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Ö N  S Ö Z  

Bu yayın, 24 - 27 Ekim 1 985 ·de Firat Üniversitesince düzenlenmiş 
olan «Fı rat Havzası Folkior ve Etnografya Sempozyumu» iie ilgili 
bi ldirileri ihtiva etmektedir. 

Sempozyuma katı lan değerli bilim adamları , Fırat Havzasının binlerce 
yıldan beri süregelen milli kültürünü  incelemiş ve değerli görüş ve 
sonuçlar ortaya koymuşlard ır. Sempozyumdan özel i ii<ie harput'un, Fırat 
Havzasındaki inkôr edilemez yeri vurgulanmiş ve yüzyı l larca bu yöreye 
eğilim kurumları vasıtasıyla i l im ve irfan dağıl:.ması, Fırat Havzasında 
büyi;k al imlerin yetişmesine sebep olması üzerindfl durulmuştur. 

Halk hikayeleri, gelenek ve görenekleri, el san'atları , masalları ,  
türl<uleri, mutfağ ı ,  edebiyatı, musikisi·. bilmeceleri i le bir bütün teşkil 
eden ı-:ı rat Havzasın ın  folk!or ve etnografya3! daha uzun bir süre 
inceienebil i·r. Bu incelemeler sonucunda, birçok değerler bulunabilecek 
va i l im dünyasın ın  araştı rmalarına sunulabi lecektir. 

1885 yıl ında yapılan sempozyumda yer alan bildirilerin bu güne 
kadar kitap halinde naşrin in  gecikmesi bizden önceki bir döneme aittir. 
Biz bu gecikmeyi telafi ederek, içindeki b i lg i'leri , bi lim dünyasıyla 
tan ıştırmayı arzu ettik ve bu gayeyle dağıtımının bir an önce yapı lmasın ı  
uygun bulduk. Zira .  Türk milli kültü rünün acı l ıp serpilmesi anccık 
bu yol la mümkündür. 

İ leride yapılacak sempozyumlarla bu nevi, Ti..ırklüğün mim, kültürel 
ve etnogrofik değerlerin i  b i l im adamlarımızın faydal ı  çalışmalarına 
sunrnak en büyük arzumuzdur. 

Prof. Dr. Eyüp G. İSBİR 
Fırat Üniversitesi Rektörü 





KIZIROGLU MUSTAFA BEY 

İbrahim ASLANOOLU rJ 

XVI. yüzyı l ın ikinci yarısındaki Osmanl ı  - İ ran Savaşları ,  askerin 
uzun süre Anadolu 'dan uzak kalmasına neden oldu. Bu durum, zaten 
pek de düzen l i  olmayan devlet otoritesini tabiatıyla zayıflattı. Devletin 
böyle bir anın ı  bekleyen bazı fırsatçı yöneticiler, keselerini doldurmak 
amacıyla d i ledikleri gibi hareket etmeğe başladı lar. Dolayısıyla halka,  
1akat daha çok köylüye yöne!ik zu lüm ve işkencelerini artırdı lar. Mi l l i 
yeti yabancı olan yöneticiler ise. kendi başlarına buyruk kesildiler. Can 
kaygısına düşen halk, kendisine sahip çıkacak bir koruyucu aramaya 
başladı .  Kim ve ne olursa olsun ? Yeter ki onların gözünü korkuta
bi lsin. 

işte bu sıralarda ordudan ayrı lmış bölükbaşılarla bir kısım kapısız
lar birleşti. Bölge bölge yönetime başkaldırdı lar. Devletin «Celôl i»  diye 
nitelediği bu fedailere halk da katı ldı .  

İ ran - İstanbul kervan yolu üzerindeki Bolu'nun Camlıbel ' in i  ken
dine yurt edinen Ruşen Ali .  d iğer adıyla Köroğlu bunlardan sadece bir 
tanesidir. Her ne kadar, ir i l i  ufaklı bütün kervanlardan haracını a l ıyor, 
bozan köyleri ve kentleri basıp yağma ediyor ve cana kıyıyorsa da, 
halkın gözünde o, yine bir kurtarıcı id i .  

Başka yok muydu? Vardı elbet; hem de pek çok . . .  Fakat onlar, za
manla unutulup g ittiler. Çünkü halkın gönlüne g irip, halkla beraber ola
madı lar. Köroğlu  ise d iğerlerinin aksine halkın sevgisiyle, övgüsüyle 
ve hayranl ığıyla yaşadı .  Maceraları di lden di le, kuşaktan kuşağa akta
rı larak zamanımıza kadar geldi. Bunun nedenlerini şu üç maddede topla
yabiii riz : 

1 - Daha önce oluşturulmuş Köroğlu hikôyelerinin ad benzerı:aı 
dolayısıyla varisi oluşu. 

•) Türk Folkloru Dergisi Sahip ve Vazı İşleri Müdürü - İSTANBUL 



lbrahim ASLANOGLU 

2 - Şairl iğ i .  Deyişlerinde halkın coktanberi özlemini duyduğu yi
ğitlik, mertl ik ve kahramanl ık  duyguların ı  terennüm etmesi. O zamanki 
toplumun başlıca hasletleri nden biri olan vefakôrl ık, fedakôrlık ve arka
daş sevgisi g ibi meziyetlere sah ip o!ması .  Bir başka deyimle, kendi ki
şi l iğini aynen onda bulması. 

3 - Mahall i yönetici lerin zulmü karşısında, d ini ve s iyasi amaçlar
dan uzak, halk adına başkaid ıranlar:n  i lk i  olması onu kısa zamanda ef
sanevi bir insan hal ine getirdi .  Yaşamındaki küçük bir olay dahi teva
türe dönüştü. 

işte onun devamını sağlayan ve tarih süreci içinde ününü g ittikçe 
yaygınlaştı ran nedenler. 

Ama bir de madalyonun öbür yüzüne bakal ım : Zamanla, hemşeh
ri l ik gayrnti güdenler. kendi kahramanlarının kendi bölgelerinden çıkma
sını arzu edip, yeni tip ve yeni kahramanlar yarattılar. Bunun en popü
ler örneği Kiziroğlu Mustafa Beydir. 

Onun hakkındaki h ikôyeler yen i  oluşmuş sayı lmaz. Aşağı yukarı 
200 seneden beri b i l in iyor. Bu konuda Mehmet Gökalp iki ,  Nejat Birdo

. ğcn ve Muhsin Köktürk birer derleme yayınladılar. Dört h ikôyenin kay
nağı da Kars Bölgesi .  

Mehmet Gökalp birinci h ikôyeyi Sarıkamışl ı Aşık Dursun Cevlôni'
den derlemiş. Kısaca şöyle anlatıyor : 

« Köroğlu  adamlarından bazılarını a l ıp Arabistan'a doğru yola çıkar. 
Orada ta lanlar yapıp, obalar dağıtır. Yine tekrar Camlıbel'e dönerler. 
Aradan epeyce zaman geçer. Bu soygunda babası öldürülen Keloğlan, 
intikam almak kastıyla, kona - göce Camlıbel'e kadar gel ir ve bir yolu
nu bulup Köroğlu'na seyis olur. Bir gün, «Köroğlu'nun düşmanı kim
d ir?» d iye sorar. Kiziroğlu olduğunu öğrenir. Düşmanl ığın nedeni bir at
tır. Adı : Alapaca. Keloğlan atı kaçırıp Kiziroğlu'na götürür. O da «Kör
oğlu'nun başını kesersen bu atı sana veririm» der. Anlaşırlar. Her iki
si  de Camlıbel'e gelir. Meğer bu sırada Köroğlu,  Tavşan Tepesi 'nde 
çadır kurmuş karısı N igôr'la birl ikte oturuyormuş. Kiziroğlu onun ya
rını  ogrenir. Gündüz b irşey yapamıyacağı için geceyi bekler. Köroğlu 
onların geld iğ in i  sezmiştir, ama farkına varmamış g ibi davranır. Bütün 
gece gözünü kırpmaz. Sabaha karşı Keloğlan'la Kizi roğlu  çadıra yak
laşırlar. !çerden bir ses gelmekted ir. Ses bir ara yüksel ir. «Nigôr, ah 
nolaydı da Kiziroğlu  şu anda Kiziroğlu yanımda olaydı . . .  Benim atım ne
rede ise bulur mutlaka getirirdi .  Şüphen olmasın, çünkü yiğitl iğin şartı 
budur. Yiğit yiğ ide muhtaç olduğu zaman el atar.» Arkasından sazını_ 
a l ıp bir deyiş söyler ve Kiziroğlu'nu över. Bu hal karşısında Kiziroğlu 

:� 



KIZIROCiLU MUSTAFA BEY 

şaşırıp kalır. Yaptığına ve yapacağına pişman olup, buna sebep olan 
Keloğlan'ın başını gövdesinden ayırır. İçeri girip Köroğlu'ndan af diler, 
atı tesl im edip, kendisi de keleşleri arasına katı l ır .» (1) 

Mehmet Gökalp ikinci hikôyeyi babası Mevlüt Gökaip'ten derlemiş : 

«Kiziroğlu  Kars'ın Kizir köyündendir. Bir Kars'ta b ir  kahveyt: g;der. 
Deml i  cay ister. Gelince, beğenmediğin i  söyleyip bardağı kaldırıp yere 
otar. İkinci ve üçüncü seferinde de ayn ı şeyi yapınca kahveci sabrede
mez. «Burada kime kabadayıl ık yapıyorsun? Yiğ itsen Camlıbel'e git de 
Köroğlu'nun karşısına cık, kozunu onunla paylaş» der. Bunun üzerine 
Kiziroğlu,  atına binip Caml ıbel'e gider. Köroğlu 'na kendisi ile döğüşmek 
istediğini söyler. Tutuşurlar ama , yenişemezler. Köroğlu bir tuzak ha
zırlar. Kiziroğlu atı sayesinde o tuzaktan kurtulur. Bakarlar ki böyle 
olmuyor, Köroğlu Kiziroğlu 'ndan Van Gölü icindeki Akdamar adasında 
bulunan ve insan g ibi konuşan bir kuşu getirmes ini ister. O dG krıbul 
eder ama, b ir  şartı vardır : Ayvaz'la beraber gitmek. Bu şart uzun tar
tışmalardan sonra kabul edil i r. İkisi birlikte yola koyulurlar. Haftalar
dan sonra Hazar Denizi sahilinde çadı r  kurarlar. Kuşu arayacakları yer
de İran şahının mallarını taşıyan bir kervanı soyarlar. Şah her ikisini 
de yakalatıp zindana atar ve idamlarına karar verir. Köroğlu, bu o!ayı 
haber al ınca, güvendiği aradaşlarından birkaçını yanına alıp İ ran'a gl
der. Çeşitl i h i lelere başvurup sonunda ikisini de kurtarır. » (2) 

Hikôyeyi Muhsin Köktürk de şöyle naklediyor : 
«Kiziroğlu,  Kars'ın Kizir köyünde yaşayan namlı b ir  delikanlıd ır. 

Köroğlu günün birinde buralara kadar gelir. Çevredeki haksızlıkları ön
lemek amacıyla bir kale yapıp oraya yerleşir. Ama Kiziroğlu, onun var
lığına tahammül edemez. Bir gün karşısına çıkıp : «Sen kim olasın da 
benim yurdumda saltanat süresin?»  diye çıkışır. Kavgaya tutuşurlar. 
At üzerindeki boğuşma günlerce sürer. ama yenişemezler. İnip kılıçla 
savaşırlar, onda da bir üstünlük elde edemezler. Derken güreşe başlar
lar. Bir de bakarlar ki ,  atları da birbiriyle güreşiyor. Kiziroğlu'nun atı , 

Köroğlu'nun atını a ltına al ıp ezmeye başlayınca, Kiziroğlu'na b ir  gay
ret geli r, Köroğlu'nu tuttuğu gibi yere yapıştı rır ve üstüne b iner. Bıçakla 
başını keseceği sırada, Köroğlu bir istekde bulunur. «Bana müsaade 
et, karımla ve arkadaşlarımla helallaşayım, ondan sonra ne :stersen 
yap» der. Kiziroğlu  müsaade eder. Eve gelip durumu karısına bir t;·ı rkü 
i le anlatıp Kiziroğlu'nu över : 

1- Mehmet Gökalp, Köroğlu Kollanndan Kiziroğlu Mustafa Kolu, Türk Folklor Araş
tırmaları, (dergi) Sayı : 103. Nisan 1 958 S. 1 646 

2- MAhmet Gökalp, Kizlroğlu ve Köroğlu Türk Folklor Araştırmaları, (dergi). Sayı : 279 
Ekim 1�72, s. 6445 
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Bir fendinen geldi geçti peh peh peh 
Kiziroğlu Mustafa Bey hey hey hey 
Hışmı dağı deldi geçti 

Kiziroğlu Mustafa Bey 

Ağam kim paşam kim 
Nigôr kim hanım kim 

Bir beyin oğlu 
Hoş beyin oğlu 

Bir atı var Alapaca peh peh peh 
Mecal vermez kırat kaça hey hey hey 
Az kaldı ortamdan biçe 

Kiziroğlu Mustafa Bey 

Ağam kim paşam kim 
Nigôr kim hanım kim 

Bir beyin oğlu 
Hoş beyin oğl u  

Hay diyende haya teper peh peh peh 
Huy diyende huya teper hey hey hey 
KÖROGLU'nu suya teper 

Kiziroğlu  Mustafa Bey 

Ağam kim paşam kim 
Nigôr kim hanım kim 

Bir beyin oğlu  
Zor Bey'in oğlu  

«Kapı aralığından bu sözleri duyan Kiziroğlu ,  birden ayıkır. «Eyvah 
der, ben böyle bir yiğide kıyacaktım ha? Hemen içeri gir ip Köroğlu'n
dan özür d iler. Köroğlu da buraları terkedip tekrar Camlıbel'e döner.» (3) 

Nejat Birdoğan'ın derlediği h ikaye ise bunlardan biraz daha farklı : 
Ayvaz kendi del ilerine eğitim yaptırırken başına turna teli takar. 

Bu tel ona çok yakışır. Uzaktan onları seyreden hanımlar «Ah nolaydı 
bir tel de bizim başımıza takılsaydı ,  o zaman ne kadar güzel olurduk» 
diye söyleşirler. Bu istekleri Köroğlu'nun kulağına dek gider. Ertesi 
gün Demircioğlu, Benl i  Ahmet ve Ayvaz turna avlamak için Bağdat yolu
nu tutarlar. Onları tanımayan ve ne için geldiklerini  bi lmeyen Bağdat 
Paşası ,  üçünü de tutup zindana atar. Arl<asındar. da idam emri verir. 
Onlar ası lma gününü bekleyedursun ,  Köroğlu başlarından geceni öğre
nir .  Yanına birkaç arkadaşını al ıp,  tebdi l i  kıyafet doğruca Bağdat'a gi-

3- Muhsin Köktürk, Kiziroğlu Mustafa Bey, lürk Folklor Araştırmaları , (dergi), Sayı : 
278, Eylüi 1 972, s. 6431 
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KİZİROGLU MUSTAFA BEY 

der. Arkadaşlarını idam sehpasının etrafına yerleştirir. Kendisi de sa
zı omuzunda bir aşık olur. 

