerdek gecesinin ertesi günü) ak
şam hariç pek hareketli geçmez. Akşam olunca bütün köylüler büyükçe 
bir evde toplanırlar. Yaşlı bir kadın gelinin hâlâ kapalı olan, al yeşil 
ipekten yapılmış duvağını açar. Evin bir köşesine gelinin kız olduğunu 
gösteren bir çarşafın asılması şarttır. Gelin ve güvey de dahil olmak 
üzere bütün akrabalar oyuna kalkar. Oyunun ağırlama bölümünde gelin 
ile güvey gençler tarafından öpüştürülür. Bu arada âşıkta oyuncular
dan bahşiş toplamayı unutmaz.

«Dadı daldı da benim yüreğim daldı
Şu benim (Salman’da) beş liram kaldı.»

der ve çedeneyi (mızrab) düşürür. Paralar toplandıktan sonra da devam 
eder çalıp söylemeğe:

«Kaldır kollarını aşsın aşmasın
Perişan gönlüme kıl dolaşmasın.»

Bu beyit oyunun hızlısına geçiş beyitidir. Artık düğünün sonu gelmiş
tir. Bize de,

«Onlar ermiş muradına
Biz çıkalım kerevetine.» demek düşer.

AÇIKLAMA :

Köyümüzde halen yaşanmakta olan bu düğün âdetlerini sadece 
gözlemlerime dayanarak yazdım.
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Robert Kolej Türk Folklor 
Kulübü üyeleri iftarı hep bera
ber yaptı:

Geçen hafta - sonu çalışmala
rından sonra üyeler iftarı hep be
raber yaptı. Yönetim Kurulu’nun 
cjüzenlediği yemekte kulübümüz 
eski yöneticisi Sayın Ruhi Kek- 
likoğlu ve eşi, ve Folklor Araştır

ma Merkezi Başkam Sayın Tahir 
Alangu da bulundular. Yemekten 
sonra Ramazana ait fıkralar an
latıldı, türküler söylendi, oyunlar 
oynandı. Bir de piyango düzen
lendi. Bu tip toplantılar eski ve 
yeni üyelerin tanışması ve kay
naşması yönünden çok olumlu ol
maktadır.

R.K.T JF ,K. Üyeleri toplu halde iftar yemeğinde
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Burhan Felek Kulübümüzü 
ziyaret etti:

Geçen haftaki Örf ve Âdetler 
saatine davetli olarak Milliyet 
Gazetesi fıkra yazarlarından Sa
yın Burhan Felek davetliydi. Soh
bet havasını taşıyan konuvmasm- 
da eski Ramazan âdetlerini ve 
kendi anılarını anlattı. Bu arada 
Orta Oyunlarından uzun uzun 
bahsetti. Orta Oyunu için Azeri 
lehçesiyle yazmış olduğu şiirini 

okudu. Bütün olarak konuşması 
çok enteresan ve aydınlatıcıydı.

Erzurum Erkek Ekibi kuru
luyor:

Erzurum Erkek Ekibini tekrar 
kurmak yolunda yapılan teşeb
büsler neticesi bir öğretici bulun
muş ve çalışmalara başlanmıştır. 
Ekibin sene sonu gösterilerine 
kadar hazır olacağı ümit edilmek
tedir.

Burhan Felek Sohbet Sırasında
Millî Folklor Enstitüsü Kara

göz Sergisi:
Millî Folklor Enstitüsü, bir 

yandan bilimsel metodlarla araş
tırma ve derlemeler yaparak Folk
lor malzemesi arşivleri meydana 
getirirken, bir yandan da Folk
lorla ilgili ve eğitici nitelik taşı

yan halk sanatları sergileri aç
maktadır.

Hatırlarda olduğu üzere, Ens
titünün açtığı ilk sergide; Türk 
halı ve kilimleri gibi halk sanat 
eserlerinde kullanılan süsleme mo
tiflerinin yakılmak suretiyle ağaç 
işleri üzerine naklinden meydana
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getirilmiş dağlama eserler teşhir 
edilmişti.

İkinci serginin konusu Kara 
gözdü. Millî Eğitim Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Galerisinde, 3 
Kasım 1969 Pazartesi günü, 
Kültür Müsteşarı Sayın Hüsnü 
Cırıtlı’nın bir konuşmasıyla açı
lan sergi on beş gün devam et
miş ve yirmi - yirmibeşbin An
karalI tarafından seyredilmiştir.

Bu sergide, öğretmen Hidayet 
Gülen’in deve derisinden yaptığı 
ve Karagöz oyunlarındaki kişiler
le birlikte oyunlarda gösterilen 
yer ve hayvan motiflerinden mey
dana gelen (120) figürlük kol-ı 
leksiyonu ve Hayalî Memduh’un 
da (40) Karagöz figürü sergilen
miştir.

Söz konusu Karagöz Sergisi, 
yerli ve yabancı binlerce kişi ta
rafından gezilip takdirle karşı
lanmış, özellikle ilk ve orta de
receli okul öğrencilerinin ilgisini 
çekmiştir.

