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di ıııııını ffliM
Talât ÎNANÇ 

Örf ve Adetler Yarkurulu Başkanı

Dünyanın en eski memleketlerinden birisi olan Çin’de folklor ça
lışmaları çok geç başladığından son yıllardaki yoğun çalışmalara rağ
men Çin Folkloru halâ tamamen işlenmiyen bir tarla gibidir. Çin’de 
folklora ilgi ancak 1917-18 «Edebiyat Devrimi» ile başladı. Bu sıralar
da reformular gerçek edebiyatı, gerçek dili gerçek şekli ve gerçek ko
nuyu ancak halk arasında bulabileceklerini anladılar. Ve aynı zaman
da Çin’in eski tarih ve edebiyatını anlamada anahtar olabileceğini dü
şündükleri folklora sarıldılar. Ku Chieh-kang gibi kişiler masal derle
melerine başladılar ve bunlardan klasik eserlerde yazılı olan mit’leri 
tefsir etmekte faydalanma yollarına gittiler. Diğer bazı aydınlar da 
Çin şiirine yeni bir şekil ve muhteva vermek için halk türkülerini top
lamaya giriştiler. Bunlardan bazılarınca Çin klâsik edebiyatında bir 
çok şiirlerin gerçek kökleri halk şiirinde olup, tek farklı nokta, bunla
rın okumuş aydınlarca yeni bir şekil ile ve taklit edilerek yazılmış ol
malarıdır.

Yeni edebiyatın iki önemli temsilcisi Hu Shih ve Lu Hsün’ün et
kisiyle gençler türkü, bilmece, tekerleme gibi sözlü halk edebiyatını ve 
halk tiyatrosunu, halk bayramlarını ve halk sanatını, yeni edebiyat ve 
sanatın temelini hazırlamak üzere, araştırdılar. 1920’lerden sonra pek 
çok küçük Folklor külüpleri kurulup çalışmalarını genellikle ömürleri 
kısa süren dergilerde yayınladılar. Bu çalışmaların ilkin merkezi Kan
tomdaki Sun Yat-sen Üniversitesi iken çabalar daha sonra Millî Pekin 
Üniversitesinde yoğunlaştı. Millî Pekin Üniversitesinin içinde Halk 
Türküleri Bürosunun çalışmaları dikkate değerdir. 17 eyaletten 13339 
türkü toplanıp bunlardan 2226’sı «Halk Türküleri Haftalığı»nda ya
yınladı. Kanton’da, 1925’te, Kuomintang tarafından başlatılan Çin Mil
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lî devriminden sonra Çin folklor hareketi ikiye ayrıldı. Pekin’deki hare
ketin başlatıcıları güneydeki Amoy Üniversitesinde toplandılar ve ça
lışmalarına orada devam ettiler. Aynı devirde Kanton’daki Sun Yat-sen 
Üniversitesinde filoloji ve tarih bölümleri tedrisata başladı» (192i7). 
Burada ilk elden folklor derlemelerine girişildi. Bu Üniversitenin hafta
lık folklor bülteninde şöyle deniyordu.

«Bizim istediğimiz krallık zamanından arta kalan döküntü bilgi
leri temizlemektir. Biz dokümanlarımızı halka indikten, onunla bir di
yalog kurduktan sonra, ondan alabiliriz.»

Fakat iç harp ve politik durum sebebiyle bu merkezler fonksiyon
suz hale geldi ve yerlerini yeniden küçük folklor kulüpleri aldı. Kulüp
lerin üyeleri belli bir folklor eğitiminden geçmemişlerdi ve kendi şahsi 
kaabiliyetleri ve görüşleriyle derleme yapıyorlardı. Bu yüzden bunları 
tenkit etmek kolaydır. Meselâ, masalı anlatanın ismini, masalın derlen
diği köyün adını, çoğu kez belirtmiyorlar, masalları söyliyenin ağzın
dan duydukları gibi değil, yazı diliyle yayınlıyorlar, kendi anlayışlarına 
göre ahlâki olmıyan hikâyeleri, türküleri toplamıyorlardı. Bütün bun
lara rağmen onbinlerce türkü, üç binden fazla masal binlerce atasözü, 
bilmece, yüzlerce halk orta oyunları derlediler ve bize Çin adetleri, bay
ramları, batıl inanışları ve halk tıbbı hâzinelerinin kapılarını araladılar.

Çan Kay-Şek idaresinin kurulmasıyla folklor çalışmaları hemen 
hemen tamamen durdu. Bu devirde folklor tehlikeli bir alan idi. Folk
lorcular, batıl halk inanışlarını, çağ dışı düşüncelerini, adetlerini top
larken Çin toplumunun gelişmesini, rasyonelleşmesini baltalamakla suç
landılar. Aynı zamanda folklorcuların, Çin’in muhtelif bölgelerinde har
cadıkları çabalar onların bölgecilikle ve ayırıcılıkla suçlanmalarına se- 
beboldu. Üstelik bu folklorcular Çin’in «kültür bütünlüğü ve birliği» 
noktasındaki resmi doğmasına karşı çıkmakla ve eski klâsik eserleri 
folklorik bir açıdan tefsir etmeleri sebebiyle eski Çin geçmişinin şöhret 
ve kutsallığını gölgelemekle suçlandılar. Çünkü, meselâ, eski İmpara
torlar folklorik açıdan ele alınınca birdenbire totem hayvanları ve mitik 
kahramanlar durumuna düşüyorlardı.

Çinde folklora komünistlerin büyük bir coşku ile alaka gösterdik
leri belirtilmelidir. Bugünün Çin liderlerinden çoğu 1920’lerin ilk folk
lorik çalışmalarına bizzat katıldılar. Çin Komünist Partisinin kurucu
su Chen Tu-hsin «Çin Edebiyatında Devrim» adlı makalesinde Hu 
Shih’e yazdığı cevapta «kavganın üç prensibi» ni şöyle koyuyordu.

1. Aristokrasi azınlığının gösterişli ve dalkavukluk edebiyatını 
yıkmak, ve yerine halkın sade, tabii, anlaşılır edebiyatını yaratmak.
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2. Eski kalıplaşmış monoton klâsik edebiyatı yıkmak ve yerine 
realizmin taze ve samimi edebiyatını yaratmak;

3. İnzivaya çekilmiş, halktan kopuk, cehalet dolu, bilgiççi edebi
yatını yıkmak ve yerine halkın, acı fakat gerçek olan söyleyişlerini ve 
yaşıyan toplumun halk edebiyatını yaratmak.

Bu sıralarda Pekin Üniversitesinde kütüphaneci olan Mao Tse- 
tung, daha sonra «Yenan forumu» nda sanat ve edebiyat üzerinde, ko
münist yazar ve sanatçılara verdiği konuşmasında benzer kelimelerle 
konuşacaktı.

Mao Tse-tung, folklordan politik ve askeri amaçları gerçekleştir
mekte faydalanılması gerektiğini ileri sürüyordu. Komünizmi sanayi 
proletaryasına değil de köy proletaryasına dayandırarak kurmak iste
diği için revizyonist diye tenkit edilen Mao, dini şarkılarda, hikâye ve 
masallarda, edebiyat ve sanatta halk unsurlarının değerlerini ortaya 
çıkardı. Ona göre halk edebiyatı ve halk sanatı halk devrimin! hızlan
dırır, kuvvetlendirirdi.

«Folklor» kelimesi Çince’ye «Min Su hsuch» diye çevrilmişti. Çin 
komünistleri bunu kapitalist terimdir diye kabul etmediler, yerine «Min- 
Chien Wen-hsuch» deyimini kullandılar. Bu kısaca halktan gelen ede
biyat anlamına geliyordu.

Nazariyeci komünist folklorcu Chung, halk edebiyatını şöyle ta
nımladı :«Kökü halk olan ve halkın sosyal yaşayışının ve mücadelesinin 
sonucu meydana gelmiş edebiyat». Chung, «sözlü halk geleneklerini bil
meden hiç kimse işçi sınıfının tarihini anlıyamaz.» diyerek halk gele
neklerinin anlamını bilmenin önemini belirtiyor ve idareci üst tabaka
ların ve bürokrasinin tesirlerini ve eserlerini çürümüş ve zehirli olarak 
kabul ediyor, bilimsel folklor çalışmalarıyla, komünizm için propagan
da olarak kullanılan folkloru, aynı şeylermiş gibi ele alıyor.

Yeni rejimin kurulmasıyla Çin’de folklor derlemelerinde ikinci bir 
dalga gittikçe büyüdü. Folklorcular halk şiiri, türküsü, tiyatrosu, ma
salları üzerine bir çok kitaplar yazdılar. Çin Komünist düşüncesine gö
re halk masalları, «üretim kavgasıyla, sınıf meseleleriyle ve sosyal ha
yatın diğer yanlarıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Masalların konusu, stilleri 
halkın akıl ve düşüncesini, çalışanların yaratıcı kaabiliyetlerini yansıt
maktadır. Bu masallar sadece okuyucuyu eğitmekle, onu mobilize et
mekle, ona hoş zaman geçirtmekle kalmaz, işçi sınıfının sosyal tarihini, 
çalışan yoldaşlar için değerli bilgileri de ihtiva eder.

Komünist derlemelerinde, imparatorları, hakim bürokrasiyi öven 
folklor ürünleri bir tarafa itilmekte, kahramanları halktan olan ve daha 
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çok kadın ve çocukların aktif rol aldıkları ürünlere önemli yer veril
mektedir. Şunu da eklemek gerektir ki son yıllarda Çin’de derleme yeri
ne; derlenen bilgilerin sistematik bir şekilde tasnifine geçilmiştir. Üste
lik halk folklorunu taklit eden ve halkı ve işçileri şavklandırmak gaye
siyle yazılan sahte bir folklordan faydalanma yolunda büyük çabalar 
harcanmaktadır. Aşağıdaki örnek 1959 yılında yazılan bu tür bir 
türküdür:

Her torna makinesi gürliyerek dönüyor,
Herkes kavga meydanındadır,
Her el meşgul olabildiği kadar meşgul
Her yaratılan değer altın gibi parlıyor,
Her damlası tatlılığın kalplerde duyuluyor,
Her yüz gururla parlıyor,
Her duvarda kızıl bayraklar
Her kızıl yükseliş ta göklere doğru,
Her kalp şarkıda birleşiyor,
Her şarkıda komünist partisine övgü, selâm.