Biz gelelim Kiziroğlu'na : Babasını ö:düren lıünkôrdan intikam al
mak için dolaşıp dururmuş. Köroğlu'nun adını  duymuş ama kend!sini 
tanımazmış. « İ ki koç başı bir kazanda kaynamaz» deyip, onunla hesap
laşmak di lermiş. Bağdat'ta oldı.ığunu haber almca tam zaman: deyip 
o da Bağdat'a gider. Aşık kı l ığındaki Köroğlu'nu tanır. Şöyle bir plcn 
kurar  : Köroğlu şehir dışında yolunu kesip  hakkından gelecek. 

Uzun sözün kısası, Köroğlu Bağdat askerini kı l ıçtan geçirip arka
daşlarını kurtarır. Yolda Kiziroğlu ile karşı laşır. Bir süre mücadeleden 
sonra Köroğlu gal ip gel ir. Kiziroğlu'nun teklifi i le kucaklaşıp dost olur
lar. Lôkin Kiziroğlu'nun adamları onun yenildiğine inanmazlar. O da 
keleşlerini yanına al ıp tekrar savaşmak için Çaınl ıbel'e g ider. Köroğlu  
bu sırada karısı Nigôr'a başından geçenleri anlatmaktadır. Konuşmo
sını bir deyişle bağlar. 

Anadan oğul doğuptur 
Kiziroğlu Mustafa Bey 
Bu dünyaya tek gel iptir 
Kiziroğlu Mustafa Bey 

Nizesinin ucu kanl ı  
Delileri demir dolu 
Bir ig ittir anl ı  şanlı 
Kiziroğlu Mustcfa Bey 

Bir atı var Alapaça 
Mecal vermez kırat kaça 
Şeşperin in ucu haca 
Kiziroğlu Mustafa Bey 

Bir anadan kôş olayd ık 
Birbirinden hoş olayd ık 
Doğmaca kardaş olaydık 
Kiziroğlu Mustafa Bey 

Bağdat'a geldi haraya 
İgit gerek hakkı saya 
KÖROGLU'nu bastı çaya 

Kiziroğlu  Mustafa Bey 
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Tesadüfen bu konuşmayı ve deyişi d ışardan dinleyen Kiziroğlu'nun 
adamları birbirin in  yüzüne bakar. yaptıklarından 1..ıtanı rlar.» (4) 

Bunlara dört başı mamur birer  h ikCıye d iyemeyiz. Örgüsündeki 
tutarsızl ık yer yer kend in i  gösteriyor. Örneğin  : 

a - Kavgaya sebep olan olaylar hepsinde ayrı . Keloğlan hikaye
sinin dışındaki lerde cana kıymayı gerektirecek makul bir sebep yok. 

b - Olaylarla türkü arasında i l işki kurulamamış. Türküdeki bazı 
d izeier boşlukta kalıyor. 

c - Keloğlan' ın kaçırdığı  at Alapaça mıdır, Kırat mıdır? Pek bel l i  
deği l .  

d - Turna tel i n i  getirmek iç in Köroğlu onları Van Gölüne gönder
mişti . Onlar Hazar Denizi'ne g ittiler. Hangisi doğru ? 

e - Kiziroğlu 'nun hasmını  kendisi öldürmek istemeyip Keloğlan'a 
havale etmesi yiğ itl iğ in şanına düşmez. 

f - Döğüşlerde bozan Köroğlu üstün gelir, bozan Kiziroğlu. Alapa
ça'nın l<ırat'ı yenmesi oldukça man idar. 

Açıkl ığa kavuşturulması gereken asıl kon u  şu : Kiziroğlu bir h ika
ye kahraman ı  mıdır. yoksa Köroğlu  gibi  gerçekten yaşamış mıdır? He
men bel i rtelim ki, evet. . .  l<iziroğ lu da Köroğlu g ibi XVI .  yüzyı l ın  ikinci 
yarısı nda yaşamış b ir  celôli l iderid i r. Aslen Arapkirl i bir bölükbaşı iken, 
250 adam!yla mahalli yönetime başkald ırıp Malatya, Kayseri, Kırşehir, 
Niğde ve S ıvas dolaylarında yıl larca dolaşıp durdu. Prof. Mustafa Ak
dağ d iyor ki : « Malatya ve Sıvas tarafından Kiziroğlu Mustafa, Maraş'ta 
Emrul lah gibi  ôsil ler. kendi lerinden evvel misal leri yok denecek derece
de kuvvetli , her bir i  b i r  kaç bölüğe sahip ve geniş sahalara kadar adla
rı ve bölükleri yayılmış b irer celôl i  başbuğu olup, Karayazıcıoğlu ile baş
layan celôl i  ayaklanmaların ın ün lü şeflerinden hiç de geri değ il lerdir. 
Bi lhassa Kiziroğlu Mustafa ve Cebbarkulu, çok uzun bir şekavet hayatı 
sürerek, bir çok çavuşları ve yüksek timar erbabını emirlerinde bölük
başıları olarak toplamışlardı .  Kiziroğlu Mustafa·nın,  çavuşlardan ve ti
mardan rnazul kimselerden ibaret olan bölükbaşıları ,  Malatya'dan Kay
seri, Kırşehir  ve Niğde'ye kadar olan geniş bir alana yayılmışlar, kendisi 
öldükten sonra da adına celô l i l ikte devam etmişlerd i . »  (5) 

Başbakanl ık Arşivi Mühimme Defterlerindeki fermanlarda Kiziroğlu'
nun kimliği ve faal iyetleri açıkça bel i rti l iyor. Aynen aktarıyorum : 

4- Nejat Birdoğarı, Kiziroğlu Mustafa Bey ve Köroğlu üzerine, Türk Folklor Araştırma
ları, (detgi). Sayı : 281 Aralık 1972, s. 6497 

5- Pı of. MLstafa Akd&ğ, Tiirk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bi lgi Yayınevl, Bilgi 
Basımevı, Ankara 1 975, s. 341 7  
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KİZİROGLU MUSTAFA BEY 

1 .ferman 
28 Cemaziyelöhir  996 (25 N isan 1 588) 
«Mukaddema Arapkir Sancağı Beyi Ömer Beye Hüküm ki : 
«Malatya ve Divriğ i  ve Arapkir kadı ları südde-i saadetirne mektup 

gönderip, zikrolunan sancaklar birbirine muttasıl olup, l iva-yi Arapkir'de 
Geziroğlu dernekle möfur Mustafa nam reis-i eşkiya ki, ikiyüz el l i  rn:k
tarı kahr ile ekrad taifes in i  cerned ib, sancak beylerini ve zuerna ve er·· 
bab-ı tirnar teveccüh ettikleri vi lôyeti hôl i  k ı lub Diyarbekir ve Erzurum 
ve Sivas ve Halep ve Maraş uburlarında ebna-yi sebile kati ve erbab!n 
ve emval leri n i  nehb ü garet. reaya ve berayaya solgun salub ve e:1ı i_; 
iya l lerin çeküb bu makule zulrn ü taaddinin n ihayeti yoktur. Me1!<0: 
haramzade üç dört sene . . . . . .  olal ı vi loyetten n ice kimesneler celô-yi va-
tan etmişlerd ir. Sen in icün sabıka Arapkir Sancağı Beyi olub Malatya ·
n ın kadimi ocağ erlerinden olub, vi lôyetinin her veçhile ehl-i vukufu ve 
bu rnakuleleri ele getirmeğe kad irdir  deyü arz ettikleri ecilden bu se
ne sen Malatya ve Divr iği  ve Arapkir sancakları muhafazasına kalmam 
emr idüb buyurdum ki : vusul buldukda bu sene sen Malatya ve Divriği 
ve Arapkir sancakları muhafazasına kalmanı eğer zikr olan . . . . . .  gayr 
yarar tıer ne vechile mümkün ve mutasavver ise asla ve kat'a rnec::ıl 
vermeyüb. muhafaza-i sipahiler lôzım gelür ise emin leriyle varub. eye 
getürüb, kahr ü şenaatları şer' i le sabit olub mücrim olanların hakla
rından gelüb, südde-i saadetime sici l leri ile arz eyleyesin .  Bilcümle 
bab-ı muhafazada bir vechile mucidd ve mukdim olas ın ki ,  eY'lam · 

adaletinde reaya ve beraya şer ve şurundan emin olub, dua-yı devam-ı 
ömr ü saltanatın ed' iyesine an samim-ül böl müdavemet iı;;Ugai!i 
olalar.» (6) 

2. ferman 
Fi gurre-i Zi lkade 996 (21 Eylü l  1 588) tarih l i  bu ferman Sıvas Bey

lerbeyisi kaimmakamına yazılmış : 
« Kiziroğlu demekle maruf . . . . . .  ebna-yi sebi le hasaret ve garet ve 

reayaya ihanet idüb, ziyade fesad vermiş olduğu i lôn olunmağın ele ge
türülmesini emr idüb, buyurdum ki : Vard ıkda bu babda ziyade ihtimam 
idüb, merkum Kiziroğlu'nu her kande ise haber alub ve dahi muhafaza
da olan sipahiler lôzım gelürse emin leri muaveneti ile bi lcümle hüsn- i  
tedbir ve tedarik idüb, elbet ele getürüb . . .  » deniyor ve birinci fermanda
ki emir tekrar edi l iyor. (7) 

3. ferman 10 R 997 (25 Mayıs 1 589) 

6-- Başbakar.lık Arşivi Mühimme Defteri , No. 64, Sıra No. 581 
7- BPşbakanlık Arşivi Mühimrne Defteri , No. G4, Sıra No. 326 · 
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«Südde-i saadetimde Rakka'ya varub gelince yol üzerinde vaki 
olan Beylerbeyi ve Sancak Beylerine ve Kadı 'larına hüküm ki: 

«Bundan akdem kutta-i tarik olub ehl-i fesad olan Ceziroğlu de
mekle meşhur olan şaki, on nefer ôdemleri ile ele getürüldüğü i lôm 
olunmağla mezbur mukayyed ve mahfuz südde-i saadetime getürül
mek emrim olmuı;ıtur. Buyurdum ki: Her kangın ızın taht-ı Kazasına da
h i l  olur, herbirin iz bizzat mukayyed olub taht- ı  hükümlerin ize dahi l 
olundukda, eğer sipahi ve yeniçeri ve hisar erleridir, mezburları kifa
yet mikdarı yarar ademler koşub, emin ve salim herbir inize ulaştıkda 
tutub götürdüğünüz ademlere muhkem tenbih ve tekid eyleyesin ki me
razil ve menahilde gaflet olunmaya. Mezburlardan b ir  ferd firar eyle
meye, şöyle ki: el iyazi bi l lahi asla özrünüz makbul olmayub, ana ola
cak ukubet ol gaflet edenlere icra olunub, ana göre mukayyet olasız.» (8) 

Tarih kısmı karalanmış olan, fakat. tahminen dört sene sonra ya
zıldığı anlaşılan bir başka fermanda: 

«Malatya Sancağına ve Şum kadısına hüküm ki :  Sen ki südde-i 
saadP.time mektub gönderLib kaza-i mezbura tôbi . .  . . . .  nam karyeden 
Aıi bin Kelp l lyas nam kimesne kıta ' olub, . . . . . . baid-i vukuundan ak
dem siyaset olunan Gaziroğlu'nun yoldaşlarından olub, kati eyledıkleri 
Abdullah nam Kadı 'n ın elin ben kat' ettim' deyü ikrar eyledüğü sicii o
lunub, sabıka Malatya'da celal i  şeklinde başkaldı rıb Türkman Halebi 
Sancağı Beyi . . .. . . evleri basan eşkiyaya serdar olduğu zahir olma-
ğın haklarından gelmek içün . . . . . . . . .  » (9) dendiğine bakı l ırsa, Kiziroğlu'-
nun başı kesilerek öldürülmüş. Adamlarından Kelp İ lyas oğlu  Ali de, 
onun yerine geçmiş, Kadı Abdul lah' ın el in i  kesip ondan sonra da kat-
letmiş . . . . . . . .  . 

Hemen belirteyim ki, başta Köroğlu olmak üzere bütün başkal
d ırı l iderlerinin kadı lara düşman olması ve fırsat buldukça öldürmele
rinin sebebi, kadı ların suhtelere arka çıkıp onları korumaları ve kış
kırtmalarıdır. 

Değer l i  Hocam Prof. Dr. Şükrü Elçin, British Museum'da incelediği 
bir Şehnôme-i Al-i Osman» daki şu beyitleri lutfettiler : 

Kelb Al i  Gence'de idüb inad 
Olmuş idi bais-i şerr ü fesôd 
Ol da Kiziroğlu  g ibi ô luri 
Dôr-ı s iyasetde idindi yeri ( 10) 

8- Başbakanl ık  Arşivi Mühimme Defteri, No. 64 Sıra No. 1 1 7  
9- Başbakanl ık  Arşivi Mühlmme Defteri , No. 72. Sıra No. 341 7  

10- Brltish Museum, Kütiipfane, Ch. Rien Kataloğu, No. 79341 ,  Şehname-i Al·i Osman 



KIZİROÔLU MUSTAFA BEY 

Gerek son fermandan, gerekse bu beyitlerden anlaşıldığ ına göre, 
Kiziroğlu  Mustafa Bey yakalanıp istanbul'a götürülmüş ve orada başı 
kesi lmek suretiyle idam edilmiştir. Onun yerine gecen arkadaşı Kelp 
Ali de aynı cezaya çarptırı lmıştır. 3. fermanda Kiziroğlu'nun Rakka'da, 
Şehnôme-ı Al- i  Osman'dan da Kelp Ali 'nin Gence'de yakalandığı anla
şıl ıyor. 

Belgelerin hiçbirinde Kars adı geçmiyor. Çıkış merkezinin Arapkir 
olduğu bildiri l iyorsa da, doğum yerin in neresi olduğuna dair bir kayıt 
yok . 

Köylerde kizir, muhtar yardımcısı olup, köye ait her türlü ayak iş
lerin i  yapmakla görevli kişiye denir. Bunların başkaldırıya ön-ayak ol
ması bir yana ,  en ufak bir  karşı hareketi dahi söz konusu olamaz. 
Halbuki Kiziroğlu'na «Bey» deniyor. Babasının adı da «Zor Bey»d ir. 
Bir bey nasıl kizir l ik yapabi l ir? Bu lakap ona ya uzak bir atasından ge
l iyor yahut da mensup olduğu aşiretin adıdır. Asl ında kel imenin kizr 
olduğu da şüphel i .  Kars yöresinde Kıriz, ( 1 1 )  Behçet Mahir rivayetinde 
Kızır ( 12 ) ,  fermanlarda Gezir ve hikayelerde ise Kizi r'dir. 