R, K. T. F. K. Gecekondular
da araştırma yapıyor:

Örf ve Âdetler Komisyonu bu 
yıl ilk kez Hisarüstü gecekondu
sunda halkın bâtıl inançları üzeri
ne bir derleme çalışmasına başla
mıştır. 15 Kasım Cumartesi günü 
Folklor hocamız Sayın Tahir 
Alangu yönetiminde Sema Ege, 
Talât İnanç, Muzaffer Dikeç, 
Atillâ Akkaş, Ahmet Duyar, Lüt- 
fi Sarı ve Emel Özden’den ku
rulu bir gurup gecekonduları zi

yaret etmiş, mahallenin yerleşme 
durumu hakkında bilgi toplaya
rak kabataslak bir kroki çizmiş
tir. 21 Kasım Cuma günü yapı
lan ikinci çalışmada, Gümüşha
ne’nin Şiran ve çevresi köylerin
den gelen gecekondu sakinlerin
den başlanarak, derlemeye fiilen 
girişilmiştir. Bu ziyaretler sırasın
da gecekondu halkının, bilhassa 
gençlerin, yakın alâka ve destek
leri çalışmaları daha da olumlu 
kılmıştır. Yıl sonuna kadar arka
daşların ders saatleri dışında ya
pacakları derlemeler bir kitap ha
linde basılacaktır.

FOLKLORA DOĞRU yapılan 
eleştirileri dikkatle inceliyor,

6 Kasım, 1969

Türk Folklor Kulübü
Robert Kolej, P.K. 8 
Bebek, İstanbul
TURKEY

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri:

Kulübümüzün kendini geliştir
me ve çevresine etkili olma iste
ğinin Folklora Doğru aylık der
gisinde vücut bulması olumlu ve 
övgüye değer bir atılım. Kuru
lunuz adında bütün folklorcu ar
kadaşları kutlarım. Ayrıca, beni 
de hatırladığınız için teşekkür e- 
derim.

Folklora Doğru'yu çıkarmak
taki üç amacı Selçuk Tanyeri 
«Önsöz» de şöyle tanımlıyor:

1. Yarkurul araştırmalarını ya
yınlamak.
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Folklor Kulübü üyelerinin 
halka yabancılaşmalarını önlemek.

3. Diğer folklor kuruluşlarıyla 
ilişkiler kurmak.

Derginin ilk sayısında yer alan 
yazıları yukarıdaki üç amaç açı
sından değerlendirdiğimde çok 
önemli bir eksiklik dikkatimi çek
ti:

Yazıların büyük bir kısmı - ki 
bu yazılar Tahir Alangu, Talât 
İnanç, Sadi Yaver Ataman, Nida 
Tüfekçi ve Şenel Önaldı’ya ait
tir - dipnot ve bibliyografyadan 
yoksundur. Bilimsellik iddiasını 
taşıyan her hangi bir yazının dip 
notsuz ve bibliyografyasız olma
sı düşünülemez. Bilimsel yazıla
rın ilerde yapılacak olan araştır
malara kaynak olacağı göz önüne 
alınırsa, bu çeşit yazıların dipnot 
ve bibliyografya göstermesi zo
runludur. Folklora Doğru’nun ya
zı kurulu ölçütlerini yükselterek, 
kaynak göstermeyen yazıları ka
bul etmeyeceğini duyurursa, ya
zarlara kütüphaneyi daha çok 
kullanma olanağı sağlamış olur.

Diğer yönden, Folklora Doğru- 
da ikinci bir Türk Folklor Araş
tırma Dergisi olma eğilimini sez
dim. Bu eğilim kolej folklorcusu
nun yabancı dil yeteneğini folk- 
lir için kullanmasına engel olabi
lir. Türk Folklor Araştırmaları 
dergisinin gördüğü hizmeti bir 

başka dergiyle tekrar etmektense, 
el atılmamış bir alana kaymakta 
fayda vardır. Böyle bir alanda 
yabancı dil yeteneğimizden yarar
lanmak, kısıtlı kaynaklarımızı ve
rimli olarak kullanma zorunlulu
ğumuzun ön koşullarından biri
dir.

Eleştirilerimi olumlu yönden 
yorumlayacağınıza güvenerek dü
şüncelerimi belirtmekte bir sakın
ca görmedim. Kulübümüz gelene- 
ğince, bu konuları kendi aranızda 
da tartışacağınızı tahmin ediyo
rum.

Verimli çalışmalar dilerim.

Ateş Aykut

Folklora Doğrıdyu daha olum
lu yönde geliştirmeyi amaç edi
nen kulübümüz Basın - Yayın 
Yarkurulu, her türlü eleştiri, fikir 
ve düşüncelerinize daima açıktır. 
Görüşleriniz bizlere güç kazandı
racaktır.

Şehir günü tehir edildi:

Robert Kolej Lise Bölümü ve 
Galatasaray Lisesi Edebiyat ve 
Folklor Kulüplerinin ortak çalış
ması sonucunda düzenlenmesi dü
şünülen «Şehir Günü» tehir edil
miştir. Bu konudaki yazılara bu 
sayımızda yer veremiyeceğimiz- 
den ötürü okuyucularımızdan ö- 
zür dileriz.

I
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★ seviniz

★ tanıtınız

★ yaşatınız

FOLKLORA
DOĞRU’dan

faydalanınız

FİATI: 2 LİRA