Kaynak: Eberhard, Wolfram, Folk Tales of China, The Univer- 
sity of Chicago Press, 1965.
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Tahir ALANGU

«Folklorun Feylesofu» denmeye lâyık bir bilgin olan P. Saintyves 
«Manuel de Folklore» (Folklor El Kitabı, 1951) adındaki kitabında 
folklorun alanı üzerinde şunları söylemektedir: (1)

Folklor, araştırdığı alanın genişliği itibariyle, insanın gözünü yıl
dıran bir bilimdir. İlk araştırıcılar, alanlarını, masallar ve efsaneler, 
atasözleri, bilmeceler ve tekerlemeler gibi halk edebiyatı ürünleriyle sı
nırlıyorlardı. Gelenekçiler de yavaş yavaş gözlerini, ağızdan ağıza nak
ledilen şeylere, okulun dışında öğrenilen bilgiye, hayatta olan bitenlere 
doğru genişlettiler. Anketçiler de şifahi edebiyatla ilişkin sorunlara, bâ
tıl inanışlara bağlandılar. Bundan sonra astronomi, halk hekimliği, 
kocakarı ilâçları, doğumdan ölüme kadar töresel yaşamın çeşitli aşama
larını tesbite yöneldiler. Halk teknikleri ve meslekleri, halkın elinden 
çıkmış olan eserlerin derlenmesi, tasnifi, müzelenmesi arşivlenmesi de 
folklora dahil olundu. Folklorun değeri, araştırma alanı ile orantılıdır. 
Uçsuz bucaksızdır....

Eski folklorcular, gelenekçiler, kitaplara istif edilebilen, masal, 
halk inanışları gibi şeyleri derlemekten, yani şifahî edebiyatı tetkikten 
başka bir şey yapamadıkları müddetçe, onlara boş sözler, güzellikten 
ve de değerden âri gevezelikler toplayıcısı gözüyle bakılıyordu, ilmi
miz, mânâsız ve hiçbir işe yaramaz birşeyin ilmi diye karşılanıyordu.

P. Saintyves’in, kılı kırk yararak açıklamasına göre: (2)

Folklor, olayları toplamak ve onları tasnif etmekle yetinmez. On
ları izaha, menşelerini ve oluş nedenlerini tayine çalışır. Eğer bir ade
tin, bir törenin aşamaları yeniden gösterilebilirse, âmilleri de metinler 
ve tarihi belgelerle tesbit olunabilirse, artık pek aşikârdır ki, o, tarih me
toduna girecektir. Çoğu kere bir törenin oluş sebebi veya menşei, an
cak birbirlerinden, gerek zaman, gerek mekan itibarıyla çok uzak dü
şen, fakat tekâmülün ayrı kademelerinde olan halkların örf ve adetleriy
le mukayese suretiyle anlaşılır... Folklorcu, bütün işini, ancak etnog
rafla ve antropologla iş birliği yaparak başarabilir. Zira Avrupalı bir

(1) P. Saintyves, Folklor El Kitabı. Çeviren:
Bilâl Aziz, Yamkoğlu. İstanbul: 1591, s. 28/29.

(2) Aynı yerde, S. 40-43.
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halkın ruhu, ancak düşünce ve hareketlerinin, bütün dünyadaki yarı 
medenîlerin düşünce ve hareketlerini mukayese ile anlaşılabilir... Mu
kayese metodu, öntarihte olduğu gibi folklorda da, otomatik olarak sa
dece kendi ırkımızı değil, hemen bütün insanlığı anlamaya götürmek
tedir. Aslında bizim bütün hayatımız, kısmı âzâmı alınmış adetlerden 
ve menşeleri de yalnız millî değil, fakat İnsanî olan geçmiş zaman ka
lıntılarından mürekkeptir. Halk yaşayışının çok değişik olan şekilleri, 
dünyaya yaygınlık ile eskiliğin çifte damgasıyla damgalanmıştır. İn
sanların bulundukları her yerde bunlar da bulunmaktadır. Muhtemel
dir ki, hayret verecek derecede uzak eski devirlerde, insanın menşele- 
rinde- hepsi birleşmiş olsunlar. Halkın alet ve edevatı, bütün arz ve tul 
dairelerinde bulunmakta kalmaz, fakat itiraz kabul etmez bir surette, 
tarihten önceki alet ve edevattan neşet eder. Aletler için doğru olan bu 
gerçek, genellikle örf ve adetler için de doğrudur. Aksıranlara yapılan 
iyi dilekler ve selamlar, dünyanın her yerinde türlü kavimler arasında 
kullanılmaktadır... Masalları karıştırınca da, aynı şeyleri görüyoruz.

Bütün kıtalar ve soylarda ufak farklarla aynı masalları buluyoruz... 
Alet ve edevat, âdet ve masallarda doğru olan, halk inanışı ve kültürde 
de vardır, ilkel dinlerin esasları üç noktada toplanabilir; ölüler kültü, 
tabiat ve onu teşkil eden varlıklar kültü, insan ve kozmoz ilişkileri ve 
bilhassa yıldızlar ve mevsimlere bağlılığı üzerine kurulmuş mevsim 
âyinleri. Birbirinden çok ayrı ve uzak bulunan bir çok halkların araştı
rılması, bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Öyleyse halk yaşayışının esasını teşkil eden beden ve ruh hayatı, 
sadece millî değil cihanşumûldür. İtiyâdlarımız, âdetlerimiz, inanışla
rımız vasıtası ile, biz, sadece babalarımıza, bütün soyumuzun insanları
na bağlı kalmayız. Fakat bütün diğer ırklara da bağlı olarak kalırız. 
Bizim sadece beyazlara değil, Asya’nın sarılarına, Afrika’nın siyahları
na da muhtelif cinsten borçlarımız vardır. Folklor bizi her hangi bir 
ilim zümresinden daha fazla yabancı düşmanlığını atmaya, halklar ara
sında hüküm sürecek dayanızmayı, en sonra dünya kardeşliğini hisset
tirmeğe ulaştırır.

Velhasıl, P. Saintyves’in yukarıdaki açıklamalarına göre, bir yan
dan millî niteliklere yönelirken, öte yandan da uluslararası özellikleri, 
bağlantıları araştırmak, folklorun iki önemli çabasıdır. Bu iki yönlü 
araştırma amacı, adeta bir paranın iki yüzü gibidir. (3)

Bizim her birimiz, insanoğlunun yer yüzündeki geçmişi kadar yaş
tı doğarız. Dünya, ancak ölülerin biriktirmiş olduğu kuvvetler ve ener
jiler sayesinde mevcuttur. Her insan varlığı, insanlık ağacının yapra
ğından başka bir şey değildir. Onu besleyen kökler, halk gelenekleridir

(3) Ayın yerde, s. 46.

10



ki, geçmişin pek öncelerine kadar giderler. Bunlar, bizim bilgimizin ha
reket noktasını ve bilimlerimizin çoğunu teşkil ederler.

P. Saiııtyves, folklorun özellikleri, nitelikleri, ilişkileri ve amaçla
rı bölümünde ise şunları söylemektedir: (4)

Uygarlık tarihi, heryerde tamamiyle savaşçı ve politik bir mahi
yeti olan eski çağlar tarihi yerine kâim olmuştur. Her asrın tarihi yeni
den yazılırken, bilimlerin, sanatların ve edebiyatın yerini gösteren bir 
tablo çizilir. Yarın bu tablo ile yetinilmeyecek, yanı sıra o çağın hal
kının ahlâk, örf ve adetleri edilmedikçe, halk oyun ve eğlenceleri anla
tılmadıkça, türkülerinden, masallarından, hikâye ve lejandlarından, ba
tıl inançlarından bahsedilmedikçe, o çağın tarihi y^zılamıyacaktır... 
Her alanda halkın etki ve katkısının ne olduğu, genel felâketlere nasıl 
katlandığı ve genel refaha katılma hissesinin ne olduğunun anlatılma
sı ihmâl edilemez... Şimdiye kadar halkla birlikte çok şeyler yapılmış
tır ve daima çök şeyler yapılacaktır.

P. Saintyves’e göre, folklor bilimi, daha hayatının ilk basamakla
rında olan genç bir bilimdir. Toplu görüşler, büyük sentezler, genel 
karşılaştırmalar aşamasına ulaşmasına hayli vardır (1951). Hele Tür
kiye folkloru, bu bakımdan hayli gecikeceğe benzemektedir. Lâkin 
folklorun bir çok yararları arasında, «onu öğrenenlere, vatan sevgisiy
le elele yürüyecek bir insanlık sevgisini» aşılama özelliği de vardır. 
«Folklor vatan sevgisini aşılar, fanı sıra çağımızın bütün kargaşalıkla
rının üstüne çıkarak, dünya çapında bir kardeşlik sevgisine de ulaştırır».

Ancak folklor sayesinde, muhayyilenin kudretini, binlerce yıllar
dan beri oynadığı rolü, aklın büyük bir dahli olmaksızın nasıl işlediği
ni, inşa ettiğini, tertip ve tanzim ettiğini, kurduğunu bir gün anlayaca
ğız. Bütün ilkel insanların bir kainat görüşleri, mânâ ve ruhlar hak
kında telâkkileri vardı. Ve hepsi de icat ettikleri mûdil nizamlar, tabu
lar ve yasaklarla dikenlenmiş sosyal kadrolara girmiş bulunuyorlardı (5).

Folklor biliminin daha ilk basamaklarında bulunan, henüz düzen
li derlemeler aşamasına bile geçmemiş olan ülkelerde, bu arada Türki
ye’de de, folkloru ve folklorcuyu ancak basit bir derleyici olarak görür
ler. P. Saintyves, bu konuda şunları söylüyor, bu arada gerçek folklor
cunun niteliklerini de kısaca belirtiyor. (6)

Folklorcular türküler, masallar gibi unsurları derlerler. Bunlar ne 
kadar güzel ve değerli olurlarsa olsunlar, folklor derlemeden ibaret de-

(4) Aynı yerde, s. 37.
(5) Aynı yerde, S. 33.
(6) Aynı yerde, s. 32/33.
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ğildir. Bitkileri derleyen, bunları kurutarak kolleksiyonlara yatıran, tür
lerini gösteren bitki derleyicileri olduğu gibi, bunlara benzeyen folklor
cular da vardır. Bunlar malzeme toplamadan öteye gitmezler. Ama folk
lor böyle şeyle yetinemez. Çünkü folklor halkın sadece yaşayışım tasvir 
eden bir bilim değil, halk hayatını sevk ve idare eden düşüncenin de 
bilimidir. Bundan dolayıdır ki, ona «demopsychologie» veyahut «anth- 
ropo-psychologie» adını vermek istemişlerdi bir zamanlar. Lâkin tut
madı. Ama bilimin kurucuları bir halk psikolojisi üzerinde çalışıldığının 
farkına varmışlardı. Gerçek bir folklorcu derleyici arkadaşlarına saygı 
duyacaktır. Lâkin ana düşüncelere ve genel sonuçlara gitmeye de ça
lışacaktır. Folklorun, aynı zamanda hayatın ve halk düşüncesinin bilimi 
olduğunu unutmıyacaktır.