Onun Köroğlu  i le i l işkisi hem uzak bir ihtimal ,  hem de mümkün. 
Bolu Camlıbel'inden ayrı lmadığını düşünürsek birincisine hak veririz. Fa
kat, ya hükümet kuvvetleri tarafından dağıtı ldığı veya kendi ara larında 
{Jnlaşamayıp dağıldıkları varsayımından yola çıkarsak i kincisi de ola
bl l lr. 

Köroğl u  hakkında yazı lan fermanların sonuncusu 1 585 tarih l i .  Her
halde o bu sene ölmedi, daha bir süre yaşadı .  Ama nerede ve nasıl? 
Arkadaşlarından Köse Sefer'i 1 598 yı l ında Urfa'da ( 13) ,  1 600 yı l ında 400 
atlı ve sekbanla Maraş'ta ( 14) görüyoruz. Yine Tanrıbi lmez ve Kabre
sığmaz da ( 15) bu bölgede Köroğlu'nun Bolu  Caml ıbel ' in i  terketmek 
zorunda kaldıktan sonra, süreli kargaşa ve isyan bölgesi olan Sıvas'a 
gelmemesi icin hiçbir sebep yoktur. N itekim, Sivas - Tokat arasın-

1 1 - 4 Nuınaral ı  Kaynak 
12- A. Berat Alptekin, Köroğlu Hikayesinin Bolu Beyi kolundaki Milli va Beynelmilel 

Motifler, Köroğlu Semineri Bi ldirileri , Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983, s. 34 
13- Mustafa Akdag, a.g.e., s. 386 

14- Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 386 
1 5- Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 520 
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dakl Camlıbel ve halk rivayetleri i le Köroğlu  Destanr'nın bazı bölümle
ri de bu doğrultuda ( 16) .  

B u  çal ışmamda cana değerl i yardımlarını  esirgemeyen Sayın Or
han Şaik Gökyay Beyefendiye huzurunuzda teşekkür ederim.  

1 8- Pertev Nallı Boratav, Köroğlu Destanı, Adam Yayınları, lstanbul 1 984 
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FiRAT HAVZASINDA ANLATILMAl<TA OLAN H.UK HiKAYELERi 

Vrd. Doç. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (*) 

Türk  Edebiyatı , Turk kültürü üzerinde araştırma yapanların he
men hemen hepsinin birleştikleri bir nokta vard ır. O da mi l l i  kültürümü
zün esasının folklor ve halk edebiyatı mahsül leri olduğudur. Bugün bu 
düşünce o kadar genişlemiş ve kabul ed ilmiş ki, dünyanın dört bir i.ara
fından Anadolu Kültürü ile, bu mil letin folklor ve halk edebiyatı mah
sül leri i le uğraşanların sayısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Bundan 700 yıl evvel Anadolu'ya gelen ecdadımız, doğusu i le batısı 
i le, kuzeyi ile güneyi i le bir bütün olan vatan sathına yayı lmışlardır. Da
ha sonra ana yurtlarından getird ikleri kültür hazinelerine yenilerin i  de 
ekleyerek, ağızdan ağıza, rıesilden nesile aktarmışlard ır. Bu kültür ha
zineleri nelerd i r? Bu soruya insanın doğumundan ölümüne kadar  ha
yatında geçird iği her şeydir  diyebi l irız. Anne rahmine düşen çocuğun 
cinsiyetinin tayini , doğumunda uygulanan haik tedavisi, yürümesi için 
yapılan merasim, uzun kış gecelerinde, annenin çocuğuna söylediği 
ninni ,  arkasından hayal ülkesinin zenginl iklerinde, prenseslerle, devler, 
le, cadılarla mücadeleler Sih irl i yüzükler, a rabalar, taş kesilen n ice kah 
romanlar, derken çocuk büyür ve akşamları eğlenecek, d inlenecek ye
ni bir yer aramaya başlar. işte bu yer kahvedir, köy odasıd ı r, tandır ba-
şıdır . . . . . . . .  . 

Uzun kış gecelerinde n ineler evlerinde masal anlatırlarken, he
n .üz sinemanın,  radyonun, televizyonun, vidionun olmadığı devrelerde 
erkekler de kahvelerde, köy odalarında halk hikayesi d inleyerek gün
lerini geçirirlerdi. O halde nedir bu halk h ikayesi, h ikayeyi kimler anlat
maktadırlar, ne zamandan beri bu gelenek devam etmektedir, gelene
ğin bugünkü durumu nası ldır? g ibi soruların cevaplarını vererek asıl 
konumuza g i rmek istiyoruz. 

Halk hikôyesi, konusu, aşk, tabiat ve kahramanl ık  olan nazım-ne-

(*) Fı rat Ünıversitesi ,  Fen · Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Halk Edebiyatı öğretim üyesi, Ela21ğ 
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Yrd. Doç. Dr. AH Berat ALPTEKiN 

sir karışımı anlatım tekn iği i le meddahlar veya hikayeci aşıklar tarafın
dan anlatı lan bir narrativ türdür. Bu türün masal ,  efsane ve destanla 
yak:n alakası vardı r. Bu alaka bazen motif. bazen formel,  bazen de 
olağanüstü kahramanların a l ışverişi şeklindedir. 

Meddahl ık geleneğin in çok eski olduğu bi l inmektedir. Oğuz Türk'
lerin in saraylarında hanları eğlendirmekle vazifel i komiklerin ,  mudhik
lerin, daha sonra Osmanl ı  saraylarına da gird iğini çeşitli kaynaklardan 
öğrenmekteyiz. (1) Evliya Celebi'den öğrendiğimize göre, 17. yüzyıl
da Erzurum. Bursa ve İstanbul kırathanelerinde halkı 
eğlendirmekle vazifel i  meddahlar vardır. Demek oluyorki Türk'lerin ta
rih sahnesine çıkmasıyle birli kte bu gelenek kendisini değişik adlar al
t ında göstermiş, bazen kaybolmuş, bazen yeniden canlandırı lmıştır. 
Meddahl ık geleneğini  yüzyı l ımızın başında hikayeci aşıklar üzerlerine 
a lmışlard ır. Aşık, sazın ın eşliğ inde türkülü kısımları okurken, nesir bö
lümlerinde sazsız an latmayı tercih etmektedir. Ne yazık ki yüzyı l ımızın 
başında birer teşki lata sahip olan aşık ve meddahl ık geleneği daha 
sonraları başsız ka lmıştır. (2) 

Günümüzde meddahl ık geleneğinin yok denecek kadar azaldığı 
bi l inen bir gerçektir. Geleneğin güçlü bir şeki lde yaşadığı Doğu Anado
lu ve Azerbaycan bile bugün geleneği unutmak üzeredir. Eskiden. hi
kayeci meddah, Köroğlu  hikayesine başladığında nefes almaksızın din
leyen. «Kerem ile Aslı 'yı kavuşturmazsan kurşunu yersin» d iyen dinle
yici kesimini  bulmamız mümkün deği ldir. (3) Talebelik yı l larımdan son
ra asistan olarak çalıştığım Erzurum'da yüzyı l ımızın son meddahı Beh
çet Mahir,ôşıklar kahvesinde bir h ikayesini an latırken dinleyicinin Be 
ihtiyar ne d iyorsun, kime anlatıyorsun. kime dinletiyorsun, kes! deme
si zannederim geleneğin son durumunu göstermesi bakımından yeterl i
d ir. Hatta aşıkl ık geleneğinde de din leyici ağır havaları dinleyememek
te, s ık sık aşığa müdchale etmektedir. Ancak tabir caizse aşık «nalla
rım».  «mıhlarım» ifadelerini kul lanırsa can kulağı i le dinleni lmekte ve 
alkış tufanını  duyabi lmekteyiz. Demek oluyor ki eski geleneğimizi, kül
türümüzün bir parçası, hatta en büyük bölümü diyebileceğimiz med
dahl ık ve aşıkl ık geleneği hasta yatağına yatırı lmış. tedavisi mümkün 
olmayan bir derde terkedi lmiş gibidir. 

Anlatmaya dayanan türler içerisinde mühim bir yer tutan halk hi
kôyelerinin Anadolu'da ve diğer Türk boyları arasında ağızdan ağıza 

---- ---- ----- -

(1) Fuad Köprülü ,  Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1966, 375 - 376 
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Türk Scız Şairleri 4, Ankara 1964, 526 - 527 
(3) Pertev Nai l i  Boratav, Halk Hikôyeleri ve Halk Hikôyeciliği, Ankara 1 946, 
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nesilden nesile aktarı larak gunumuze kadar geld iği b i l inen bir 
gerçektir. Ancak halk h ikôyeleri geleneğini anlatıl ış durumuna göre iki
ye ayırarak incelememiz mümkündür. 

A. BAŞLANGICTAN BERİ ÖNEMİNİ KORUYAN BÖLGELER 

Bu bölgelerin içeris ine Azerbaycan, Türkmenistan (Afganistan) ve 
Anadolu'nun Doğu bölgelerini (Kars, Erzurum) katabil i riz. Bugün bah
setti iğmiz bölgelerin hemen hemen hepsinde bu geleneğin temsilcile
rin i  bulabilmekteyiz. Azerbaycan'da meddahl ık geleneğini büyük ölçü
de ôşıklar üzerlerine a lmışlard ı r. Afganistan'dan gelen Türkmen'ler 
üzerinde birkaç yıl evvel yaptığ ımız araştırmalarda onlarda da halk hi
kôyesi geleneğinin yaygın bir şekilde devam ettiğini tesbit etmiştik. An
cak, Anadolu'daki geleneğ ın dışındn orada hi kôyelerin ki taptan okun
duğunu da araştırmalarımızda görmüştük N itekim bize anlattıkları bir
kaç hikôyeyi de el lerindeki bir defterden okuduklar ını yakından görme 
inıkônına sahip olmuştuk. Doğu Anadolu  Bölgesinde ise asrın bcışla
rında meddahın gördüğü bu vazifeyi, günümüzde büyük ölçüde ôşıklar 
Üzerlerine almışlard ı r. Bugün aşıklar; koşmasının, türküsünün , güzei le
mesinin yanında, meddah hikôyelerini de anlatmaktadır. Bunun yanın
da bölgede bu işi yapan birkaç meddahın kaldığı da bi l inen bir gerçek
tir. 

B. GELENEGİN AZ VEYA HİÇ YAŞAMADIGI BÖLGELER 

Yukarıda saydığımız bölgelerin dışında kalan yerlerde halk hlkô
yeleri geleneğinin zayıf veya niç olmadığını görüyoruz. Bu bölgelerin 
içerisine tebl iğimizin konusunu teşkil eden Fırat Havzası da g irmekte
d ir. Fırat Havzasına, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Urfa i l lerimizin 
tamamı, Adıyaman'ın Gerger; Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan; Sivas 
ın Divriği ,  Gürün; Diyarbakır'ın Çüngüş, Lice, Kulb; Bitl is' in Mutki, Hi
zan, Erzincan'ın Tercan, Çayırl ı .  Kemah, İ l iç; Gaziantep' in,  i l  merkezi, 
Araban, Yavuzel i ,  N izip ve Oğuzel i  i lceleri g irmektedir. GörüldüğLi gibi 
saha oldukça genıştir. Ancak böylesine büyük bir bölgede mi l l i  kültürü
müzun temelini teşkil eden folklor ve halk edebiyatı malzemelerinin 
derlenmesi ve neşredilmesi mes'elesinde, üzülerek belirtel im epey geri 
kald;ğ ımız acı bir gerektir. Oysa Türk mil l iyetçi l iğinin fikir babası Ziyc 
Gökalp, bundan 60 yıl evvel yazdığı makalelerinde bu meselenin öne
mine işaret etmişti. Daha �onra Fuad Köprülü, Ebuzziya Tevfik Cez
mi Ertuğrul g ibi şahsiyetler de bu mes'ele i le yakından i lg i lenmişlerdir .  
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Bölgede Halkevlerinin ç ıkarmış olduğu Altan (Elôzığ) ,  Derme 
(Malctya') Gaziantep Kültür (Gaziantep) , Ortayayla (Sivas) dergilerin
de çeşitl i foklor mahsülleri derlenerek yayınlanmış olmasına rağmen 
halk hikôyelerine rastlıyamıyoruz. (4) Bunların dışında halk edebiyatı 
ve folklor malzemelerinin yayınlandığı Halk Bilgisi Haberleri, Folklora 
Doğru Türk Folklor Araştırmaları, Sivas Folkloru, Türk Folkloru. Er
ciyes, Halay Çağrı, Halk Kültürü dergi lerinde de bölgeden derlenerek 
yayınlanan halk h ikôyesinin olmadığın ı  görüyoruz. Bu dergilerin dışın
da Erzincan'da çıkan Mengüceli (5), Urfa'da yayınlanan Harran (6) der
g ilerinde birer halk hikôyesi neşredi lmiştir. 36 sayı yayınlanan Yeni 
Fırat (7) dergisinde de halk h ikayesinin neşredilmediğin i  tesbit ettik. 

Süreli yayınlarda görülen durumu neşredi len hikôye kitaplarında 
da görmemiz mümkündür. Bunun yanında Üniversitelerimizde yapılan 
talebe tezlerinde bölgemizden çeşitli h ikôyelerin derlendiğini görüyo
ruz. (8) 

4 Vural Karasu,  Halkevleri Dergileri Folklor Bibliyografyası, Erzurum 1 970. 
5- Hüseyin Miroğlu, •Bir Halk Hikayesi : Yaralı Mahmut,• Menguceli, 2 ( 1 7) ,  Ey

lül 198 1 ,  41 . 42. 
$-- Mahmut Güzelgöz, ·Seyf - ül mülük Hikayesi , • Harran, Nisan, Mayıs, Haziran 

1 980, 2 ( 13) ,  6 7:2 (14) .  21 - 23; 2 ( 15) .  18 - 20. 
Mahmut Güzelgöz, ·Seyf-ül Zülyezen,• Harran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 

1980, 2(1 6) ,  5-6: 2(17). 20; 2(18) ,  13- 14; 2(19), s .  nu verilmemiş. 
7- i. Gündağ Kayaoğlu, ·Yeni Fı rat Dergisinde Yayınlanan Folklor ve Etnografya 

ile i lgil i Yaıılar,• Türk Folkloru, 1 (7) Şubat 1 980, 22-23. 
8- Talebe tezlerinde tesbit edilen halk hikayelerinin listesi şöyledir. 