ÇUKUROVA
İTHALÂT VE İHRACAT T. A. S.

kazı makinaları
fork lifleri 

vinçler
SATIŞ - PARÇA - SERVİS
ADANA - ANKARA - İSTANBUL - İZMİR

4723 124460 474830 22159
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ARAŞTIRMALAR : I

Gölük Yaşantımızdaki İrrasyonel Davranışlar
Günay UYAR

İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. İnsanları kendilerine en yakın mah
luk olan maymunlardan ayıran tek özellik, düşünmeleridir. Hayvanların 
tüm yaşamları doğuştan sahiboldukları içgüdülere dayanır. Böyle de 
olunca, rasyonelleşme tabiatiyle hayvanlar aleminde mütalâa edilecek 
bir olay değildir. Doğuşlarından itibaren içgüdüleriyle hareket eden ve 
ondan sonra da alıştıkları bir takım hareketleri tekrarlamakla yaşamla
rını devam ettiren ve hareketleri düşünce temeline dayanmayan hayvan
ların hayatının (Rasyonelliğin düşünce temeline dayanarak hareket et
me tanımına göre) irrasyonelliklerle dolu olduğunu söylemek büyük bir 
iddia olmaz. Fakat ilerde de açıklayacağımız gibi, insanların da irras
yonel diye vasıflandıracağımız bir takım davranışları vardır. Başka bir 
deyişle, insanlar çoğu zaman düşünmeden, içgüdüleri ile, alışılagel
miş bir takım adetlerin ve geleneklerin çizdiği yoldan giderler. Çoğu 
zaman da bunu farkında olmadan yaparlar. Kendilerine hareketlerinin 
sebebi sorulsa, «Bilmem, alışmışım» veya «Büyüklerimizden öyle gör
dük» diye cevap verirler. Verilen bu cevaplardan bile davranışın ne 
derece rasyonel olduğunu anlamak kolaydır.

Bütün diğer faraziyeler gibi, gelenek ve töreler de, düşünceye bir 
engel olarak veya düşünce yerine kullanılırsa, zararlı olabilir. Fakat 
bugünün hızla gelişip rasyonelleşen dünyasında insanların irrasyonel 
davranışlarına bakarak dünün eski değerlerini ve onların bugün aldığı 
şekli görmek, bu arada eskinin ışığında yeniyi anlamak mümkün olu
yor. Öbür taraftan, adet ve törelerin insanları birleştirmedeki veya ayır
madaki rolü, sosyal gelişmeyi veya sosyal baskıyı hissettiren özellikleri, 
insanların davranışlarında gayet açık bir şekilde okunuyor.

Bu konudaki araştırmalar göstermiştir ki değer ölçülerimize etki 
eden herşey sembolik bir anlam taşır. Sembolik bir anlamı olan herşey 
değer ölçülerimize etki eder.

Dünyada tamamen törelere bağlı veya tamamen törelerden kop
muş olarak yaşayan çok az insan vardır. Geniş bir insan topluluğu bu 
iki ekstremin arasında olup her fertte, töresel ve töresel olmayan dav
ranışların oranı değişiktir.

Töresel davranış, daha fazla törelerden kopamamaktır.
Töresel olmıayan davranış ise, töresel olmamaya çalışmaktır.
Bu tanımların ışığı altında, halk davranışı, yani töresel ve anonim 

olma eğilimi mantığın azalması ve mistik inanışın artması ile doğru 
orantılıdır.
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DİNİ TÖRELER.

Halk hayatında dini törelerin yeri çok mühimdir. Bunların bir kıs
mı putperestlik kalıntıları olduğu halde İslâmlaştırılarak zamanımıza 
kadar gelmiştir. Aşağıda bunlardan bir kısmı, bilhassa bugün dahi şe
hirlerde aydın kimseler arasında da eski değerini muhafaza eden töre- 
sel davranışları inceleyeceğiz.

a) MUM, Türkler tarafından çok eskiden imal edilmiştir. Muhte
lif yağları mayi halinde yakmışlar ve bilhassa mabedlerini bununla ay
dınlatmışlardır. Şamdanların ve fenerlerin en zarif şekline müzeler ta
nıklık etmektedir. Evlerde olduğu gibi camilerde de güzel şamdanlar 
yahut fenerler içinde yakın zamanlara kadar mum yanardı. Bu gün de 
şehirlerde bir çok kimse yatırlara, evliyalara mum dikerler.

b) KURBAN KESME, aslında putperestlikten kalma dinî bir 
töredir. Kurban bayramında kesilen kurbandan başka, yeni bir işe baş
larken, binaların temelini atarken uğur getirsin diye veya başarı ile so
nuçlanan bir işi kutlamak için kurban kesmek adet haline gelmiştir.

c) DÎNÎ BAYRAMLAR, töreseldir. Bayram namazı, bayram zi
yaretleri, bayram hediyeleri, bayram yemekleri, bayram temizliği gibi 
adetler bütün kasaba ve şehirlerde devam etmektedir. Bu arada sürege
len kandil ve helva adetlerini de ilâve edelim.

d) HAC ve RAMAZAN, âdetleri de bu gruba giriyor. İftar ye
mekleri, sahur, teravi namazı, ramazan davulu ve müziği ve bununla il
gili edebiyat asırlardır devam eden bir gelenek halini almıştır.

e) SÜNNET, İslâmlaştırılmış putperestlik kalıntılarından bir di
ğeri de sünnet merasimidir. Bazı lohusa adetlerini de bu kalıntılara ilâ
ve edebiliriz.

f) İrrasyonel davranış ve inanışların en önemlisi ALLAH fikri
dir. Bu kavramın izahı rasyonel açıdan maalesef mümkün değildir. 
Öbür taraftan insan topluluklarını ayakta tutan din müesseselerinin de 
irrasyonel temellere dayandığı bir hakikattir. Bu da bize insan hayatın
da irrasyonel davranışların ne derece hayati bir rol oynadıklarını gös
termesi bakımından mühimdir.

SOSYAL HAYATIMIZLA İLGİLİ TÖRE VE GELENEKLER.

Bu başlık altında günlük hayatımızda devamlı itaat ettiğimiz, ya 
millî, yahut bütün insanlığa şamil töresel davranışlarımızı inceliyoruz.

a) İçinde yaşadığımız toplum bir takım ahlâk kuralları ile davra
nışlarımızı sınırlar. Toplumu aşma çabaları belli bir yerden sonra te
sirsiz hale gelir. Ancak yabancı bir toplumda bu baskıdan kurtulduğu
muzu hissederiz ki o toplumda da uzun bir müddet kalırsak onun törele
rine uymak zorunda kalırız. Çünkü bu halka ait niteliklerin temel pren
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sibidir. Anonim oluş ve geleneğe uygunluk. Toplum baskısı, kapalı böl
gelerde daha çok hissedilir. Şehirlerde yaşayanlar ise toplum baskısını 
o kadar fazla hissetmezler veya hissedince toplumun değerlerine itiraz 
ederler. Toplumun çemberinden çıkmaya çalışırlar. Aştıkları anda ken
dilerini yalnız ve tedirgin hissederler. Aslında toplumun baskısı zanne
dildiğinden çok daha kuvvetli, fakat o nispette de güven vericidir. Bu 
bakımdan ister şehirde ister köyde olsun fert her zaman için toplum 
içinde onun geleneklerine uygun olarak yaşar.

b) Dilimizde muayyen vesilelerle ve meşguliyetlerle ilgili öyle 
kafiyeli tekerlemeler vardırki bunları toplumun en üst tabakasından en 
alt tabakasına kadar herkes kullanır. Kucaktaki çocukları uyutmak, 
güldürmek için ve çocuğu ayakta durmaya, yürümeye teşvik için söy
lenen kafiyeli sözler, çocuk duaları bu cümledendir.

Bu arada atasözlerini de ilâve edelim. Asırlardır söylenegelen ata
sözleri bugün okul kitaplarında yer almaktadır. Günlük konuşmaları
mızda bunları çok sık kullanırız. Radyo reklamlarında bazı atasözleri 
slogan olarak kullanılıyor. Bu da bize kalabalık bir insan kütlesinin 
dikkatini çekebilmek için, onların töresel değerlerine inmenin zarureti
ni açıkça gösteriyor. «Atalarımız boşuna damlaya damlaya göl olur de
memişler. Siz de paranızı,... Bankasına yatırmakta acele edin» gibi söz
ler, insanları ikna etmenin her zaman rasyonel yollarla mümkün olma
dığının bir delilidir.