Targan Öcal , Erzincan Folklorundan Örnekler, Erzurum 1 971 . Asuman ile Zeycan : 1 7- 18  
Mesut Bahçe, Elbistan Ağzı. Erzurum 1 972. Asuman i le  Zeycan, 59-69. 
Mehmet Avni Özbek, Urfa Ağzı ve Grameri, lstanbul 1 972. Köroğlu'nun Ayvaz Kolu 45-50 

Feride Deviren, Ağın Folkloru, Erzurum 1 976. Mahbub'una Ahmet : 5-1 2  Aşuh 

Garip : 1 3- 16 
Şehmuz Dönmez, Maden Ağzı, lstanbul 1 976. Mesut Bey : 45-54 
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Bugün, Anadolu, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Kıbrıs ve Balkan ül
kelerindeki Türk'ler arasında yüze yakın değişik tipte hikaye anlatıl
maktadır. Bunların bir kısmı sadece kendi bölgelerinde bi l inmesine rağ
men, büyük bir bölümü bütün Türk dünyasında tanınmakta ve anlatı l
maktadır. Fırat Havzasında tesbit edebildiğ imiz hikayeleri üç grupta sı
nıflamamız mümkündür. 

A. AŞK HiKAYELERİ 

Bu tür hikayelerin hemen hemen hepsinde müşterek motifler gö
rülmektedir. Bölgede tesbit ettiğimiz Kerem ile Asl ı ,  Şah İsmail , Arzu 
ile Kamber, Nedim Şah, Tahir ile Zöhre, Hurşit Bey, Bey Böyrek, Asu
man ile Zeycan hikayelerinde, şahıs ve yer adlarını gözönüne a lmadı
ğımız vakit şöyle bir tablo ile karşı laşmaktayız. 

a) Padişahın ( Umumiyetle zengin) çocuğu yoktur. Bu sebepten ve· 
zirini de yanına a larak seyahate çıkar. 

b) Yolda veya su kenarında padişahla vezirin karşısına derviş (pir. 
ak sakal l ı  ihtiyar, pir-i fani) çıkar ve onların kimliklerini bi l ir. Bunun 
üzerine padişah «bizim kiml iğimizi bi ldin, o halde derdimize de der
man» der. Bunun üzerine derviş, padişah ve vezirine bir elma vererek 
ve bunu hanımlarıyle beraber yemelerini tavsiye eder. Eğer hikôye 
kahramanl ık hikayesi ise elmanın kabuğunu da kısrak yiyecektir. Bü
tün bunlara karşı l ık, dervişin bir isteği vardır, o da doğacak çocuğa 
kendisinin isim koyması. 

Osman Bal l ı ,  Kemah folklorundan Örnekler, Erzurum 1977. Şah lsmail : 40-45 

Nadi Ntıvruz. Elazığ Masal ve Hikayelerinden Derlemeler, Erzurum 1979. 
Nedim Şah : 7-39 
Şah lsmall : 40·59 
Arzu ile Kamber : 60-81 
Bin Hilal : 82. 97 
lahar'nan Zöhre : 98-102 . 
Hacı Ömer Karpuz, Sivas ili Gürün ilçesi Ağzı, Erzurum, 1 981 Zal Oğlu Rüstem 84-90 
Erzat Gül, Malatya Akçadağ Yaylımlı Köyünden Derlenmiş Masal ve Hlkiyesl, 

İzmir 1 982 

Şah lsmail : 1 4-30 
Bey Böyrek ile Benli Boz : 31-41 
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i c) Vakti gelince çocuk dünyaya gelir, adı konulduktan sonra iki  
çocuk (birisi kız, birisi erkek) beraberce okula g itmeye başlarlar Ba
zen dervişin nasihatine uyularak çocuklara isim verilmez. Uzun yıllar 
atsız kalan çocuğa isim verilmesi gerektiğ in i  söyleyen meclis padışahı 
ıorlar. Padişah «pekiyi isim verel im» dediği  vakit - bazen ismın konul
ması sırasında - derviş çıkagelir ve çocuklara ismini verir. 

ç) Çocuk büyür, savaşa katı l ır  veya ava g ider, tam o sırada h ika
yenin d iğer önemli kahramanı olan kızla karşılaşır. (Hurşıt Bey, Şah 
lsmail, Kerem i le Aslı) Bunun d ışında birbirlerini kardeş bılen ik i  öşık, 
gerçeği öğrenince veya cadı karısın ın te'siriyle kimliklerini ögrenirler 
ve bırbırlerine öşık olurlar. (Tahir ile Zöhre, Arzu ile Kamber) 

d) Padişah, kız babasına dünür olun Kız babası da padişa:ıdon 
.mehil ister. (Kerem ile Aslı ,  40 gun, Hurşit Bey 30 gün-

e) Bır cadı kadın, bazen kızın babasına, bazen de kızın annesine. 
kendisine veya kardeşlerine, padişahın kendisin i  rahat ettirmıyeceQinl 
söyler. Fakat bir  türlü kızı ikna edemez. Ancak d iğer a i le tertıerını kan
dırır. Böylece iki sevgi l in in arası açılır. (Tahir ile Zöhre, Hurşit Bey, Ar
zu ı le Kamber, Bey Böyrek, Asuman i le Zeycan) 

f) Bunun üzerine kız düğünün yapılması için 40 gün mühlet ister. 
Bu zamanda ya dokunacak olan halı tamamlanacaktır. Yada gurbet de 
olan sevg il is i  gelecektir. 

( g) Bu arada kızın ı  deli kanl ıya vermek istemeyen baba verilen bu 
zamandan istifade ederek memleketinden ai lesi i le birl ikte ayrılır. (Ke
rem i le Aslı ,  Hurşit Bey, Şah İsmail) Ancak kız g iderken ya ocaklık ta
şının a ltına, yahut da başka bir yere mektup bırakır. (Hurşit Bey, Şah 
lsmail ,  Kerem i le Asl ı )  

ğ) Durumu öğrenen padişah (oğlanın babası) oğlunu bu sevdadan 
vaz geçirmek isterse de başaramaz. Bunun üzerine kahraman arkada
şını da yanına alarak sevgil isini takibe başlar. (Kerem ile Aslı ,  Şah Is
mail, Hurşit Bey) 

: hl Del ikanlı ya kıyafet değiştirerek, yahut da tesadüfen sevgi l isi
nin olduğu ülkeye doğru yola çıkar. Bu aradaı kız ikinci bir gence ve
ri lmiştir. Düğünü yapılmaktadır. Gencin yolu çok uzun olduğu için ona 
yolda bir pir yardım eder. (Kerem i le Aslı ,  Hurşit Bey, Şah İsmail) 

ı) Delikanlıya sevgi l isinin memleketinde ihtiyar bir kadın yardım 
eder. Kahraman ya ev sahibinin misafiri ya da çobanı, bostancısı olur. 
(Hurşit Bey, Bey Böyrek) 

i) Delikanlı i htiyar kadınla, daha ewel kızdan aldığı n işaneyi sev
g il isine gönderir. Yahut da delikanlı tesadüfen sevgi l is inin evine varır. 
(Hurşit Bey, Kerem ile Aslı) 
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k) Kadın veya evinden birisi del ikanlıyı padişahın sarayına götü
rür. Bu arada del ikanlı padişah a ilesi tarafından tanınır. (Hurşit Bey, 
Bey Böyrek) 

1) Padişah kahramanı öldürmeleri için cellatlara tesl im eder. Fa
kat cellatlar onu öldürmeye kıyamazlar. Gömleğin i  bir kuş kanma bu
layarak padişaha getirirler. (Hurşit Bey, Bey Böyrek, Şah ismaii, Tahir 
i le Zöhre) 

m) rekrar geri dönen gene. padişahın kızının yanına g irer ve o
nunla aşk hayatı yaşamaya başlar. Fakat çok geçmeden kızın annesi du
rumdan haberdar edil ir. Bunun üzerine kız sevgi l isini bir yere hapse
der. (Tahir i le Zöhre).  kız sevgi l is i  i le birl ikte kaçar. kendisini takip e
den padişah ve askerlerini  kız öldürür. 

n) Kahramanlar yolda olağanüstü güçlerle savaşırlar ( Dev, hara-
mi) SGvaşı kız ve oğlan kazanır, böylece büyük bir mirasa sahip olur
lar. (Hurşit Bey Bey Böyrek) 

o) Kızla oğlan tekrar memleketlerine dönerler Kahraman hasta 
.babasına, (bazen zalim) yardım eder. Saltanat oğula kal . ır. 40 gün 40 
gece düğünle iki aşık murada erer. (Hurşit Bey, Bey Böyrek) 

Tebliğimizin başında da belirtiğ imiz gibi burada görülen motiflerin 
büyük çoğunluğu beynelmilel olup dünyanın değişik yerlerinden der
lenen hikôye ve masal lar da da görülmektedir. Bu sebepten Stitth 
Thompson'un Motif lndex'inde (9) tesbit ettiğimiz motifleri burada ver
mek istiyoruz. 
E1233.6.1 .  Macerada yardımcı at. 
E171 .2.2.1 Devi öldüren kahraman 
C375.2.5. Mezarlıkta uyuma 
V221 .  Pirin mucizeleri 
T86.2. Aşıkların (sevgi l i lerin) aynı anda ölmeleri 
E419.6. Aynı bölgede ölen sevgi l i ler aynı mezara konulurlar 
F565.2. Cok kuvvetl i kız. 
G212. Başka şeki l lere (Kıyafet değiştiren) giren cadı 
G535. Devin esiri olan kadın,  kahramana yardım ede� 
H.131 5.2. Keloğlan 
J .34.3. Gurbete çıkma 
L1 1 1 .1 . Gurbete gidiş ve dönüş. 
K.343.3.Kıyafet değiştirerek sevgi l isinin odasına g iren adam. 
K20.1 5. Evlat sahibi olma. 
N825.1 .  Cocuk sahibi olmayan kahramanlar 

(9) Stith Thompson, Motif index of Folk - l lterature, Bloomington, ln
diana, 1955 - 1958 
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R169.1 .  Sevgi l is in i  kurtarmak icin kıyafet değiştirerek gezen kimse. 
S22.2. Hain babayı öldürmeyi planlayan prenses. 
T 136. 1 .  Düğün merasimi 
T376. Dünür olma 
T268. Sevgi l i lerin birbi rine kavuşması 
T1 1 .3 .1 . Sevg i l i lerin rüyada karşı laşmaları 
T1 1 .3 .1 . Beraberce okula giden geneler birbirlerine ôşık olurlar. 
T61 5.3. Beşik kertmesi .  
Y223. 1 .  Pirin nasihatı. 
T511 .1. 1 . Elma yiyerek hamile kalma 

B. KAHRAMANLIK HİKAYELERİ 

Bölgemizde tesbit edilen ikinci tip hikôyeleı- ise ya Köroğlu  kulla
rına aitti r .  (Bu hikôyeleri çeşitli kitaplarda (10). talebe tezlerinde ( 1 1 )  
ve bazı dergi lerde bulabilmekteyiz (12). Ancak hikôyeler cok eksik an
latmalar olduğundan burada özetini  vermek istiyoruz.) Va da kabile
ler arasındaki mücadeleleri konu almaktadı r. Diğerleri ise meşhur ko
cıkların hayatları etrafında teşekkül etmiştir. Bu tür hikôyeler de aşk 
macerası ile kahramanl ık hep yan yana olmuştur. Hikôyelerden bir 
kısmı bütün Türk dünyasında bi l inmesine rağmen bazılan sadece Ana
dolu'da bi l inmektedir. Bu tür hi kôyelerde işlenen motifler farkl ı l ık  gös
terdiği için metinlerin özetinin verı i lmesinin faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

BİN HİLAL 

Hôlit Bey isminde birisinin 90 000 hanesi ve Salha isminde bir 
kardeşi vardır. Halit kardeşin i  yanına alarak Mekke ve Medine'yi gezer. 
N ihayet Mekke'de Şıh Şerif isminde birisinin evinin hic misafirsiz kol
madığ·nı öğrenir. Günün birinde ev sahibi misafir yok d iye üzülürken 
iki kardeş buraya gelirler. Misafirler, ev sahibinin hoşuna g ider. Bunun 
üzerine kızını bunlardan birisine vermeye karar verir. Şıh Şerif misafir
lere memleketlerini sorduğunda onlar, «Bin Hi lôl» olarak cevap verir
ler. Bin H i lôl bunların memleketlerin in (obalarının) adıdır. 

Baba kızına, « misafi rlerden hangisini al ırsın» d iye sordugunda, 
kız, «Küçüğünü isterim» der. Böylece kız Halit Bey'in küçük kardeşine 

( 10) Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı, lstanbul 1984, 
(11 )  Temel Yazıcı. Kiğı'dan Derlenmiş Üç Halk Hikayesi Üzerinde Mukayeseli Motif 

Araştırması, Erzurum 1 971 . 
( 1 2) Mehmet Avni Özbek, Urfa Ağzı ve Grameri, İstanbul 1972, 45- 50. 
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veri l i r. Ancak Şıh Şerif bir mahsuru da Halit Bey'e bildirmekten geıi 
kalmamıştır. 

40 gün 40 gece düğün yapı l ı r. Bu arada Halit Bey de evlenir. Cok 
geçmeden Salha'nın önce iki kızı . daha sonra da bir oğlu olu r. Halit 
Bey'in isteği üzerine çocuklar, (oğlanlar) doğumdan üç gün sonra top
lanır. Toplananların arasına Salha'nın oğlu da dahild i r. Bu arada çocu
ğun renginden dolayı kıza iftirada bulunulur ve kadın  oğlunu da ola
rak iki erkekle Şerifin evine g ider. 

Yola çıkan yolcular üç gün sonra Hasan Bey isminde birisine 
rastlarlar. Herkesin padişahın adamlarına tesl im olmasına rağmen kız 
bunlara tesl im olmaz ve Hasan Bey'in yanına g ider. Bu arada erkekler 
geri döner ve kızı babasına tesl im ettiklerin i  Hasan Bey ve Salha'ya 
bi ldirirler. 

Bu arada kadını Hasan Bey nikahına al ı r. Arap yüzlü oğlan büyür 
ve onbeş yaşına g irer. İ ki kabile arasındaki savaşta Arapoğlu büyük 
varl ık gösterir ve 6000 haneyi de kendilerine katar. 

Çok geçmeden Bin Hilôl kabilesinden Halit Bey, 9000 hanelik ka
bile reisinden 600 at, 600 deve, 600 kız ister. Bunun üzerine kabile rei
si kara kara düşünmeye başlar. Halit Bey'in elçilerinin yaralanması 
üzer ine 90 000 kişi kılıç kuşanır ve savaşa çıkarlar. Halit Bey, Hasan 
Bey'i öldürür. Abuzet (Arapoğlu) 90 000 kişinin arasına öyle bir g irerki 
herkes neye uğradığını şaşırır. Halit Bey öldürülGnce yerine Salha mey
dana çıkar. Abuzet (Arapoğlu) Salha'yı öldüreceği sırada anne gerçeği 
oğluna anlatı r. Yatma zamanında da baba hanımını tanır. Böylece has
retler b irbirine kavuşur, kötüler ise öldürülerek cezalandırı l ı r. 