Bu grup davranışlara son olarak, küfürleri ilâve edelim. Toplumun 
en rasyonel ferdi bile sinirlendiği zaman küfretmekten kendini atama
yabilir.

c) Toplum içerisinde fertlerin selâmlaşma adetleri tamamen ge
lenekseldir. Toplumdan topluma selâm şekilleri değişir, ama toplum 
içindeki her fert için aynıdır. Eskimolar burunları ile selâmlaşırken 
Türkler tokalaşır ve sonra elleri ile yüzlerini sıvazlarlar. Ama her eski- 
mo burnuyla selâmiaşmaya mecburdur.

d) Toplum içinde fertler arasında göze çarpan diğer töresel dav
ranışlar Allah kavuştursuna gitme, ölen birisinin yakınlarına başın sağ- 
olsuna gitme, yeni bir ev atan veya evlenen kimselere güle güle otur- 
suna gitme, giderken hediye götürme sosyal hayatın vazgeçilmez dav
ranışlarıdır.

e) Köylerde yapılan toplantılarda masalların mühim bir yeri var
dır. Bugün de çocuklar için masal plâkları çıkarılıyor. Radyolarda ço
cukların uyku saatinde masal anlatılıyor. Bu arada tıpkı masallar gibi 
yanlız çocukların değil büyüklerinde ilgilendiği, senelerdir kıymetinden 
birşey kaybetmeyen kukla, karagöz ve orta oyununu da işaret edelim.

f) İnsanların gün geçtikçe rasyonelleştiği bu devirde, nazar değ
mesin diye veya büyüye karşı koymak için muska ve nazar boncuğu ta
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kan insanların sayısı oldukça kabarıktır. Öbür taraftan gayet rasyonel 
olduğunu iddia eden kimseler kahve falına, el falına veya yıldız falına 
da düşkündürler. Bütün bunlar yaşantımızda rasyonel ve irrasyonel 
davranışların nasıl içiçe girmiş olduğunu gösterir.

g) Günlük hayatta batıl itikatlar da hemen göze çarpar. Aramız
da belli günleri bir işe başlamak için uğursuz sayan, 13 rakamından 
hoşlanmayan çok insan vardır.

h) Toplum hayatının en önemli olaylarından biri olan nişan ve 
düğün merasim ve adetleri toptan töreseldir. Görücü gitme, kız isteme, 
nişan hediyesi ve diğer düğün adetleri, iki bayram arasında nikâh kıy
manın uğursuzluğuna inananlar bugün de mevcuttur. Nikâhta gelinin 
damadın ayağına basması, gelinin yeni evine girerken kurandan geçme
si tamamen gelenek haline gelmiş davranışlardır. Şehirlerde resmi ni
kâhtan sonra imam nikâhı yaptıran ailelerin sayısı da oldukça kabarık
tır.

i) İnsanların hemen hepsinde korku denilen duygu mevcuttur. 
Büyük bir tehlike karşısında en akıllı insanda en cahil insanda korkar. 
Ancak bu iki insanı korkutan şeylerin mahiyeti farklı olabilir. Bir çpk 
konularda teknik ve mantık korkuyu yenebilir. Fakat öyle olaylar vardır 
ki bütün insanlar çaresizliklerini anlarlar. Ölüm, tabiat afetleri, yangın, 
sel ve zelzele gibi.

j) Yabancılara karşı takınılan tavırlar bütün insanlar için ortak 
bir karakterdir. Köye bir yabancı geldiği zaman köylü onu şüpheci na
zarlarla süzer. İyice tanımadan gelip konuşmaz. Aynı şekilde bizlerde, 
ilk defa gördüğümüz bir insanla hemen samimi olup içimizi açmayız.

k) Bu konuda son olarak çeşitli adabı muaşeret kaidelerinden 
bahsedelim. Büyüklere saygı, itaat gibi kaideler hepimizin yapmakla 
zorunlu olduğumuz, veya hiç değilse yapmaya mecbur edildiğimiz bir
takım davranışlardır ki aslında rasyonel bir açıdan ele alınacak olur
sa gayet irrasyonel görülen bir davranıştır. Bununla beraber, yukarı
da saydığımız diğer bütün töresel ve geleneksel davranışlar gibi insiyâ- 
ki ve zorunludur.

Açıklama : Gerekli tanımları yapabilmek için Foklore Society 
ve Etnografya Klavuzu H.Z. Koşay’dan faydalanılmıştır.
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Dr. Mediha ESENEL

Oslo diğerlerine oranla küçük bir şehir, oııbirinci yüzyılda kurul
muş. Uzun süre DanimarkalIların idaresinde yaşamışlar. Zaten burala
rın eski ağaları, şimdiki ağabeyleri önce İsveçliler, sonra DanimarkalI
lardır. Koskocaman bir park kadar bakımlı ve temiz olan bu şehir ba
na en şirin görünen İskandinav başkenti oldu. Onu uzun uzun anlat
mayı isterdim. Norveçlilerin dünyaca gereği kadar bilinmiyen pek önem 
li ressamları, heykeltraşları, yazarları, şairleri, mimarları var. Keşifle
rini daha iyi biliriz, Amerika kıtasına ilk varan cessur gemici Leif Eric- 
son’da dahil. Modern Norveç adeta tarihi ile kucak kucağa yaşayan bir 
ülke. Modern eşyanın yanı başında ta onyedinci yüzyıldan kalma eşya
lar, daha da güzelleşerek, günün şartlarına uygulanarak yaşamaya de
vam ediyor. Zenginliğinin önemli bir kısmını ormanlarından çıkaran bu 
ülke belki de bütün Avrupa’nın e n zarif, en güzel ve en eski tiplerde 
mobilyalarını yapar. Kumaş desenlerinde, yün örgülerde, duvar askı
larında, kilimlerde, işlemelerde geleneksel, halk sanatından alınma mo
tifler ilk bakışta göze çarpar. Güzel sanatlarda okumuş gençler halk 
sanatlarını durmadan araştırır, inceler, derler, olduğu gibi, ya da yeni 
buluşlar katarak meydana çıkarırlarmış. Bizde ise taklit fabrika eşyası 
ortaya çıktıkça halk sanatları kaybolmaya yüz tutuyor. Hediyelik eş
yaları da son derecede zevkli, çeşitli, gözalıcı, Viking gemileri gibi ta
rihten gelme olanlarından tutun da fok gibi, beyaz ayılar gibi çevrede 
ne varsa hepsi de zarif biblolar halinde hediyelik eşyalar arasına gir
miş. 150-200 yıllık lokantalar, oteller olduğu gibi korunmuş eşyaları 
ile, o zamanın giysileriyle hizmet eden insanlar ile turistleri pek şaşırt
maktaydılar.

Oslo’nun açıkhava müzesini mutlaka görmemi salık verdiler. Ulu 
ağaçlarla bezenmiş inişli yokuşlu, azametli bir park. DanimarkalIların 
müzeler içinde verdiğini onlar olduğu gibi açıkta vermişler. Yani ülke
nin çeşitli bölgelerinden onbeşinci onaltıncı yüzyıldan kalma köy hat
ta kasaba binalarını buraya taşıyıp getirmişler.

Ta onüçüncü yüzyıldan kalma bir kilise getirmişler. Ağaçtan ya- 
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pilmiş olduğu halde dikkatle onarılmış ve korunmuş olan bu sipsivri 
binanın üzerindeki acayip şekiller ve oymalar paganlık çağının izlerini 
taşıyormuş. Demek ki Norveçliler o çağda daha tam Hıristiyan olama- 
mamışlar. Öyle sanıyorum ki İskandinavlar hiç bir zaman güney Avru
pa kadar koyu Hıristiyan olmamışlar. Onlar ağaçlarına, çamlarına, do
ğaya tapmışlar, şimdi de ulusça vatanlarına tapıyorlar.

Bu köy iç Anadolu köyleri gibi toplu köy tipi değil de Karadeniz 
kıyılarında olduğu gibi dağınık evlerden kurulu bir köy. Evler, belki 
de kışın kar altında kalmasın diye sağlam kütükler, direkler üzerine 
oturtulmuş, toprak damlarını ot bürünmüş, irili, ufaklı yapıtlar. İçindeki 
her türlü eşyaları tastamam, ve de bizim köy eşyalarından çok farklı 
değil. İşte bir kenarda ocak, üzerinde asılı isten kararmış madeni bir 
kap. Raflarda madeni ve çömlek kap, kacak. Yerde kilimler, hayvan 
postları, yün eğirmek, kumaş dokumak için ilkel tezgâhlar. Tıpkı Eyüp 
beşiği gibi sallanan bebe beşikleri, hatta tandır. Bizimkilerden farkı, 
sedir biçimi tahtadan yerli yataklar, içinde ince yün şilteler, eski fakir 
halli yorganlar, kaba tahtadan masaları, sandalyaları var. Kimisinin al
tında, kimisinin yanında ahırları, ağılları. Bu evleri köylü kıyafetleri 
giymiş ihtiyar kadınlar bekliyor. Gençlerin işi çok; buralarda vakit öl- 
düremezler. Şehir işlerinin çoğunu çalışacak yaşta kadınlar yapar za
ten. Bir oyuk vardı, içinde yağ kandili ve paralar var. «Acaba bekliyen 
kadınlara bahşiş mi vermişler?» diye baktırır. Hayır, bunlar çok eski 
paralar. Burada devlet insanlarına bakıyor, ele güne muhtaç etmiyor. 
Bahşiş adeti kalkmış gibi, dilenci hiç görmedim.

Tarım araçlarına bakıyorum, hepsi de bana ahpapça göz kırpıyor, 
îşte orak, tırpan, yaba, çatal, düven, bizim atalardan kalma kara sa
pan, taş değirmenler, çıkrıklı kuyular v.s. Onlar bu küçücük pencereli, 
kasvetli evlerde uzun ve karanlık kış aylarını geçirdiler, onyedi-onsekiz, 
belki de ondokuzuncu yüzyıl, ya sonra? Sonra bugünkü duruma nasıl 
eriştiler? Biz ne zaman erişeceğiz? Nasıl başaracağız? Acı acı düşünüp 
duruyorum.

Köyü daha da canlandırmak için ağıllara canlı koyunlar, atlar 
koymuşlar. Edvvard Munch’un resimlerinde görüp sevdiğim ufak fakat 
sağlam yapılı, tüylü, uzun kuyruklu atlar, uzun kaküllerini sallayarak 
mutlu, oradan oraya koşuşuyorlar. Köyde sigara içmek yasak, yangın 
korkusundan. Tıpkı köy binalarına benzetilmiş lokantalar ta uzakta, 
giriş yerinde. Oralarda da köy kıyafetleri giymiş kadın ve erkekler hiz
met ediyorlar.

Ne olur yerlerde bir çöp, ya da bir kağıt parçası bulunsa, birisi 
bir köşede gizlice sigara tüttürse, ya da şu sarışın gürbüz yumurcaklar
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dan birisi ağaçdalı kırsa, çiçek yolsa, hiç olmazsa yanlarına sokulan 
kuşları, sincapları taşlaşa çok ferahlıyacağım. Hasetle gözlüyorum, na
file, onları tüm ülkeyi kendi öz evleri gibi bellemişler.

Parkta cömertçe halk oyunları, halk müziği de sunuyorlar. Ayrıca 
gece şehirde turistlere Norveç gecesi gösteren, basit bir köy yemeğinden 
sonra halk oyunları oynanan yerlerin ilânı vardı. Pahalı olduğundan gi
demedim.

Norveçliler Kuzey Kutbuna giden Amundsen’in koskoca gemisini, 
kontiki salım, şuradan buradan çıkardıkları batık Viking gemilerini ay
rı ayrı müzelerde saklıyorlar. Bu müzelerin nasıl bir mükemmellikte ol
duğunu anlatmaya kalkışsam sayfalar kaplar.

Her İskandinav başkentinde bir «şehir binası» var. «Belediye sa
rayı» desem olmaz, akla bizimki gibi bir şey gelmesin. İngilizcede 
«Town Hail» diyorlar. İçinde şehrin idare edildiği bu yapıtlara uluslar 
tüm emeklerini, zevklerini, kaabiliyetlerini koymuşlar. Hepsininki bir
birinden zengin ve güzel. Bana kalırsa en pahalısı değil fakat en güze
li en zevklisi Oslo’da. Ulusların bütün mimarları, heykeltraşları, res
samları, dekoratörleri seferber olmuş, ortaya şaheserler çıkmış. Bütün 
Norveç’in tarihini ve halk yaşantısını, bir masal ve sanat havası içinde 
izlemek mümkün.

Iskandinavlarm en fakir kardeşi Norveç. Böyle fakirliğin darısı be
nim ulusumun başına olsun!

Stokholm her bakımdan zengin, muhteşem bir şehir. Müzeleri de 
öyle. Biz yine halk yaşantısı ile ilgili milli müzeye bakalım. Orada da 
İsveç tarihini ta onbeşinci yüzyıldan alıp da zamanımıza, yani 1940’la- 
ra getirmişler. Bu hızlı değişen endüstri ülkesinde yakın zamanların 
bile tarihe karşı kaybolacağını hesaplamış olsalar gerek. Eski halı, ki
lim desenlerine bakıyorum, Anadolu halk sabatını hatırlatan ne kadar 
çok motif var. Bunları Helsinki’de görseydim ulusumuzla olan ortakla
şa mirası keşfettiğimi sanacaktım. Oysa ki Helsinki’de her ne kadar ara
dı isem de ortaklaşa kültür benzerlikleri göremedim.

Stokholm’de haftalık programa bakıyorum, her gün, her akşamüs
tü şehrin çeşitli parklarında, salonlarında çeşitli bedava eğlenceler var: 
Konserler, tiyatrolar, halk oyunları, baleler, v.s.

Muhteşem «Şehir Binası» mn açıkhava tiyatrosunda üniversiteli 
gençlerin oynadığı bir piyes seyrettim. Konusu onsekizinci yüzyılda ge
çen bir komedi idi. Biraz bizim orta oyununu hatırlatan bir halk oyu
nu. Değme profesyonellerde görülmeyecek sağlam bir tekniğe sahipler, 
yine de hafif, eğlenceli ve hoş bir oyundu.
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Bugünün refah içindeki isveçli gençleri 150-200 yıl önce yaşamış 
atalarının perişan kıyafetlerine, pisliğine ve düzensizliğine nasıl da rahat
lıkla, kolaylıkla girebiliyorlar şaşırmamak olanaksız.

Buranın da Norveç’te olduğu gibi bir açıkhava müzesi var ki pek 
büyük çaptaki «Skansen» parkının ancak bir bölümünü teşkil ediyor. 
Konumuzu ilgilendiren sanat olaylarından burada da halk oyunları gör
düm. İskandinavya’da gördüğüm bütün halk oyunlarım birbirine ben
zettim. Herhalde aralarında bazı ince ayrılıklar olsa gerektir, fakat ya
bancı göz ile bu ayrıntıları görmek kolay olmuyor. Bu bakımdan fikri
mi Helsinki’de gördüğüm halk oyunları vesilesiyle belirteceğim,

Stokholm’daki açıkhava müzesindeki binaların hepsi de Norveç’te 
olduğu gibi orijinal değildi. Yanı uzaktan taşınıp getirilen binaların 
yanı başında, aslında benzetilerek oracıkta yapılmış olanlar da vardı. Yal
nız eşyalar tamamiyle eski binalardan getirilmişti. İlkel bir tiyatro bi
nasının önünde biri genç, diğeri yaşlı, geleneksel kıyafetler giyinmiş 
iki erkek küçük kemanlarla eski havalar çalıyorlardı. Öyle sanıyorum ki 
Stokholm’de eskiye, geçmişe, geleneğe olan bağlılık Norveç’teki kadar 
olmasa gerekti.

İskandinavya’da son gördüğüm şehir Helsinki oldu. Finler İskan- 
dinavlarm üvey kardeşi durumundadırlar. Sonradan Asya’dan geldikle
ri için yabancı tutulurlar. Uzun yüzyıllar İsveç daha sonra da Rus ida
resi altında kalmışlardır. Helsinki Stokholm’dan sonra sönük ve küçük 
görünse de pek sevimli ve temiz bir şehir olduğunu farketmekte gecik
mezsiniz.

Finler diğer İskandinav’lardan daha dindar görünüyorlar. Dilleri 
ayrı kökten geldiği için AvrupalIlarla biricik ortaklaşa yönıeri olan dine 
fazla önem verdikleri düşünülebilir. Şehir meydanlarından birinde at 
üstündeki bir bronz heykel Finleri Asya’dan bu ülkeye getiren eski bh 
atanın sembolüdür. Ve de her bakımdan Asya’lılara benzer.

İskandinav ülkelerinde olan her şey Finlerde de var. Gerek dilde, 
gerekse kültürlerinde bizimle ortaklaşa yönleri boşuna aradım bu kısa 
sürede. Hiç bir şey göremedim diyebilirim, ancak davranışları daha sa
mimi, yabancıya daha fazla ilgi ve yakınlık gösteriyorlar. Kısacası Fin
ler çok sevimli cana yakın insanlar.

Helsinki’de geleneksel sanattan çok modern sanat göze çarpıyor. 
Modern mimari, heykel seramik vesair sanatlara öncülük eder görünü
yorlar. Son derece güzel Sibelius Parkındaki Sibelius abidesi modern sa
nat örneği olarak görünüyor.

20



Helsinki Müzesinde sergilenen Fin Millî Kıyafetleri

Helsinki’de gördüğüm, yerlere kadar uzun etekli, süsülü beyaz bu- 
luzlu, beyaz önlüklü kadınları ilk bakışta Fin köylüsü sandım, meğerse 
Çingene imişler. Bizimkilerden farkı son derece temiz giyinmeleri. Ora
da Çingeneler, diğer İskandinav ülkelerinde de Laponlar sevilmiyen 
azınlıklar sayılıyor.

Modern sanatın öncüsü olarak öğüııen bu ülkede de eskiyi bulmak 
zor olmadı. Onların da diğerlerine benziyen bir açık hava müzesi var. 
Fin halk oyunları da diğer İskandinav, biraz da Macar oyunlarına ben
ziyor. Zaten kendilerini yalnız Macarlarla akraba sayıyorlar.

Öyle anlıyorum ki İskandinav ülkelerinde halk sanatlarına, halk 
oyunlarına şehirliler sahip çıkmışlar, artık onlar koruyorlar. Oralarda 
halk danslarının esas teması birbirleriyle flört eden çiftlerdir. Oyun on 
on iki kişilik gruplar halinde oynanmakla beraber bu toplu oyun sıra
sında çiftler sık sık buluşup birbirlerine daha da yaklaşarak mutlu bir 
sonuca doğru giderler. Bizim oyunlarımızda savaş, tarlada çalışmak, 
madımak toplamak, çıra yakıp çaya gitmek v.s. gibi hayatın çeşitli yön-
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lerini anlatan konular vardır ki bu yönden daha bir çeşitlilik gösteriyor. 
Orada ise sevişen çiftlerin danslarından başka konu görmedim. Bizde 
Erzurum Barı, Sivas Halayı, Karadeniz Oyunları v.s. gibi yalnız erkek 
oyunları, ya da yalnız kadın oyunları göze çarpar. Belli ki eskiden ka
dınlar ve erkekler için ayrı ayrı oyunlar düzenlenmiş, elbette ki kaç göç 
yüzünden. Zaten Anadolu’nun sünni köylerindeki düğün ve derneklerde 
kadınlar hiçbir zaman erkeklerle birlikte oynamazlar. Bir arada oyun
ları ancak Alevi ve Çerkez köylerinde görmüşümdür. Şimdi birbirlerine 
karışıyorlar, fakat bu karışma, Kars oyunları hariç, yine de grupların 
karışması, grupların oyunudur. Çiftler arasındaki ilişkiler açıkça belir
tilmez. Oysaki İskandinav danslarında esas tema kadın erkek ilişkisidir.

Bu yaz başında Açıkhava tiyatrosunda «Yapı ve Kredi’ııin düzen
lediği Halk Oyunlarını bir kez daha izledim. Onlar kendi bölgelerinden 
gelmişlerdi, kendi oyunlarını sunuyorlardı, bununla beraber sürükleyici 
ve heyecan verici olamıyorlardı. Bu okulda seyrettiğim Halk oyunları 
çok daha etkileyici olmuştur. Diyebilirim ki bizde de halk oyunlarına 
şehirlilerin, ya da okumuş gençlerin sahip çıkmasıyla oyunlarımız da
ha bir renklenmiş, güzelleşmiş, anlam kazanmış, sürükleyici hale gel
miştir. Bu alanda büyük başarı gösteren ve oyunlarımızı dış ülkelerde 
tanıtan Okulumuz Folklor Kulübünün memleket ve halk kültürüne bü
yük katkıda bulunduğuna inanıyorum.
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ARAŞTIRMALAR : II

Mot’İii Folldor araştırmalarındaki 
p ve değeri

Gündüz ULUSOY

Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) daha kendi çağının in
sanları tarafından fikir hürriyetine ve din özgürlüğüne bağlılığı ile ta
nınmış ve takdir edilmişti. Herder hem milliyetçilik fikrinde bir ön
der olarak çalışmış hem de tüm milliyetçi görüşlerine rağmen kendi 
milletinin ötesinde bir insanlık olduğunu unutmamıştı. Softalık ve ras
yonalizm veya ırkçılık ve dünya vatandaşlığı gibi düşman kamplarda 
toplananlar ve bunun yıpratıcı kavgasının ağına düşenler, Herder’in bu 
geniş görüşlülüğünü çoğu kez hayretle karşılamışlardır. Fakat bunların 
unuttuğu Herder’deki ’hümanizm’ fikri idi ki, bu fikir Herder’in bay
raktarlığı ile bütün Almanya’ya yayılmış ve geniş kitleleri etkilemişti.

Herder’le birlikte o zamana kadar dar çevrelerin malı olan fikir ve 
görüşler genişlemek ve yayılmak olanağını bulmuşlar, fikir hayatının 
çeşitli dallarında geniş etkilerini gösterebilmişlerdi.