NEDİM ŞAH 

Horasan padişahının 90 yaşlarında b ir  veziri vardır. Günün birinde 
baş vezir merdiveni çıkarken «yellen in> .  Onu cezalandırmak isteyen pa
d işah, vezirinde bahçesinde ilk yetişen elmanın güzel l iğinde bir kız bul
masını ister. Duruma üzülen vezir karısına, 40 gi.in müsade veri ldiğini .  
bunun kendisi için 40 günlük ömür demek olduğunu anlatır. Bunun ü
zerine vezirin karısı komşusu fatma hanımın yardımıyla bütün cadı ları 
toplatır ve başından geçenleri onlara anlatır Cadı lardan birisi bir müd
det sonra vezirin karısına Cemseb isminde bir kızı haber verir. Vezir 
de durumdan padişahı haberdar eder. Bunun üzerine padişahdan bir 
bölük asker alan vezir, Ahmet vezir'in evine doğru yola çıkar. Vezir, ev
vela Ahmet vezir'e Al lah' ın emrini anar. O da kızına danışır ve 40 gün 
sonra cevap verebileceğ ini vezire söyler. 
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Vezir, başından geçenleri padişaha anlatır. Ancak padişah 40 gün
lük mühleti kabul etmez ve kızı zorla getirttirir. Ancak kız padişahın ya
n ına geld iği zaman 40 gün konuşmayacaktır. Bunun (kızın) lal numa
rası yapması padişahı kızdırır ve kızı cel lat edi lmesi d i leğiyle Arap'a 
verir. Arap, kızın güzel l iği  karşısında onu öldüremez ve kızı derebeyi
nin yanına gönderir. Kız Derebeyine başından geçenleri anlatınca ölüm 
den kurtulur. «Derebeyi>ı 'de padişaha kızın öldürüldüğünü bi ldiren bir 
mektup yazar. 

Fakat kız (Ceme�ep) padişahla - konuşmamasına rağmen - ger
değe g i rdiği icin ondan hamile kal ı r. Dokuz ay sonra bir �oruğu dün
yaya gelir adını Nedim Şah korlar. 

Ata binen yiğit çeşme başında bir ihtiyarla karşı laşır. Del ikanl ı  ih
tiyarı k ı l ıç ve güreş imtihanında yener. Bu duruma içerleyen ihtiyar oğ
lana babasını ve kim olduğunu söyler. Durumu öğrenen Nedim Şah'a 
anneside her şeyi anlatır. Nedim Şah annesinden izin aldıktan sonra 
Horasan Padişahı 'nın yanına giderken yolda Arap'la karşı laşır ve onu 
yener. Bunun üzerine iki yiğit kan kardeşi olurlar. Yoluna devam eden 
Nedim Şah yolda Horasan Padişahı ile karşılaşır. Bu arada Horasan 
Padişahı  başka bir kızla evlenmiş olup Hasan ve Hüseyin adında iki oğlu  
dünyaya gelmiştir. Annelerınden zehir l i  ve zehirsiz yemek alan ik i  kar
deş Nedim Şah'ı da yanlarına a larak ziyarete giderler. Ancak Nedim 
Şah' ın zehi rl i  yemeği yemesine atı  müsade etmez. Ziyarete vardıkların-
da Nedim Şah iki rekat namaz kılarken dev tarafından yakalanır ve 
esir edil ir. Hapishanede ay parçası g ibi bir de güzel vardır. Bu güzel 
Yemen Padişahının kızı olup Nedim Şah'a devi öldürmen in yol larını öğ
retir. 

Durumu öğrenen Nedim Şah, devi alnının ortasından vurur. Böylece 
kız ve d iğer Müslüman'lar ölümden kurtulur. Durumu gören ik i  ha in 
kardeş Nedim Şah'ı yaraladıktan sonra kızı da yanlarına a larak mem
leketlerine dönerler. Fakat kız Nedim Şah'ın gürzü ve kı l ıcı ile iki haini  
yaralar ve geri döner. Yaral ı lar babalarına misafiri devin yediğini ken
d i lerin in de yaralanma pahasına devi öldürdüklerin i  söylerler. Geri dö
nen kız yaral ı  Nedim Şah'ı bulur ve tedavisi için doktora götürür. 

Bu s ırada at, Arap' ın yanına gelir. Durumu gören Arap kardeşinin 
başına bir hal geldiğini anlar ve ata · «ya mübarek beni kavuştur» de
mesiyle birl ikte yaral ın ın yanına geliverir. Arap, yaral ın ın yarasını sarar 
ve 40 gün sonra Nedim Şah da gözünü acar. 

Yaraı ,  bu vaziyette iken kız kendisini ı rmağa atmak ister. Fakat 
tam bu sırada b ir  küp a ltın bulur. Daha sonra da bir cinciye evlôt olur. 
Cok geçmeden kız bulduğu hazinenin yardımıyle Ali Ağa'ya ait olan kö-
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yü satın al ır. Daha sonra köye büyük bir saray ve değirmen yaptıran 
kız «Al lah rızası için Nedim Şah'ın ruhuna fatiha» d iye yazdırır. 

Köyden ayrı lan kız yolda Keloğlanı kandırır ve oradan da kaçar. 
Kıyafet değiştiren kız Yemen'e gelir ve kuş uçurtulması sayesinde pa
dişah şeçi l i r. Kız, yaptırdığı çeşme ve saraya resmini astırır. Kızın res
mini gören Keloğlan «ah» çekince k!z padişahın yanına götürülür, 
daha sonra da hapse atı l ı r. 

Bu arada Arap'la Nedim Şah önce saraylara, oradan da Yemene 
gel irler. Resmi gören Nedim Şah bir «ah» çekince nöbetçiler tarafın
dan yakalanmak istenir. Fakat Arap ve Nedim Şah' ın gücü karşısında 
hiç bir şey yapamaz ve öldürülürler. 

Kız padişah, misafirlere kend isini  tanıtır. Daha sonra da misafir
leri halkına tanıtır. Böylece Nedim Şah padişah olur. İ ki sevgi l i  için 
kırk gün kırk gece düğün yapı l ır. 

SÜRMELİ BEY 
Zamanında Sivas'ta Pehlü loğlu isminde birisi vardır. Pehlül oğlu  

ticaret gayesiyle Halep'e gel ip g iderken yolda b i r  güzelle karşılaşır. Ak
şamın birinde güzel i  babasından (Melemencioğlu) isteyen Pehlüloğlu'
na Tel l i  Cennet veri l ir. Zaman geçer düğün için Pehlüloğlu, Melemen
cioğ!u'nun evine gelir. Bu sırada Tell i  Senem'e Pehlüloğlu'nun oğlu 
Arif bey bir  görüşte aş ık olur. Çok geçmeden de Arif Bey kızı (Tell i  Se
nem) babasından ister. Kızın babası önce karşı çıkarsa da sonradan 
Tel l i Senem'i Arif Bey'e vermeye razı olur. 

Sivas'a gelen Arif Bey, Tel l i Senem'in bir ihtiyacı olup olmadığı
nı öğrenmek için yakın arkadaşı ishak Bey'i onun yanına gönderir. An 
cak ishak Bey kızı gördüğü vakit ona .·.aşık olur. Geri dönünce de Tel
l i  Senem'in «oruspuluk» yaptığına dair iftirada bulunur. 

Haberi alan Arif Bey üç arkadaşı i le birl ikte Tel l i  Senem'in yanı
na gider Ona (Telli Senem'e) veda eden Arif Bey arkadaşları Tora
man'ın çiftl iğ inde uyuya kal ırlar. Bu durumdan istifade eden Toraman
ın askerleri Arif Bey'i esir ederlerken, arkadaşların ı  öldürürler. 

Arif Bey Toraman Paşa'ya başlarından geceni anlatı r. Bunun üze
rine Toraman Arif Bey'in ismini Sürmeli Bey koyar ve yanına hizmet
çi al ır. Fc:kat çok geçmeden paşanın diğer hizmetçileri Sürmeli Bey'e 
iftirada bulunurlar. Bu arada Paşa'nın karısı da Sürmel i  Bey'e ôşık 
olur. Fakat Sürmeli Bey «ekmeğini yediğim kapıya ihanet edemem» 
diyerek kadına yaklaşmaz. Fakat günün birinde kadının Sürmeli Beye 
zorl::ı sarılması üzerine, Paşa Sürmeli Bey'i satar, kadın ı  da babasının 
evine gönderir. 
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Sürmeli 'ye acıyan bezirgan onu memleketine gönderir. Yolda sev
tıi i lsinin memleketine gelen Arif, orada bir kuşun ötüşünden etki lene
rek şi ir  söyler. Tekrar yola çıkan Sürmeli Bey yolda kalbur yapan 
çingenelere rastlar. ve onlarla beraber dolaşmaya ba:;; lcr. 

lshak'ın ifti rasına uğradığını  anlayan Tell i Senem onları kayını  
Cahil Bey'e (Arif' in ağabeyi) an latir. Bunun üzerine Cahi l  Bey Maraş'a 
karGeşini aramaya g ider. Bu defa Reşit ismini alan Arif Bey kardeşi ile 
karşı l ıkl ı  ş i ir  söylerler. 

Sürmel i  Bey çingeneler arasında ölür. Cahi l  Bey memleketine 
geldığinde, annesi ,  baba ve hanımının cenazesi i le karşılaşır. Yalnız 
kalan i ki kişi de birbirleriyle (Cah i l  Bey i le Tel l i  Senem) evlen irler. 

D E L İ  M U R A T 

Ucan ka·lesi'nde Kara Murat adında bir yiğ it yaşamaktadır. Mu
rat kücük yaşlarında babasını kaybetmiştir. 17-18 yaşlarına geld iğ i  za
man Osman Çavuş adında birisinin iftirasına uğrayan delikanlı belayı 
ustal ıkla  üzerinden def eder. Ancak karakol komutanının kışkırtması 
üzerine Murat tekrar öldürülmek istenir. Fakat Murat bı,ı belayı da ya
ra bere a lmadan atlatır. Murat'ın vurulmamasına kızan Osman Çavuş 
O::ırnon adındaki adaşını öldürür. Daha sonrada asker C!kartcırak Mu
rat'ı kati l diye yakalatır. Murat ifade verirken komiseri öldürür ve atına 
binerek o civarjan kacar. Çok geçmeden de iandarma Murat'ı yaka
lar. Tesadüfen iki hekim genci bulurlar ve kurşunu çıkararak yaral ıyı 
oraaa bırakıp giderler. Yirmi dört saat sonra yaralıya Ayşe isminde 
bir l<ız yardım eder. Daha sonra da babasının (Ali Ağa) evine götürür. 
Orada 40 gün kadar kalan Murat, iyi olunca başı ndan geçenleri ev hal
kına anlatır. Bunun üzerine Al i Ağa del ikanl ıyı uçan kalesine gönderir. 
Ancak ucan kalesinde bu lunan Kara Mustata çok ahlaksız birisidir. Bu 
arada Kara Mustafaya başl ık parası götüren bir ihtiyarın soyulması ha 
d isesin i  herkes duyar. Devlet Kuvvetleri Uçan kalesini kuşatır. Asker
lerin arasında Murat'ı tedavi eden kızın n işanlısı i le  Osman Çavuş da 
bulunmaktadır. Herkesin kaçmasına rağmen yüzbaşı kaçmaz ve Kara 
Mustafa'nın tuzağına düşer. Bu arada . •  yüzbaşı esir hayatı yaşarken 
Osmrın cavuş memlekete gel ir. Nışan l ıs ın ı n  gelmed iğ in i  gören kız da 
Kara Mustafa'nın tuzağına düşmekten kurtulamaz. Kara Mustafa kıza 
saldırınca Murat tahammül edemez ve Mustafa'yı öldürür, kızla, nişan
l ıs ını yüzbaşı kurtarır ve onları memleketler ine gönderir. Çok geçme
den yüzbaşı, Paşa'nın kızı i le evleni r. Kayın babasına rica eder ve Mu
rat için af çıkarttırır. Al i  Ağa'nın yanına gelen Murat ondan kızını  (Eşe) 
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ister. O da verir. Çok geçmeden Deli Murat ile Eşinin düğünü tutulur. 
Ancak Osman Çavuş. damat tı raş olurken düğün evine baskında bu
lurıur. Deli Murat tesadüfen ölümden kurtulur ve tekrar dağa kaçar. An-
cak cok geçmeden Murat, tekrar Osman Çavuş'un tuzağına düşer. 
Yüzbaşı babasın ı  (Paşa) öldürür. Deli Murat da Osman Çavuş'u öldü
rür. Eşe i le de Deli Murat evlenir. 

Tesbit edebildiğimiz üçüncü tip hikôyeler, birinci tiple büyük ben
zerl ik göstermektedir. Ancak aynı motif s ırasını göstermediği için ye
ni bir başlık a ltında incelemenin  faydal ı  olacağı kanaatindeyiz. 

Yaral ı  Murat Hikayesi ,  bölgede yaygın bir şekilde bi l inmekte olup 
kah�amanl ıkla-aşkın yan yana işlendiği bir hikayedir. Hikayenin konu
sunu i l .  Mahmut devrinde Gence'de bulunan «Çamcırak» taşlarının 
getiri lmesi teşkil etmekted ir. (Hikayenin tesbit ettiğimiz varyantları 
eksiktir . )  

Aşık Garip h ikôyesi ise biyografik tıalk h ikôyeleri grubuna dahildir 
Hikaye fakir b ir  a i lenin çocuğu olan Garip'in Senem'le evlenebilmesi 
için,  İ ran, I rak ve Anadolu topraklarında geçirdiği macerayı konu al
maktadı r. (Hikôyenin tesbit ettiğimiz varyantları eksiktir) (13) 

Zaloğlu Rüstem Hikayesi ,  Rüstem oğlu Cemşid ve Mahmut'un ma
ceralarını konu almaktadır. (H ikayenin tesbit ettiğimiz varyantı eksik
tir.) ( 15) 

Anadolu'da yaygın bir şekilde anlatı lan bir başka Hikôye ise Ha
tem'i  Tai'dir. Zengin bir padişah olan Tai'nin çeşitli kişi lerle yaptığı  iş
lerin sebebini  sorması ve onların pahişahı başka arkadaşlarına gön
derip, getirmesi şeklinde cereyan eden hadise aslında bir masal olup, 
bugün hikayeleşmiştir. ( 16)  

Dördüncü tip hikôyeler, çok küçük bir çevrede bi l inmekte olup 
bunlar cok eksik anlatmalard ı r. (17) Bölgede tesbit ettiğ imiz ik i  hii<ôye
nin konusu şöyledir. 

Fakir bir adamın çocuğu zengin birisinin kızına ôşık olur. Çeyiz 
.hazırl ığı için (para kazanmak) için.' Rusya'ya g iden gene yedi yıl sonra 

13- Feride Deviren, Ağın Folkloru, Erzurum 1976, 5-1 2  

14- Ağın Folkloru, Erzurum 1 976, 1 3- 16 
1 5-- Hacı Ömer Karpuz, Sivas İli Gürün ilçesi Ağzı, Erzurum 1 981 , 84-90 
1 6- Hamit Tamer, Elbistan Masallları ve Halk Hikayeleri Üzerinde Bir inceleme, 

Erzurum 1973, 64-72. 
17-- All Köksal. Erzincan, Tercan ve Çayırlı Bölgelerinde Bir Dil Araştırması, 

Erzurum 1969, 42-43; 50-52 

23 



Yrd. Doç. Dr. Ali Berat ALPTEKiN 

tekrar memleketine gel ir. Fakat bu sırada evin i  takip eden amcaoğlunu 
gene öldürür ve tekrar gurbete çıkar. Bir yedi yıl daha gurbette kalan 
gene tekrar geri döner. 

BGyburt'un Tahsini köyünde Celali isminde bir aşık vardır. Bunun 
mesleği «davanı çobanl ığıd ır. Günün birinde üc devriş buna üç bilezik 
takarlar. Bunun üzerine «kel Ali» hayvanlara bakmaktan vaz geçer ve 
aşıkl ığa başlar. Bunun (Celö l i 'nin) Mahmut ve Şefik adında iki çırağı 
vardı r. 

Görüldüğü gibi i ki hikayede cok eksiktir. 
Buraya kadar kısaca motiflerin i ,  özetlerini  verdiğimiz hikayeler as

l ında ori j inal lerini kaybetmiş metin lerdir. Metinlerin asl ın ın çok uzun 
plmasına rağmen. tesbit edi lerek yazıya geçirilenleri oldukça kısadır. 
Hele hele bu hikayelerden bazı lar ının hanım anlatıcılardan tesbit edilmiş 
olması daha da manidardır. Tebl iğimizin başında hikaye anlatıcı larının 
meddahlar; masal anlatıcı lar ın ın ise kadınlar olduğunu belirtmiştik. De
mek kı hi kayeyi kadın, annesinden, babasından öğrenmiş hatırında ka
lanları anlatmıştır. Böylece hikaye ori j inal l iğ ini  büyük ölçüde kaybetmiş 
oluyor. 

H ikayelerde şi irler çok bozulmuştur. Bunu bir ölçüde normal karşı
layabi l ıriz. Çünkü hikôyeyi anlatanlar ne meddah, ne de hikayeci ôşık
t ır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu saha i le i lgis i  olmayan kişilerd ir. 

Bölge i le alakalı olarak tesbit edilen hikôyelerde büyük ölçüde na
zım kısımlar kaybolmuştur. Nazmın kaybolması i le birl ikte, anlatıcı sık 
s ık cümle tekrarlarına düşmekte, halk hikôyeci l iğ i ,  bir ölçüde masal an
latıcı l ığı şeklıne bürünmüştür. Bu cümleden olmak üzere, hikôyelerde 
masal motifleri ve formeller;nin sayısı epeyce artmıştır. 

H i i<ôyelerl aldığımız kaynakla rda bölgede profesyonel hikôyecilerin 
varl ığ ındanda bahsedi lmektedir. N itekim Elôzığ' ın Kövenk köyünde bun
dan 15 yıl kaaar evvel derl�nen, Nedim Şah ve Şah İsmail h ikayelerinin 
anlatıcıları (Mehmet Gülmez, İ lkokul mezunu, YSE'de çal ışıyor) 20 kadar  
hikôye ve masal bi lmekteymiş. ( 18) Aslen Palu' lu olan Mehmet İşit
mez'de (1341 , Okur - yazarl ığ ı ,  yok) 30 kadar masalı bilen profesyonel 
bir anlatıcıd ır. ( 19) 

Bingöl i l imizin Kiğı i lçesinde ise, h ikôyelerin dışarıdan geldiği ,  bun
ların da gel ip  geçici oldukların ı  sözlü ve yazı l ı  kaynaklardan öğrenebıl i 
yoruz. (20) 

( 18) Hadi Nevruz. Elazığ Masal ve Hikayelerinden Derlemeler, Erzurum 
( 19) a.g.e, 3 - 4 1979, 3-4. 
(20) Tt.mel Yazıcı, Kığı'dan Derlenmiş, 12.  
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Fırat Havzasının içerisine g i ren Urfa ve Elbistan'da eskiden bu 
geleneğin olduğu söylenmişse de günümüzde böyle bir şeyin olmadığını  
araştırmalarımız neticesinde tesbit etmiş bulunuyoruz . 

. 

Malatya, saz şairi.iği bakımından bölgemizin en gelişmiş beldes id ir. 
Ne yazık ki, geçmişte bu geleneğin yaşadığı anlatı lmışsa da günümüzde 
böyle bir şeyin olmadığını bel i rtmiş bulunmaktayız. 

Niçin hi kôyeci l ik geleneği devam etmemiştir. Bi l indiği gibi Cumhu
riyetle birl i kte teknikte, büyük gelişmeler görülmektedi r. Önce radyo, 
sonra televizyon, en sonunda da video bu geleneğ in kaybolmasında baş 
rolü oynamıştı r. 

Bölge büyük ölçüde sarp kayal ıklar, geçit vermez dağlarla kaplı
d ır. Bu sebeple d ışa açılmada - bi lhassa köyler - zorluk çekilmiştir. 
Halk kendi kültürüne bağl ı  kalmış. dışarıya açılamamıştır. Böylece ge
çici olarak gelen meddah ve aşıklara da pek i lgi duyulmamıştır. 

Bölge insanının eğlenmeye zamanı da yoktur. N itekim kış çok uzun 
sürerken, yazlar da sıcak olduğundan yükseklere göç tercih edilmiştir. 
Böylece göç hayatı yaşamaktan, lı ikôye anlatmaya, dinlemeye zaman 
bulunamamıştır. 

Bölgeden çalışmak için sık s ık güney ve batı Anadolu 'ya gidi lmek
tedir. Geçim derd i ,  yorgunluk v.s. gibi sebeplerden dolayı yine meddah 
ve öşığı din lemeye zaman kalmamıştır. 

Ancak 1 970 yı l ından beri Üniversitemizde bölgeden gelen talebelere 
yaptırı lan derlemelerde hiç de küçümsenmeyecek metinler derletilrn iştir. 
Bugün Fırat Havzasının çeşitli yerlerinde anlatı lmakta olan Tahir ile Zöhre, 
Aşık Garip, Kerem ile Aslı, Bey Böyrek, Yaralı Mahmut, Şah lsmail, 
Köroğlu ve kolları, Arzu ile Kamber, Anadolu'nun doğusunda batısında, 
güneyinde, kuzeyinde anlatı ldığı gibi Azerbeycan'da, Türkmenistan'da, 
Afganistan'da,  Kıbrıs ve Balkan ülkelerinde de an latı lmaktadı r. Görül
düğü gibi Türk halk hikôyesinin temelini teşkil eden 10 kadar hikôye böl
gemizde - zayıf da olsa - bi l inmekte ve anlatı lmaktad ır. Bunun dışında 
daha çok Güney ve Orta Anadolu 'da anlatı lan Hurşit ile Mahı Mihri, 
Hatem'i Tai, Sürmeli Bey, Asuman ile Zeyccm, gibi hikôyelerde Fırat 
Havzasında bi l inmektedir. Bunların dışında Nedim Şah (Asl ında hikôye 
Aşık Fakiri tarafından tasnif edi len Kirmanşah lı ikôyesinin aynısı olup 
bugün Doğu Anadolu bölgesinde bi l inmektedir) .  Bin H ilal, Deli Murat 
ve Kcra Hikôye dediğimiz d ığer küçük hikôyeler de bölgede anlatı lmak
tadı r. 
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Buraya kadar, bölgede tesbit edi len iri l i  u faklı yirmi kadar h ikôye 
üzerinde durduk. Bunlardan bir kısmı henüz Türk dünyasının tamamın
da bi l inmemekte olup, sadece bu bğlgeye mahsustur. (Nedim Şah. Bin 
Bilôl . Deli Murat gibi) Geriye kalan kısmı ise bütün Anadolu 'da ve diğer 
Türk boyları arasında canl ı l ığ ın ı  korumaktadır. Bu yekun Türk dünya
sındaki hikôyelerin beşte birini teşkil etmektedir. Demek ki bölge halk 
hikôyeci l iği  bakımından öyle zannedi ld iğ i  gibi zayıf değild i r. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk «Tür
kiye Cumhuriyetinin temeli kültürüdür» demektedir. Bu kültür ise pek 
tabii bizim içimizde olan, bize ait olan kültürdür. Ne yazık ki, daha ev
vel de bel irttiğ imiz g ibi geçmiş yı l larda bölge kültürü üzerinde isteni len 
ölçüde çalışma yapılamadığı için, körpe beyin ler dış mihraklar tarafın
dan çapuk kandırı lmış. bin yıll ık Türk yurdu ve insanı parçalanmak is
tenmiştir. Oysa bugün bölgede anlatı lan bir hikôyenin benzerini  bütün 
Tl.ırk dünyasında bulabilmekteyiz. O halde tebl iğimizin başında da be
l irttiğ imiz g ib i  kendi mirasımız olan. henüz yabancı el in in değmediği  mil
li  kültürümüze sahip çıkal ım. Havzanın içeris indeki üniversitelerimizle, 
mahal l i  yöneticilerimizle. memurumuzla, talebemizle bir derleme sefer
berl iğine çıkal ım. Halk hikôyesi ,  masal, fıkra, efsane, türkü, mani, ağıt 
ve folklor mahsüllerini bir an evvel derleyel im ve bunları yazı l ı  hale ge
tirel im. Aksi takdirde yarın çok geç olacaktır . . .  
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ATATÜRK ÜNİVERSiTESiNDE 
FIRAT HAVZASI FOLKLORU İLE İLGiLİ DERLEME VE ÇALIŞMALAR 

Doç. Dr. Muhan BALI (*) 

6990 sayılı özel kanunu ile Erzurumda kurulmuş bulunan Atatürk 

,
üniversitesi o yı l larda ve bugün bölgenin problemlerini  kendine mesele 
olarak almış, onların üzerinde durup düşünmeyi, çözümler üretmeyi ve 
kendisine vazife olarak kabul etmiştir. Bugüne kadar bu konuda geniş 
ve kapsamlı bir araştırma yapılmamış olmakla beraber Üniversitemizin 
bölgemiz üzerindeki müsbet tes irlerin i hemen her vicdan sahibi kabul 
ve itiraf etmektedir. 

Keban Bara j ı  gibi  bölgenin sadece sulama ve aydınlanma ihtiya
cını  karşı lamakla kalmayıp bütün yapısını toptan değiş�iren dev bir 
proje de Atatürk Üniversites inin araştırma alanına elbette girecekti. iş
te bu n iyet ve düşüncelerle 1 960'1 1  yıl larda Keban Baraj bölgesini  araş
tırma sahası olarak alan ve i lan eden kuruluşlarla hemen temasa ge
çilmiş, rahmetl i  al im, üstad Hamit Zübeyr Koşayla temas sağlanarak 
i leride geniş ve kapsamlı araştırmalar yapacak olan sosyal bi l imler gru
bunun teşkil ine çalışı lmıştır. Gelecek nesi l lere bir ibret vesikası olmak 
.üzere hemen her belgesinin ekli fotokopilerin in sunulduğu bu iyi niyetl i  
çalışma gerekli ve yeterli tahsisat sağlanamadığı icin akim kalmıştır. 

Böylece bizim Üniversitenin Keban ve çevresiyle, bir d iğer ifadeyle 
Fırat Havzası Folklor ve Etnoğrafyası ile alakal ı faal iyetlerin i  başlıca ik i  
büyük grupta toplamak mümkün olmaktadı r  : 

1 .  Düşünülüp, hatta bir yerde planlanıp, yapı lamıyanlar, 
2. icra edi lenler. 

Daha önce de arzedi ldiği üzere birinci gruptaki çalışmaların başlıca 
özel l iği  uygulamaya bile konulmamış olmasıd ır. Bu konuda rahmetli 
Hocamız Hamit Zübeyr Koşay'ın mektup ve yazı ları en değerli vesikalar 
olarak arşivimizde saklanmaktayken bu Sempozyumu bir vesi le olarak 
al ıp belgeleri tozlu raflardan ind irmiş olduk. 

(*) Atatürk Üniversitesi ,  Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dil i ve Edebiyatı Bölümü 
Halk Edebiyatı Öğretim Üyesi ; Erzurum. 
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Temmuz. 1 968 tarihl i  bir mektubunda Hocamız şöyle demektedir : 
«3. Haziran.  1968 tarihl i mektubunuzu aldım. Keban projesinde bu böl
genin Etnografya ve Folklorunun incelenmesi ,  hatta kurulacak müze için 
etnogı afya i le i lgi l i  eserlerin satın al ınması esas itibariyle kabul edil
miştir, 

Kazı heyetlerinin programı kesin şekl ini aldığı halde etnoloj ik çalış
maların detaylı programı hazır deği ld ir. Ancak çalışmak isteyenlerin 
adlarını bi l iyorum, bazı larını da ben teklif ettim. 

Bizim çal ışmalarımız yalnız su altında kalan köylere münhasır kal
mamalı - ki Hamit Zubeyr Bey burada bizim bir cümlemize telmihte bu
Junmaktadı r, çünkü biz sahayı dar tutmaktan, su a ltında kalacak köy
lerin dış ına çıkmamaktan yanaydık-, bizzat Harput'u ve çevresin i  ele 
almal ıyız. Altınova ve Aşvan bölgesini gezdim . . . . .  bazı köylere muhacir 
yerle!jıtiri lmiş. Bunlar ceşitl ı yerlerden gelmişler. Şu halde esaslı yerl i 
folklor ocaklarını başta araştırıp çal ışmamızı oralarda teksif etmeliyiz. 

Daha önce Fikret Memişoğlu «Harput Ahengi, 1 966, 190 s.» adlı bir 
eser yayınladı . (Kendisi şu anda bir amel iyat için istanbuldadır) yerli 
ayd ınlarla da işbirl iği yapı labi l ir. Bu kitapta eksik olan kareografidir ve 
notalardır (M. Eğ. Bakanl ığından Muammer Sun ve ist. Üniv. Film mer
kezinden Haluk Tarcan Musiki Folkloru i le meşgul olacaklardır. Halk 
Edebiyatı ve şifahi halk edebiyatı malzemesi fonetik alfabe i le işlen irse 
beynelmilel i l im isteklerini de tatmin eder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bir uzman bir köye g ittiği zaman kendi konusu d ışında Halk Kültü
rünün maddi ve manevi belgelerine rastlıyabi l i r. Şu halde bu fırsatları 
kaçırmamak gerekir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gayemiz Elazığ bölgesi Halk Kültürünün maddi ve manevi cihetlerini 
incelemek ve imkôn olursa müzesini kurmaktır.» 