Hiçbir bilim dalının Herder’i kendisine önder veya kurucu olarak 
gösteremediğini biliyoruz. Herder ne felsefe tarihinde, ne din bilimle
rinde, ne hukukta ve ne de tarihte geniş bir reform veya yön değişikliği 
yapmış değildir. Meselâ bir Kant, Luther, veya Savigny değildir Her
der. Fakat yine biliyoruz ki, ne o zaman ve ne de şimdi kürsüsü olan 
’fikir tarihi’ ve ’halk eğitimi’ konularında Herder temel taşların koyucusu 
olmuş, bu konularda temel yöntemi saptayabilmiştir. Kendisinin en bü
yük hatası bilimsel çalışmaması olmuş, bilgi derleyicisi değil, bilge ol
maya önem vermiştir.

Herder’i tanımak için ‘İdeen1 adlı eserini okumak gerek. Bu eser 
bize onun hayatının bütün bir mücadele ve fikir özetini verir, ‘ideen1 
onun şöhretinin en yüksek noktasına çıkarmıştır. Çağdaşlarını ve son
rakileri en çok etkileyen eserlerinden birisidir bu eseri ve sadece felse
feyi değil onun yanı sıra folklor, filoloji, beşeri coğrafya gibi bilim dal
larım da etkilemiştir. Herder bu eserini yazmak için yaptığı araştırma
larda görmüştüki birbirinden çok ayrı ve değişik ırklar vardır. Fakat 
buna rağmen eserinde bu ayrılığı sadece belirtmekle yetinmiş ve tüm 
insan soyunun aynı kökten geldiği fikrini işlemiştir.

Herder bir eleştirmen olarak önemli eserler vermiştir. Bu sahada 
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belirtmeye değer iki denemesi ‘Shakespeare*  ve 'Ossian und die Lieder 
alter Völke' dir. Bunlardan İkincisi bizim konumuz için önemlidir. 
Ossian bir İskoçyalı olan James Macpherson (1736- 1796) tarafın
dan keşfedilmiş bir eski İskoç halk şairi idi. Macpherson onun üçüncü 
yüzyılda yaşadığını ileri sürüyordu. Fakat uzun yıllar sonra bu şiirle
rin Ossian tarafından değil, bizzat Macpherson tarafından yazıldığı an
laşıldı. Ossian bir hayal mahsulü idi. Fakat yine de Herder’in yazısı, te
melde, fikir kuvvetinden bir şey kaybetmiş değildir. Herder Ossian’in 
şiirlerindeki canlılığı, ölümsüzlüğü ve fikir derinliğini över. Herder’e 
göre şiir, konu aldığı olay hakiki ve anlatış tarzı tabii ise şiirdir. Bura
da olayın hakiki olması demek, şairin olayı kendi içinde yaşaması, his
setmesi demektir. Daha sonra klâsik lirik şiir bu kıstası kendisine te
mel almıştır. Ossian hakkında yazdığı deneme Goethe’den başka Klops- 
tock, Gottfried August Bürger, Matthias Claudius gibi yazarları da halk 
edebiyatına yönelmiştir. Baladlar ve "Lied" 1er tekrar canlanmalarını 
Herder’in çabalarına borçludurlar. 1778/79 da yayınladığı ‘V olkslieder 
nebst untermischten anderen Stücken' adlı eserinde ilk defa 'Volkslied' 
kelimesini fikir çevrelerine kabul ettiriyordu.

Herder yabancı halkların edebiyatına da geniş önem vermiştir. Bu
na hemen verebileceğimiz bir örnek de ölümünden sonra yayınlanan 
‘Der Cid‘ dir. Bu eseri eski İspanyol şarkılarının Almancaya çevirisi idi. 
Buna çeviriden ziyade bir "tekrar yazma" diyebiliriz, çünkü esasa sadık 
kalmasına rağmen Herder çok şeyi değiştirmiştir bu şarkılarda.

Herder’in ‘Stimmer der Völker. Volkslieder1 adlı yapıtı kendi çağ
daşlarını ve sonrakileri en çok etkileyen yapıt olarak görülür. Bilhassa 
Goethe’nin, Herder’in gerek bu yapıtı gerekse diğer çabaları ile halk 
şarkılarına yönelişi ve bu konuda Alman Edebiyatına kazandırdıkları 
düşünülürse (Mailied, Heideröslein, Willkommen und Abschied gibi) 
tesirinin gücü anlaşılabilir. Goethe bir folklorcu değildi elbette fakat 
18. ve 19. ve hatta 20. yüzyıl fikir hayatına büyük etkisi bilinen bir 
gerçektir. Onun halk şarkılarına ve edebiyatına eğilmesi ve giderek ba
zı halk şarkılarını yeniden mükemmelleştirerek yazması çağında Alman
ya’da çok kimseyi böyle bir araştırmacılığa sürüklemişti. Fakat Goethe 
üzerindeki bu büyük etkiyi bu kitaptan ziyade Goethe - Herder arkadaş
lığında aramak gerekir.

Bu yapıtın tesiri kendini genel olarak ’folklor’ biliminin yayılmasın
da, daha doğrusu bir bilim olarak benimsenmesinde göstermiştir. Eğer 
bugün folklor, halk şarkıları ve edebiyatı konusunda bu derecede ilerle
mişse ve derleyiciler bütün dünyayı dolaşıp balıkçıların hepbir ağızdan 
söyledikleri şarkıları, çift süren ihtiyarın mırıldandıklarını, ihtiyar ka
dının ocak başında çorbayı karıştırırken fısıldadıklarını bir bir yazıp, 
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bunları değerlendiriyorsa, bütün bunlar Herder’in değindiğimiz bu ya
pıtındaki çabası ile başlamıştır. Herder göstermiştir ki, halk yapıtları 
ölü değildir, aksine gerek sanat ve gerekse hayat görüşü açısından sa
nıldığından daha değerlidirler. Böylece yeni başlıyan akımla halk şar
kıları ve edebiyatı entellektüel tabakanın ilgisini çekebilmiş, Goethe gi
bi bir yazarın da katkısı ile devrin ’salon’lanna kadar girmiştir. Bugün 
bu ufacık tohumdan bir ağaç oluşmuş, folklor halk edebiyatının da 
sınırlarını aşarak hayatın her safhasını kaplıyan bağımsız bir bilim 
olmuştur.

Belirtilmesi gereken diğer bir nokta da şudur. Herder bu yapıtın
da sadece Alman halk şiirlerini toplamamış, İskandinav ülkeleri, Slavlar, 
Yunanlılar, Romalılar, İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, İngilizlerden 
ve Madagaskar, Brezilya ve Peru gibi ülkelerden de zengin örnekler 
vermiştir.

JVblklieder*  in yayınlanmasından sonraki yıllar bazı yeni eserler ge
tirdi bu konudo. 1780 de Zürih’te yayınlanan Wintertur von Bodmen’in 
'Altenglische Balladen. Fabel von Laudine. Siegeslied der Franken\ 1781 
de 'Altenglische Balladen und altschzuaebische Balladen1 adlı kitap ya
yınlandı. Buna ek olarak 'Nibelungeri1 ve 'ParzivaP veriliyordu. Alman 
halk şarkılarını ise Elwert, 'Ungedruckten Reste alten Gesanges' adı ile 
yayınlıyordu. Bu arada Almanya’da halk şarkı ve debiyatı araştırmaları 
yavaşlarken ’germanistik’ İsviçre’de hız kazanıyordu.

Asrın başında Romantiklerin değişik görüşleri hakim olmıya baş
ladı. Halklar psikolojisi ile birlikte yürüyen halk edebiyatı araştırmala
rı yerini Romantiklerin Goethe’nin Alman dili ile ’dünya edebiyatı’ fik
rinden esinlenerek yaptıkları klâsik tercümlere bırakıyordu. Günün po
litik havasına uyularak yapılan eski Almanya ile ilgili (deutsches Alter- 
tum) araştırmalar ayrı bir bilim olma havasına bürünmüştü. Buna rağ
men Romantiklerden Schlegel 1803/4 te Berlin'de verdiği derslerde, 
’halk edebiyatı araştırmalarında daha çok şey yapılması gerektiğini, 
Herder’in (Volkslieder) ile başlattığı akımın çok değerli olduğunu, bu
nun devamı gerektiğini, Herder’in bu kitaba eklediği bazı klâsiklerin 
gelecek araştırmacılar tarafından eserlerine alınmaması gerektiğini ve 
bir bilinçli plân dahilinde hareket edilmesini’ savunuyordu.

Achim von Arnim ve Clemens Brentano derlemelere devam ettiler. 
Bu yazarlar daha ilk romanlarında halk şarkı ve temleri kullanmışlar
dı. 1806 da bu iki yazarın, 'Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche 
Lieder' adı ile bir derleme kitapları çıktı ki bu yapıtın ikinci ve üçüncü 
ciltleri 1808 de yayınlandı. Kitabın sonundaki bir yazıda von Arnim 
konunun ’milli’ açıdan önemini belirtiyordu. Fakat folklor araştırmaları 
açısından gerek Herder gerekse Percy’nin seviyesinde değildi bu yapıt. 
Von Arnim 1808 de "Einsıedler1 adı ile bir gazete çıkarmaya başladı. 
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Bu gazetenin en büyük özelliği Wilhelm Grimm’in eski Danimarka 
kahramanlık şiirleri derlemelerini ve masallarım yayınlaması olmuştu.

1817 de Meinert’in, ‘Fylgie. Alte deutsche V olkslieder der Mun- 
dart de s Ruhlaendchens1 ağız derlemelerinin ilk bilimsel örneği idi.

Herder’in bir arzusunu da müzisyenler yerine getirdi. Sadece halk 
şiir ve müziğini aynen kopya ederek değil, fakat onun havasını ve sti
lini muhafaza ederek ölümsüz eserler verdiler. Uhland, Eichendorf, 
Müller, Heine, Mörike gibi ustaların halk edebiyatından esinlendiği şi
irleri von Beethoven, Weber, Brahms gibi büyük besteciler tarafından 
değerlendirildi.

Talvi 1840 ta tamamladığı fakat hiçbir zaman yayınlamadığı 
‘V ersuch einer geschichtlichen Ckarakteristik der Volkslieder germa- 
nischer Nationen mit einer Ubersicht der Lieder aussereuropaeischer 
V ölkerschaften1 adlı denemesinde folklora Herder’e vakm bir katkıda 
bulunabilecekti.

Yine Herder’in açtığı yoldan giderek halk edebiyatı ve şarkıları 
konusunda yapılan derlemeleri şöylece sıralayabiliriz. (Elbette bu sade
ce bir fikir verebilmek içindir ve yayınlanan eserlerin sadece bir kısmı
dır.)

E. Baumstark ve W. von Waldbrühl, ‘Sammlung auserlesener 
Volkslieder der verschiedenen Völker der Erde1, 1812.

O.L.B. Wolff, ‘Naile der Völker', 1857.
O.L.B. Wolff, ‘Hausschatz der Volkspoesie‘, 1857.

• W. Menzel, ‘Die Gesaenge der Völker, 1851.
W. Menzel, ‘Mustersammlung von 584 Gedichten und Gesaengen 

aller Nationen1, 1866.
H. Grabow, ‘Lieder aller Völker', 1882.

Bütün bu yazarlar ve eserleri meseleyi bilimsel yönden ziyade sa
nat açısından ele alıyorlardı. Bilimsel yönden harekete geçen Ludwig 
Uhland oldu. Bilhassa parlamentodaki görevinden çekildikten sonra 
derleyicilik için bol vakit bulabildi. On yıl müddetle malzeme topladı. 
Artık toplayacak birşey kalmadığına inanabildiği vakit bunların değer
lendirilmesine girişti. 1844/5 te Stuttgart’ta iki cilt halinde yayınlanan 
‘Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder1 adlı kitabı bu çalışmanın 
ilk ürünü idi. Bu eserde Brentano ve von Arnim’in aksine yapılan ek
lemeler ve anlaşılmayanın değiştirilmesi tamamen bilimsel yönden ya
pılmış ve okuyucunun zevkinden ziyade eserin bilimsel değeri öne alın
mıştır. Kendi deyimi ile, 'bu eser ne ahlâki ne de estetik bir örnek ola
rak derlenmiştir, bu sadece Alman halk yaşamı tarihine bir katkıdır.’

Uhland sadece derlemekle kalmamış, derledikleri hakkında kritik
ler de yazmıştır. Bunların kendi yayınlamadıkları ölümünden sonra ya- 
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ymlanmış ve hepsi ‘Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage' 
adlı bir dizi halinde toplanmıştır.

Uhland araştırmacılar için üç yol tavsiye ediyordu:
1) Akraba ırkların halk edebiyatının incelenmesi,
2) Kendi yurdunun edebiyatının en eski kaynaklarına geri dön

me,
3) Halk edebiyatının temelini ve oluşum nedenlerini araştırma.
Uhland’dan sonra August Heinrich Hoffmann ve Ludwig Erk ça

lışkan derleyiciler olarak gözüktüler.
Uhland’m eseri Alman halk edebiyatı araştırmacılığının en yük

sek noktası olarak görülür. Bu arada 1846 da İngiltere’de W. J. Tho- 
mas ’Folk-lore’ deyimini yerleştirmiş, İngiltere’de folklor araştırmaları 
bölgelere ayrılmış, Fransa, İskandinavya ülkeleri ve Danimarka folk
lor araştırmalarında ilerlemişti. Yapılan araştırmalar ve muhabere sis
temlerinin gelişmesi bu sahada enternasyonal bir araştırmayı olağan 
kıldı. Karşılaştırmalı halk edebiyatına geçildi. Çeşitli milletlerin şarkı 
ve destanlarında kullandığı tema ve motifler karşılaştırmalı bir şekilde 
incelenmeye başlandı. Bu arada folklor alanını genişletmiş, atasözleri, 
bilmeceler, danslar, oyunlar, batıl itikatlar, örf ve adetler, kısaca ha
yatın her safhasını içine almıştı. Folklor konusunda çeşitli cemiyetler 
kurulmuş, devamlı yayın organları yaymlanmıya başlamıştı.

Folklorun gelişmesi çok uzun ve bizim konumuzla birinci derecede 
ilgili bulunmadığından burada bir sonuca varabiliriz.

Görüyoruz ki Herder’in attığı bir taş gittikçe yayılan ve çapını ge
nişleten dalgalar haline gelmiş ve folklorun bir bilim halinde ilgi gör
mesinde önemli, belki de temel katkıda bulunmuştur.

Bibliografya : ..........
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ARŞİVDEN SEÇTİKLERİMİZ : II

’M, ve "Haltı,, Alevîleriıııle 
Samah’a dair Hat sözr>

Halil Bediî YÖNETKEN

Samah bilindiği gibi Arapça işitmek, duymak anlamına gelen 
(Sema’-Sima’) kelimelerinin Anadolu köylüsü ağzında aldığı şekiller
den biridir. Bu kelime Anadolu’da çeşitli bölgelerde Semah, Zamah, 
Zamak, Semak.. gibi şekillere de bürünmüştür. Sema’ Mevlevîlerde ol
duğu gibi esas itibariyle vücudu kendi mihveri etrafında döndürmek su
retiyle yapılan dinî raksa terim olmuşsa da Anadolu köylü Alevî züm
relerinde samahlar Mevlevî sema’lan gibi yalnız ve münhasıran dön
mekten ibaret bir raks değil, muayyen ezgilerin kesin ritimlerine uy
gun çeşitli kol ve ayak hareketlerinden mürekkep gerçek oyunlar ha
lindedir. Hatırlatalım ki, bazı Alevî boylarında sema’ yerine «Pervaz» 
terimi kullanılır, pervaz edenlere de «Pervazcı» denilir.

Sıraçlar’da Samah: Maarif Vekâleti tarafından yaptırılan derleme
lerin yediııcisi olarak 1943 de Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Gire
sun vilâyetlerinde yaptığımız derlemede önce Tokat vilâyeti içinde ça
lıştık. O zamanki Tokat valisi rahmetli İzzettin Çağpar’m yakın ilgisi 
sayesinde bu vilâyette büyük randıman aldık. Vali birkaç yere bizimle 
beraber geldi, bazı köylerde yerlere serilen yataklarda yan yana yattık. 
İşte Tokat Vilâyetinin Zile ilçesinde Sıraçlarla temasımız o tarihte va
ki’ oldu. O zamana kadar Sıraçlar hakkında hiç bir şey işitmemiş, hiç 
bir şey okumamıştım. 1944 de Varlık dergisinde yayınlanan (Tokat Vi
lâyeti Müzik ve Oyun Folkloru) başlıklı yazım sanıyorum ki bizde Sı- 
raç kültürüne temas eden ilk yayındır.

Sıraçlar arasında yaşamış, bilgisine güvenilir kimselere göre Sı- 
raç bir aşiretin adıdır.

Kendilearine (aşiret) derler. Köy Alevîleri arasında ileri taassup
larıyla tanınmışlardır. Tozanlı’da Hubyar’a bağlı imişler. Tokat ilinin 
Zile ilçesinden Kervansaray Büyük Bultu, Küçük Bultu, Bacul, Kelit, (*) 

(*) 26-27-28 Temmuz 1961 tarihlerinde IstanbuVda yapılan 
I. Halk Oyunları Semineri Tebliği olarak R.K. Türk Folklor Kıdübü 
arşivinde bulunmaktadır.
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Geyran, Karşı Pınar, Acı pınar, yeni han, Silis., en mütekasif bulun
dukları bölgedir. Bir de Anaca-Ança Ayşa bacı kolu varmış. Kan iti
bariyle saf ve katıksız Türktürler. Erkekleri kadınları iri yarı, cesur 
ve kuvvetli olurlar. Özel selâm işaretleri var, eşiğe basmazlar, ayıya 
(Eli büyük), eşeğe (Gölük) derler, Atı çok severler, Hazret’i Ali’nin ya
digârı, at bulunan yerde yoksulluk olmaz derler, rakı ve şarap içerler, 
hırsızlık yapmazlar, kimsenin aleyhinde bulunmazlar, Muaviye’ye lâ’- 
net ederler, birine kızınca melun Muaviye, kâfir Muaviye derler, Sün
ni’yi yezid olarak tanırlar. Çin’den, Tibet’den gelmiş olduklarını, kadı
na taptıklarını, Anaca koluna mensup olanların Ali’yi Allah, Muham- 
med’i de Ali’nin veziri bildiklerini rivayet edenler olmuştur. Kendileri 
hakkında İlmî etütlerin yapılıp yapılmamış olduğu hakkında maalesef 
bilgimiz yoktur. Sıraçların Anadolu Türk köy Alevîleri arasında en 
mutaassıp Alevîler olduğu şüphesiz ki, sakal bıyık bırakırlar ve temiz
liğe pek riayet etmezler.

Sıraçlar Samaha (semeh, zemah, zamah ve zamak) derler, Toplan
tılarına Cem, Ayin-i Cem, ayin, şeyhlerine (Dede), saz çalanlarına (Âşık,) 
bazı yerde zakir), samahı idare edene (Gözcü Baba), söylenen parça
lara (Nefes), dedenin söylediklerine (Nutk-u Mürşit) derler. Onlar da 
12 hizmet tanırlar, samah son hizmettir. Önce Mi’raclama oynanır, en 
yaşlı iki kadın, iki erkek ayakları çıplak, başları açık, bellerine peşkir 
bağlamış olarak (Hü, hü meydan’ı Ali’dir) diyerek ağırlama oynarlar, 
dedenin önünde eğilirler, dede onlara dua eder, dededinin dizini öper
ler, müsaadesiyle yerlerine otururlar, arada dede onlara nasihatler ve
rir, (kimsenin hakkını yemeyin, kimsenin arkasından konuşmayın, bor
cunuzu ödeyin) gibi nasihatlerde bulunur. Başlarını secdeye koyarlar, 
Allah Allah diye bağrışırlar. Silsileden gözcü olan gözcü baba meyda
na gelir, gençleri samah kaldırır - hatırlatalım ki Ege bölgesinde, meselâ 
Aydın taraflarında, zeybek oyunlarını meydancı adı altında biri idare 
eder - gençler gönüller samah’mı oynarlar, Mevlevîler gibi fırıl fırıl dö
nerler, sonra dedenin önünde eğilirler, en son yemeklerini yerler, dede
nin hayır duasiyle kalkıp dedenin dizini öperler, geri geri gelerek eşiğe 
basmadan çıkıp evlerine giderler. Ayinin 4. hizmeti Dem’dir, desti veya 
şişe ile rakı, şarap içerler, 6. hizmet musikidir, âşık sazını göğsüne ko
yarak (gerçeğe hü) deyip dedenin dizine kapanır, dede de ona dua eder.

Başkaca Kırklar semah’ı Gönüller - gençler semah’ı oynanır, iki 
erkek iki kadın karşı karşıya Mevlevîler gibi dönerler. Gözcü elindeki 
uzun değnekle kimin başına değerse o samah’a kalkar.