Drıha sonraki b ir  mektubunda - fotokopi olarak ekte sundum - Hamit 
Zübeyr Bey hemen para meselesi i le karşılaştığ ımızı, ama bu meseleyi 
çözebileceğini ifade ve ima etmektedir : « . . .  Siz Halk Edebiyatı ve kısmen 
inanışları ve adetleri incelersin iz, her halde bu az para ile de bir şeyler 
yapabi l i riz. Ba·şarılı çalışabilirsek ek ödenek isterim.» 

işte bu düşüncelerle yola çıkarak yapmak istediğimiz faal iyet - ekli 
fotokopi metinlerinde de acık olarak görüldüğü gibi - maddi imkônsız
l ıklar yüzünden gerçekleştiri lememiş, akamete uğramış, bizim de içinde 
bui�nduğumuz ekip - hazırlanan bütün plan ve programlara rağmen-Eltı
zıg'da bir araya bile gelememiştir. Çünkü bize tahsis edilen para toplam 
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olarak 1 0.000 l iraydı ve 1 968 yazı için serbest b ırakı lan kısmı sadece ve 
sadece 2000 - iki bin - l ira kadard ı .  

İ kinci gruptaki çalışmalarımızı öğrenci biti rme tezleri çalışmaları ve 
öğretim üyeleri - öğretim üye yardımcılarının araştı rma, derleme incele
me ve yayınları olarak iki alt başl ıkta sunmak mümkün olmaktadı r. 

Öğrencilerimizin Fırat Havzası Folklor ve Etnografyası i le i lg i l i  ola
rak yaptıkları çalışmaları dar saha çalışmaları veya tek konu çalışmala
rı örnekleri olarak : 

1- Şerif Eren, Açıklamalı Malatya Folklor Bibliyografyası, Erzurum, 
1978, 66 s . .  

2- Kemal Umar, Açıklamalı Erzincan Folklor Bibliyografyası, Erzu
rum, 1 978, 48 s. , 

3- Gülser Uğurlu,  Açıklamalı Erzurum Folklor Bibliyografyası, Er
zurum, 1 979, 81 s.  (Bu üç tez de tarafımızdan yaptı rı lmıştır) 
içinde bulmak, daha geniş şekliyle İsrafil Okutan' ın hazırladığı  
Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Edebiyat Kesimi 
Lisans Tezleri Kataloğu (Bölüm Esasına Göre Kronoloj ik Olarak) . Erzu
rum, 1983, 1 97 s. (i lk 25 s. Halk Edebiyatına ve bu Anabilim Dalında 
yapılmış 352 teze ayrı lmıştır.) içinde bulmak mümkündür. 

Eski öğrencim, değerli meslektaşım rahmetli Doç. Dr. Yusuf Ziya 
Öksüz'ü izninizle burada yadetmek istiyorum. Zira değerli hemşehrim 
daha sonraları Prof. Dr. Amil Celebioğlu ile birl ikte yayınlayacakları 
Türk Bilmeceleri Hazinesi, İstanbul ,  1 979 isimli kitaba hazırl ı k  olabilecek 
Elazığ'dan Derlenmiş Halk Bilmeceleri, Erzurum, 1 97 1 ,  başlıkl ı bi
tirme tezinde Elazığ'dan, bir d iğer ifade ile Fırat Havzasından derlenmış 
11)15 bilmeceye yer vermiş ve bu çok önemli tezi 1 03 adet kaynakla df's
teklemiştir. 

Öğretim üyelerimizin Fırat Havzası folklor ve etnografyası ile i lgi
l i  çalışmalarına değerli arkadaşım, ciddi bi l im adamı, sessiz ve titiz ça
l ış'llayı tercih ettiği için kend isiyle sık karşı laşamadığımız Doç. Dr. Umay 
Günay'ın Elazığ Masalları (İnceleme}, Erzurum, 1 975, 534 S. isimli 
kıymetli kitabını örnek olarak vermek istiyorum. 

Kendisinin d.J ifade ettiği g ibi «Atatürk Üniversitesi Edebiyat Faki.il
tesi Türk Di l i  ve Edebiyatı Bölümüne bağlı doktora tezi olarak hazırlanan 
bu çalışma, Elôzığ il merkezinde 1970 yılı Nisan ve Temmuz aylarında 
yaptığı  derleme neticesinde toplanan masal ların incelenmesiyle mey
dana gelmiştir.» 

Yazara göre «Di l  araştırmaları için küçük derlemelere dayanan ba
zı çalışmalarla, öğrenci bitirme tezleri dışında Elôzığ masalları i lmi ola-
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rak derlenip incelenmiştir. Yetmiş masal üzerinde hazırlanan bu araş
tı rma g iriş kısmıyla beraber beş bölümden ibarettir.» 

Arkadaşımızın da isabetle ısrarla ifade ettiği  g ibi Türkiye'de ilk de
fu bu çal ışmada tatbik edilen Propp metoduna oldukça geniş yer ayrıl
mıştır. 

V. Propp, masalları yapı hususiyetlerine göre tetkik ederek masal
larda sabit ve değişken unsurların bulunduğunu tesbit etmiştir. Masal
ların sabit unsurları şahısların icra etti kleri aksiyonlard ır  ki bunlara 
fonksiyon adı verı i lmiştir. Masal kahramanların ın aksiyonları birbirin in 
aynıdır. Burada fonksiyonların bir masal kahramanından diğerı bir ma
sal kahramanına aktarıld ığı  neticesine varı lmıştır. 

Masallarda masal şahısları ve cevre değ işken unsurlardır. Propp, 
metodunu masalda asli unsur olarak kabul ettiği fonksiyonlar üzerine 
kurarken bu asli unsura .  yardımcı olan dört grup element tesbit etmiş
tir. Bu dört grubu meydana getiren, olaylar arasında irtibatı sağlayan 
bağlayıcı unsurlar hareketlerin maksat ve sebepleri . masal kahramanla
rının ortaya çıkış şeki l leri. masal kahramanlarının vasıflarıdır. Bu unsur
lar fonksiyonla birleşince masal yapısı ile beraber masal ın tarifi de sağ
lanmış olur. Değ işken unsurlar masalın yapısını bozmaz masala zen
ginl ik verirler. (Önsöz'den) 

Meslektaşımız Doc. Dr. Umay Günay, çal ışmayı nası l planladığını .  
amacın ın neler olduğunu, o tarihe kadar Elazığ'dan kaç masal derlenmiş 
olduğunu. kendisinin nasıl çal ıştığ :n ı ,  masalları nasıl derlediğini şu 
cümlelerle dile getirmektedir. : « 1970 yı l ında doktora çalışması olarak 
Elazığ masalları konusunu aldığımızda Elazığdan derlenmiş 47 masal 
mevcuttu. Ancak bu masalların 30 tanesinin kimden , ne zaman ve nasıl 
derlendiğini bi lmiyorduk. İ lmi folklor çal ışmasında i lk adım sıhhatlı der
lemeyle başlamaktadır. Elazığ i l merkezinde 1970 yı l ı  N isan ve Temmuz 
aylarında derleme yaptık. 25 bant tutarında 100 masal derledik. Bizim 
derlememizden önce yayınlanan masalların büyük bir kısmını biz bu der
lememizde tekrar derledik. Bu derlemeyi yaparkenki amacımız Elazığda 
anlatı lan bütün masalların derlenip incelenmesi değ ildi .  Çünkü bir vila
yeti kaza ve köyleri i le birl ikte bir kişinin taramasına ve bütün malze
meyi toplamasına imkön yoktur. Biz Propp metodunun Türk masalları
na uyup uymadığ ın ı  görmek ve bu metoda göre Türk masalların ın yapısı
nı  tesbit etmek istiyorduk. BiJnun icin de gerekli malzemeyi kendi derle· 
diğimiz masal lar arasında kullanmayı uygun gördük.» (ay.k.s.44) 

Doğum tarihleri 1 893 ilô 1950 arasında olan 20 kişiden derleme ya
pan Doc. Dr. Günay daha sonra şunları i lave etmektedir : « Masalları ev 
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lerne oldukça kalabal ık d in leyicilerin bulunduğu toplu luklarda teyp ile 
tesbit ettik. Bu toplantı larda anlatıcı ve dinl iyiciler kendilerini tamamen 
masal ın akışına bırakıyorlard ı .  Çok kere masalcı da din leyicilerle birl ik
te masal kahramanınının tal ihsizliğe uğradığı yerlerde hislerine hakim 
olamayarak üzüntülerin i ,  başarıya ulaştığ ı  yerlerde sevinçlerini yüksek 
sesle beli rtiyorlardı .  

Masalcılar masalların eskiden gerçekten olmuş vakalara dayandı
ğını  sık s ık hatırlatmayı gerekli buluyorlard ı .  

Masalcılar anlattıkları masalları genel l ikle köy ve veya a i le  büyük
lerinden veya tanınmış masalcılardan öğrendiklerini beyan ettiler. Ka
dınlar masalları ekseriyetle imece ve benzeri toplantı larda dinledikleri
ni söyledi ler. (a, k, s. 44) 

Konuşmamı rahmetli aostum, değerl i araştırıcı, Elazığ ın yetiştird iği 
güzide evlatlarından Fikret Memişoğlu ile beraber başlattığ ımız Elazığ
Harput musiki folklorundan Temmuz 1 967 tarih l i  bir derleme ile bitirmek 
istiyorum. 

Sabırla dinlediğiniz için en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım. 
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Ahmet BURAN (*) 

Bil indiği gibi Fırat Havzası, ismin i  Fırat nehrinden alan oldukça ge
niş bir coğrafi sahanın adıdır. Bütün bu sahayı derinlemesine inceleye
bilmek için, uzun zamana ve imkôna ihtiyaç vardır. Biz Fırat Havzasıy
la i lg i l i  bu araştırmamızı , Fırat Havzasının bir parçası olan ve bir yüksek 
l isans çalışması yapmakta olduğumuz Keban, Baski l ,  Ağın  i lceleri ve 
yörelerine teksif etti k. Böylece çalışma alanımızı biraz daraltıp sınırlaya
rak, araştırmamızı zaman ve imkôn ölçüleri içinde derinleştirmeye ça
l ıştık. 
, Ayrıca araştırma sahası gibi ,  tebliğ konumuzu da belirl i  ölçülere 
;9Öre sınırladık. Zira. tebl iğimizin konusunu teşki l  eden gelenek ve gö
renekler, bir mil leti meydana getiren fertlerin ve toplulukların hayatları
nın her safhasında ve her cephesinde gözlenebileceği i cln, çok uzun ve 
geniş bir araştırmayı gerektirir. Bütün bunları ise bir tebl iğin mahdud za
manına sığdırmak mümkün değild ir. 

!(Eski Türk dini ,  Gök Tanrı inancı esas olmak üzere, tabiat kü ltleri, 
atalar kü ltü ve gök Tanrı d in i  d iyebileceğimiz üç ana kısımdan oluşmak
ta id i .»  ( 1 )  Biz atalar kültü ile gök Tanrı din in i  tebliğimizin sın ırları dışın
da bırakarak, tabiat kültleri ve bunlarla i lgi l i  gelenek, görenek ve inan
malar üzerinde durmaya çalışacağız. 

«Eski Türk topluluklarında tabiat kültleri, yer ve gök olmak üzere 
iki l i  tlir görünüm almaktadır. Bunun bir cephesini teşki l  eden yer kültü
nı.in değişik unsurlardan meydana geld iği müşahede olunuyor.» (2) 
Biz tubiat kültlerinden gökle i lg i l i  olanları da bir yana bırakarak, sade
ce yer kültleri üzerinde duracağız. 

*) Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk 011 1  ve Edebiyat Bölümü, Türk 
Dil l Araştırma Görevlis i ,  Elazı!). 

1- İbrahim Kafesoğlu; Türk Milli Kültürü, lstanbul 1984,s.295-301 
2- A. Yaşar Ocak; Bektaşi Menakıbnimelerlnde lslam Öncesi inanç Motifleri, 

lstanbL!' 1 983,s.27 
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Tabii ki bugün. müslüman olan Türk:er için bu tabiat kü ltleri bir d in 
deği l ,  eski inanç sisteminden kaynaklanarak günümüze kadar gelen ve 
günümüzde de yaşamaya devam eden gelenek ve göreneklerd ir. Tebli
ğ imizde üzerinde duracağımız tabiat kültleri : dağ-tepe, ağaç, taş-kaya 
tepe-ağaç su üçlüsü; ağaç-evliya iki l isi g ibi konular ve bunlarla i lgi l i  ge
lenek görenek ve inanmalardır. 

DAG-TEPE KÜLTÜ 

Bugünkü şamanist Türk boylarında rastlanan dağ-su ( ırmak, göl
p:nar) ağaç. orman.  kaya kü ltleri eski Türk yazıtlarında (Kök-Türk yaz:t
ları) «yer-sub» adı altında toplanmıştır. Yer-su ruhların ın en önemli mü
messi l i  ise dağdır. Türklerde dağ kültü, gök Tanrı kültü i le bir kült ol
muştur. Altaylı Şor ve Belterler kurbanlarını gök Tanrı 'ya yüksek dağ te
pelerinde yaptıkları ayinle sunarlar ve bu ayine «Tengere tayığ» yani 
Tarın gök kurban ı  derler. Eski Türkler yüksek dağların Tanrı makamı ol
duğuna inanırlardı .  (3) 

Oıta Asya'da Türklerin yaşadıkları çeşitli bölgelerde dağ kültüne 
muhakkak rastlandığı görülmekted ir. (4) «Buralardaki dağların çoğu 
Türkce» mubarek. «Mukaddes» ,  «büyük ata»,  «büyük hakan» manaları
na gelen. Han-Tanrı, buztağ Ata. Bayın Ula vs. gibi adlar taşımaktadır. 
Her boyun ve her oymağın kendisine mahsus mukades bir dağı olduğu 
gibi, bu boy ve oymaklardan oluşan birliklerin de ortak mukaddes dağ
ları vard ı .  Mesela, Han-Yoan dağı Hunların her yıl üzerinde gök Tanrı 'ya 
kurban kestikleri mukaddes bir yer idi .  Gan-tsuan-şan dağı da böyle idi . 
V! I .  yüzyı lda Göktürkler dahil bütün Türk boyları meşhur Ötüken adında
ki ormanl ı  dağı mukaddes tanıyorlard ı  ve hakanın çadırı buradaydı .  Ül
kenin koruyucu ruhu manasına Budun İn l i  adını taşıyan ve Ötüken'in ba
tısında bulunan bir başka doğ da aynı şeki lde mukaddes sayıl ıyordu .  
Bunlardan başka Göktürklerin İduk Baş. Tamgak İduk adında iki mukad
des dağı daha vardı ki , iduk Yer-Sub adıyla takdis edil iyordu.  (5) 