Silis Alevîler! (Zemah) diyor, gene Ağırlama ve Yeldirme oynanı
yor. Aşıkları Çöğür çalıyor, iki saz olabiliyor, biri keman, biri saz. Aşı- 
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km bir de yedekcisi oluyor. Aşıklar üç de olabiliyor, biri keman, biri 
bağlama, biri çöğür çalıyor. Erkekler ön tarafa, kadınlar geriye diz üstü 
oturuyorlar. Toplantılarına (Cemiyet) diyorlar. Demeler, deyişler, gü
zellemeler, koşma... 1ar söylüyorlar. Kadın erkeğin elini öperek onu sa
maha davet ediyor. 2-10 kişi birden samaha kalkabiliyor. Hataî, Yemini, 
Nesimi, Sadık, Noksanî, Kâtibi, Veranî... den söyleyip çalıyorlar ve oy
nuyorlar. Samah hizmetine sıra gelince gözlekçi elindeki âsasıyla işa
ret ederek üç kadın üç erkeği samaha kaldırıyor. Arguvan-Kırklar, Kı
rat, Gönüller şamalıları oynuyorlar. Kırklar samahını ihtiyarlar ve us
talar oynuyor. Şamalılarda kullanılan usuller, ölçüler çift vuruşlu, fa
kat özellikle 5 + 4 şeklinde 9 vuruşlu, 2 + 3 şeklinde 5 vuruşlu, 3 + 4 
şeklinde 7 vuruşlu olabiliyorlar. Dinlediğimiz Arguvan Şamalımın ağır
laması 5, yeldirmesi 2 vuruşlu, Gönüller şamalımın ağırlaması 9, yel
dirmesi 5 vuruşlu, Kırat yeldirmesi 2 vuruşlu idi.

Hatırlatalım ki Sıraçlarda da (Pervaz) tabiri var, pervaz edenlere 
(Pervazcı) diyorlar. Bazı taraflarda Köroğlu ile yeldirme oynuyorlar, 
Köroğlu Sıraçlarda çok sevilir ve söylenir.

Nalcılara gelince : Sıraçiları tanıdığımız aynı derleme gezisinde, 
1943 de, Ordu vilâyetinde çalışırken Ünye ilçesinde şahsen ilk defa on
ların varlığından haberdar oldum. Daha önce hiç bir yerde kendileri 
hakkında birşey işitmedim ve okumadım. Nalcılar, Ünye köylerinden 
Gölceğiz ve dolayları, Fartıl, Akçal, Üçpmar, Sarı Halil, Ballık, Deniz 
Bükü, Göbü... gibi yerlede yaşamaktadırlar. Onlar hakkında İlmî etüt
lerin yapılıp yapılmadığını maalesef bilmiyorum. Rivayete göre onlar
dan 400.000 kişilik bir kafile Doğudan İran’a gelmiş orada Alevî ol
muşlar, hükümet işlerine karışmışlar, bunun üzerine hudut dışı edilmiş
ler, önce Trabzon sonra Gümüşhane taraflarına yerleşmişler, demirci
lik, nalcılıkla iştigal ederlermiş. Osmanlı hükümeti bunlardan bazı ağır 
taleplerde bulunmuş, bunun üzerine oradan kalkıp Ordu, Giresun... do
laylarına gelmişler, oralarda yerleşmişler, gene demircilik ve nalcılıkla 
meşgul olmuşlar. Çok mutaassıp Alevîlermiş, her şeyleri gizli imiş, acı 
şeyler yemezlermiş, biber, soğan, pırasa gibi şeyleri Sünnilere diktirir
lermiş. Sünnilere (Türk), kendilerine (Nalcı) diyorlar. Sünniden kız alıp 
vermiyorlar. Fakat bu taassup yavaş yavaş kırılmış. Samaha (Semak) 
diyorlar, toplantılarına (Cem), şeyhlerine (Dede), sazcılarına (Âşık), 
samahı idare edene (Gözcü) diyorlar, Düvaz imam okuyorlar, şamalı
ları gene ağırlama ve yeldirmelerden mürekkep. Kırklar şamalıma (Ağır 
Semak) tabir ediyorlar. Ünye’nin Karakuş dolayları - 35 köy kadar sa
maha (Zamak) diyorlar. Ağırlama, yeldirme oynuyorlar. Yeldirme için 
(Çarh) tabiri kullanılıyor. Karakuş Alevîleri cemiyet ve derneklerine 
(Gavum - Kavim) diyorlar. Dede, Âşık, Gözlekçi tabirleri aynı Cemiyet-
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te kadın erkek karşı karşıya oturuyor, Gözlekçi elindeki uzun sopayı 
kime uzatıyorsa o samaha kalkıyor. Odaya girenler sağ ayaklarının baş 
parmakları ile sol ayaklarının üstüne basıyorlar, dedeye doğru eğiliyorlar. 
Dede (Allah nazlar niyazlar kabul ola, dert çeken didar göre) diyor, de
denin elini öpüyorlar. Zamak bittikten sonra dökülen günahları temiz
lemek için oda son defa bir daha süpürülüyor. Alaçam adında bir samah 
oynuyorlar. Kadın bu samahta fırıl fırıl dönüyor, erkek onu kolluyor, 
dönmüyor, elini kolunu ayağını müziğin ahengin e uydurarak hareket 
ettiriyor, 10-12 çift, bir kadın bir erkek olmak üzere samah yapıyorlar. 
Kadınlar en temiz elbiselerini, en iyi ayakkabılarını giyerek, bayram 
namazına gider gibi samaha geliyorlar. Kadınlar başları arkada, saç
larının örgüler çözülmüş, uçlarına pullar, paralar takılmış, arkaya sar
kıtılmış olarak fırıldak topaç gibi fırıl fırıl dönerek oynuyorlar - eski şa
man, baksı’lar gibi, zikirlerde döne döne yapılan zikirler gibi... - Göz
cü daima birbirinden hazeden çiftleri kaldırıyor, kadınlı erkekli güzel 
bir zaman geçiriyorlar. Dinî olmaktan, mistik olmaktan ziyade dünyevî 
ve fizikî bir zevk. Karakuş köylüleri umumiyetle fakir oldukları halde 
borçlarını öderler, hırsızlık nedir bilmezler, aralarında ancak aşk yüzün
den bir geçimsizlik çıkabilirmiş, okadar. Fasih, temiz bir Türkçe konu
şuyorlar, kadınları erkekten kaçmıyorlar. Onların şamalılarının da yel
dirmesinde esas unsur (Çarh) tır.

Çeşitli Alevî zümrelerinin çeşitli şamalılarının sesli ve renkli film
lere alınıp arşivimize mâl edilmesinin önce gerçekleşmesini candan te
menni ederim.

Bu konudaki diğer eserlerden bazıları :

Anadolu Türk köy alevîlerinin çeşitli boylarının yüzyıllar boyunca 
gizli olarak kendi aralarında yaptıkları ayinler esnasında oynadıkları Şa
malılar hakkında bazı incelemeler ve yayınlar yapılmıştır. Bu konuda 
daha fazla bilgi edinmek istiyen okuyucularımız için aşağıdaki eserle
ri tavsiye ederiz:. y . e ’s

1) Fikri, Süleyman, Antalya Tarihi, Tahtacılar faslı.
2) Salcı, Vahit Lütfi, Gizli Türk Dinî Oyunları.
3) Ergun, Saadettin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, Cilt 2.
4) Varlık dergisi, Tokat Vilâyeti Müzik Folkloru, 1944.
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R.K.T.F.K. Çukurova'ya Gidiyor:

Robert Kolej Türk Folklor Ku
lübü Kutlutaş İnşaat Şirketirinin 
davetlisi olarak Mersin ve Tar
sus’ta gösteriler vermek üzere 
2’2/1/1970 Perşembe günü Çu- 
çurova’ya gidiyor. 44 kişilik kad
ro Karadeniz, Gaziantep, Elâzığ, 
Bitlis, Silifke, Kars ve Bursa 
(Kılıç - Kalkan) bölgeleri halko
yunları sunacak, koro, halk tür
külerimizden örnekler verecektir,

*
FOLKLORA DOĞRU yapılan 

eleştirileri dikkatle inceiyor:
Erzurum, 9 Aralık 1969

Folklora Doğru
Yazı İşleri Müdürlüğü,
Folklora Doğru Dergisini bü

yük bir kıvançla karşıladım. Ça
lışmalarınızda başarılar dilerim.

Türkiye’de, şimdiye kadar dai
ma gözden uzak tutulmuş bir yan
lışa siz de düşmüşsünüz. İzinle
rinizle bunu belirteceğim.

Türk Aydını Türkiye’yi, dai
ma Türk görmeye alışıktır. Bu, 
Cumhuriyetin kuruluşundanberi 
süregelen, bürokrasi - halk çeliş
kisi ile ilgili bir olaydır. Halbuki, 
Anadolu’da geniş bir Kürt etnik 
grubunun olduğu şüphesizdir ve 
Folklora Doğru’nun, Kürt’lerin 

folkloruyla ilgili yayınları da ola
caktır. Bu bakımdan Türk yerine 
Türkiye, örneğin, (Türkiye Folk
lor Kulübü) denilmesi daha doğru 
değil midir? Burada, belki şöyle 
düşünüyorsunuz: Biz Türk derken 
Kürt’ü de kastediyoruz.. Bu çok 
yanlış bir düşüncedir. Türk ayrı
dır, Kürt ayrı. Nasıl Kürt denil
diği zaman Türk kastedilmiyor
sa, Türk denildiği zaman da 
Kürt kastedilmez.

Doğu Anadolu iktidarlar tara
fından daima Türk görülmek is
tenmiş, Kürtler Türkleştirilmeye 
^çalışılmış./ fakat faşizme dönük 
bu politikalar Anadolu’nun bütün
leşmesini sağlayamamıştır.

Ulusların ve halkların eşitliği 
ve kardeşliği hiçbir itirazı gerek
tirmeyecek kadar temel bir doğ
rudur. Bu doğruyu - Folklor - gi
bi, halka daha yakın bir konu 
üzerinde çalışan genç arkadaşları
ma daha içten ve kolay anlayacak
larından şüphe yoktur. Bu bakım
dan yönetim kurulunuzda bu ko
nuyu tartışmanızı rica ediyorum.

Alikan Aşireti ile ilgili yazıyı 
hazırlıyorum, göndereceğim,

Teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunarım. İsmail Beşikçi

Sosyoloji Asistanı Atatürk 
Üniversitesi, Erzurum.





FÎATI: 2 LİRA