«VI ve Vll. yüzyı l larda Cungarya havzas ında yaşayan proto Tun
guzlar memleketlerin in güneyinde meşhur bir dağa büyük bir saygı bes
l iyorlardı .  
XI. yüzyılda kaşgarlı Mahmud da putperst Türklerin tabiatta gördükleri 
her u lu  varl ığı bu arada özell ikle yüce dağları ve tepeleri devamlı takdis 
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ve bunlara secde ettiklerin i  yazar. (6) 
Bu dağlarda yapılan törenlerin ve kesilen kurbanların da bazı özel

l ikleri vardır. Mesela, cıkurbanlar üç yaşını  doldurmuş, beyaz koçlar ol
malıydı .» (7) « lduk (kurban) hayvano kadınların dokunması kesinl ikle ya
saktı .» (8) 

«Gerek bugünkü şamanistlerin kurban törenlerinde gerek müslü
man Türklerin folklor materyal lerinden anlaşı ldığına göre, eski devirler
de kurban için en makbul hayvan erkek hayvan olmuştur. Dede Korkut 
hikôyelerinin kahramanları olan Oğuzlar, kurban olarak «attan aygır, de
veden buğra, koyundan koe» kesmişlerd ir. Kırgız-Kazak destanlarında 
da aynı motife rastlıyoruz. Radloff tarafından tespit edilen « Dudar Kızıı 
hikôyesinde Tanrı 'dan çocuk di leyen bir zengin «attan ayg ı r, s ığırdan 
buğa, koyundan koç, keçiden teke» kurban ediyor. Manas destanındaki 
kahramanlar «ak boz kısrak» kurban ederler. Kırgız-Kazakların» Edige 
ile Toktamış» destanındaki kahramanlar da hep «ak boz kısrak» kurban 
ederler. Ayrıca Doğu Türkistan'ın şehirl i ve çiftçi ahalisi arasında iş gö
ren oyunlar (kamlar) tavuk gibi kümes hayvanları da kurban ederler (9) 

Kırgız ôl imi Vel ihan Oğlu Cokan, Kırgızların dişi hayvan kurban et
mediklerini kaydediyor. Ona göre bu anane çok eskid ir. Çorba Batur des
tanında Cara Batur karısınadeveden buğra, attan aygır, sığırdan boğa, 
koyundan koç alal ım kesel im Tanrı'dan bir oğul isteyel im der. ( 10) 

Dağ-tepe kültü ve bunlarla i lgi l i  gelenek ve görenekler Anadolunun 
muhtelif bölgelerinde de tesbit edilmiştir. A. Yaşar Ocak'ın tespitlerı ine 
göre Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde böyle «takdis» edi len dağ ve te
pelere özell ikle «Bektaşi ve Alevi » topluluklarında rastlanmaktadır. 
cHacıbektaş'taki Arafat dağından başka» Kırıkkale yakınlarındaki Ha
san Dede köyünün yanında bulunan Denek dagı bunlardan birini teşkil 
eder. Eskiden Orta Asya Türklerinde olduğu gibi Kızı lbaşlar da bu dağ
lara esrar dolu yerler, mübarek mekônlar olarak bakmaktadırlar; Doğu 
Anadolu'daki Kürmançlar arasında da dağ kültü gayet canl ı  b ir  şekilde 
yaşamakta ve oldukça önemli bir yer tutmaktadır. «Varto'nun kuzey-ba
tısında Bingöl dağları üzerindeki Kaşgar tepesinin» yakın zamana ka
dar bütün alevi-kürmanç köyleri tarafından takdis edi ldiğini M. Şerif Fı-

6- A. Yaşar Ocak; Bektaşi Menakıbnamelerlnde İslam inanç Motifleri, lstanbul 
1963- ııı.70-73 

7- Abdülkadir inan ; Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1 972 s.53 
8- Abdülkadir inan; a.g.e. s. 911 
9- Abdülkadir inan; a. g. e. s. 100-101 

10-- Abdülkadir inan; Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968,s.173 
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rat'ın tesbitlerı inden ve Mahmut Rışvanoğlu'nun araştırmalarından öğ
rıenmekteyiz. (1 1 )  

Türk dünyasın ın hemen her bölgesinde ve bu arada tabıl olarak da 
Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kutsal sayılan bu dağlardan binlercesin i  
tespit etmek, her zaman için mümkündür. Yüksek dağların kutsallığına 
paralel olarak, bu tepelerin başlarındaki yatırlar genel l ikle isimsizdirı 
«kimlikleri az çrıy bi l inen yatırlar, genel l ikle dağ-tepe başlarında deği l  
herkesin kolayca u laşabileceğ i  köy, kasaba yahut şehir içinde veya ya
kınında bulunmaktadır. Dolayısıyla yüksek tepelerin üstündeki bu ya
tırların büyük bir kısmının gerecek yatırlar olmayıp bir takım semboller
den ibaret bulunduğu sonucuna varmak doğru görünüyor. İslam öncesi 
devrinde dağ ve tepelerde mevrut olduğuna inanılan üstün güç ve ruh
ların İslami devirde böyle kimliği meşhul evliya hal ine dönüştüğünü ka
bul edebi l iriz. Türkler Anadolu 'da fetihten sonra yerleştikleri çeşitli mu
kades tanımışlar ve bunları haya l i  yatırlarla şahıslandırmış olmal ıdtr
lar.ıt ( 12) 

Keban, Baskil ve Ağın yörelerinde kutsal sayılan bir çok dağ · ve te
pe mevcuttur. Bunlar genel l ikle yörenin en yüksek tepeleridir. Eski Türk 
!erdeki yüksek dağların  kutsal l ığına paralel l ik arzeden bu tepeler, bu
gün İslami bir hüviyet kazandırı larak, bir türbe veya yatırla şahıslandı
rı lmışlard ır. 

Bunların bazılarının üstünde evl iya veya şehit olduğuna inanılan i
s imsiz kiml iks iz bir yatır bulunmaktadır. Bazılarında ise hiç bir yatır bu
lunmamakta; tepen in başında ya bir ağaç veya eteğinde bir su kaynağı 
bulunmaktadır. Bu yerler Göktürklerin «yer-sub» adıyla takdis ettikleri 
kutsal mekdnları akla getirmektedir. 

Keban'ın Aşağıçakmak köyünde bulunan ve bu yörenin en yüksek 
tepesi durumunda olan «ziyaret tepesi» yöre halkı tarafından kutsal sa
yılan ve Tanrı'ya kurbanlar kesi len bir yerdir. Tepede'."' kimliği meçhul bir 
yatır vr.rdır. Fakat bu yatırın gerçek bir evliya olup olmadığı  hakkında 
hic bir bilgisi mevcut değild ir. Yine Keban'ın Taşkesen köyü yakınların
daki yüksek bir tepe de kutsal sayı lmaktadır. Burada herhangi bir ya
tır yoktur; sadece bugün kurumuş b ir  ağaç vardır. Bu tepe de mezkur 
köylü ler tarafından ziyaret edilmektedir. Keban i lçesinin güneyindeki 
Seftil dağının tepesinde de &edece bir ağaç vardır. Burası da kutsai sa-

11- M. ŞŞerılf ıfrat; Doğu illeri ve Varto Tarihi, Ankara 1970 s. 75.75 
Mahmut Rışvanoğlu; Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm, lstanbul s. 159-160 

12- A. Ya.-r Ocak; Bektaşi Menakıbnamelerlnde lslam öncesi inanç Motifleri, 
lstanbul 19834, s. 75-76 
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yılan ve Tanrı 'ya kurbanlar kesi len bir yerdi r. Tepede kiml iğ i  meçhul  bir 
Bndeml i  (Sino) köyündeki bir tepe, Bahçel i  Köyündeki Karcık tepesi, 
Nimri köyündeki bir d iğer tepe ziyaret yeri olarak kabul edi l i r. 

Bahçeli k6ylindeki Karcık tepesinde, bir yatır ve bir su kaynağı bu
lunmaktadır. Yöre halkı genell ikle Temmuz ayında topluca bu tepeye 
çıkar ve kurbanlar keserlıer. Yağmur duası içinde bu tepeye çıkı l ır. Bas
kil yakınlarında bulunan Sanduk köyünün üstündeki bir başka dağ da 
kutlu sayılan ve ziyaret edilen bir yerdi r. 

Bu türden tepelere daha bir çok örnek verilebi l ir. Dikkati çeken en 
önemli nokta, kiml iğ i  meçhul bu yatırların daha çok yörenin en yuksek 
tepelerinden olması ve yapılan kurban kesme törenlerinin de genell ıkle 
bu yuksek tepelerin başında yapılmasıdır. Ayrıca Aşağıçakmak koyunda 
olduğu gibi, bir çok yörede de dağa doğrudan «Ziyaret tepesi» denmesi 
dıkkat çekicidir. Bu tepelerde yapılan kurban kesme törenleri geneıı ıkle 
Temmuz, Ağustos ve Eylü l  aylarında olmaktadır. 

Yöre halkmın gelenek ve inançlarına göre kurban olacak hayvanı 
erkek bir kişınin kesmesi gerekir. Kadınlar kurban kesemezler. Ayrıca 
kurban için genel l ıkle ve özel l ıkle erkek hayvan tercih d i lir. lslam dinine 
geme de erkek hayvanın kurban edilmesi tercih edıl ir. fakat, erkek hay
van kurban etme geleneğının islamdan önce de Turkler arasında köklu 
bır şekilde var olduğunu yukarıda belinmiştik. Aşağıçakmak köyunde tes 
bıt ettıgımiz bir geleneğe göre, koyunlar kuzulamadan önce, i lk dogan 
yavru erkek olursa onun «.ziyaret tepesine» kurban edilereği vaaJ eal
l irmiş. (Ancak bu gelenek koyunculuğun terk edilmesiyle birl ikte bugün 
artık yaşanmamaktadır) Ayrıca Doğu Türkistan'ın şehirl i ve çiftçi ahali
si  arasındaki kamlar gibi b:.ı yöredeki halk da kümes hayvanlarını kur
ban edebilmektedir. 

TAŞ-KAYA KÜLTÜ 
«Orta Asya'da islam öncesi devirde Türklerde bazı taş ve kayalarır 

kutlu sayı ldıklarını bi l iyoruz. Uygurların ünlü Kut Dağı efsanesi bunutı 
güzel bir örneğini teşkil eder.» 

«Bu esk; kültün günümüzde de Orta Asya'da bütün kuvveti'r le sür
Juğü görülüyor. Yakutlar, Kırgızlar, Tatarların Altay bölgesindeki büyük 
kayaları takdis ettıkıeri , bunlarda bir takım gizl i  ruhların ve i lahların 
mevcudiyetine inandıkları tespit edi lmişti r.» ( 1 3) 

Anadolu'da bugün suni ve gayri suni çeşitl i topluluklara mensup 
halk arasında da aynı durumu müşahede ediyoruz. Mesela, u Kırıkkale'
nin Hasan Dede köyündeki camiin duvarında yerleştiri lmiş i rice bir taşın 

13- A. Yaşar Ocak: a. g. e. s. 79 
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bölge» halkı tarafından ziyaret edi l ip  büyük bir saygıyla takdis edildiği
ni ;  Tunceli yöresinde yaşayan halktan bazı ların ın sabahleyin güneşin 
ilk ışıkların ın vurduğu kimi kayaları öptüğünü ve bunları kutlu saydıkla
rın ı ;  «Afyon'un Kalecik köyü yakınındaki oyuk bir kayanın, yanında hiç 
bir mezar olmadıği halde Sarı Çoban Dede adıyla anı l ıp kendisine zi
yaretler yapıld ığ ın ı  ve şifa umulduğunu yine, Rışvanoğ!u, Tanyu ve Ocak 
ın tespitlerinden cğrenmekteyiz. ( 14) 

«Bt.ıgün Anadolu'nun hemen her tarafında Hz. Ali'nin» atın ın ayak 
Jzleri» bulunduğu söylenen ve bu yüzden takdis ve ziyaret olunan birçok 
kayalara rastlanmaktadır. Mesela, Amasya'da Çoban Dede tarafından;  
Edremit'te Kahramanmaraş - Elbistan yolu üzerinde iri bloklar halinde 
ki kayalarda, işaret edi len iz oldukları ileri sürülen çukurlar, gösteril ir, 
Çevre halkı bunlara adaklcır adayıp, kurbanlar sunma'kta ve hastalıkla
rın iyileşmesi için yahut çeşitli di leklerinin gerçekleşmesi ·amacıyla zi
yaret ve dualar yapmaktadır.»  Bi lhassa K. Maraş - Elbistan yolu  üzerin
deki kayaların Ali kayası olarak anıl ıp Elbistan yöresindeki alevi ve kür
mançlar arasında büyük saygı gördüğü ve son derece mübarek sayıldı
ğ ı  bi l inmektedir. ( 15) 

« Hz. Al i 'n in izin i  taşıdığına inanı lan bu kayalardan, Buhara ve civa
rında dahi bulunduğunu J .  Castagne haber vermektedir. X. yüzyılda El
Birüni, Kimeklerin ü lkesinde böyle bir kayanın takdis edildiğ inden bah
setmektedir. Onun anlattığına göre Menkur deni len dağda, diz kapakla
rının ve el lerin in izlerini andıran çukurlar vardır. Oğuzlar bunun Hz. İsa 
ya ait olduguna inanıyor ve secde ediyorlardı .  Eskiden Orta Asya'da Bu
dist Türklerin de üzerinde Buda'nın izi olduğunu söyledikleri bir takım 
kayaları mukaddes addetiklerini bi l iyoruz.» ( 1 6) 

Hz. Al i 'n in atının izi olduğuna inanılan bir kaya da Keban'da vardır. 
Bu kaya Nal l ı  Ziyaret adıyla anı lan tepenin başındadır. isminden de an
laaşıldığı gibi ,  üzerinde herhangi bir türbe veya yatır bulunmadığı hal
de burası doğrudan bir ziyaret yeri olarak kabul edi l i r  ve kutsal sayıl ı r. 
Yalcın kayal ıklarla kapl ı bu tepeyi kutlu kılan tek unsur. Hz. Ali'ye a it 
olduğuna inanılan bir kayanın üzerindeki izdir. Yöre halkın ın inancına 
göre, Hz. Ali buradan geçerken karşıdaki Seftil dağından sıçrayan atı
nın bir ayağı bu tepeye vurmuş ve bu geçiş sırasında atmın atın ın ayak 
izi kayada kalmıştır. 

Ayrıca Keban'ın Sağdıçlar ve Ulupınar köyleri yakınlarında bulu 

14- A. Yaşar Ocak; a. g. e. s. 80 

15- A. Yaşar Ocak; a. g, e . .;. 81 

16- A. Yaşar Ocak; a. g. e. s. 82 
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nan bazı kayalara da küçük taşlar yapıştırmak suretiyle d i lekte bulunul
maktadır. Kopuzlu köyünde bulunan ve şifa dağıttığ ına inanı lan ik i  taş 
sütun da kutlu sayılarak ziyaret edi lmekLedir .  Baskil yolu  üzerindek: SLit

lüce köyü yakınında bulunan ve «yeşil taş» adıyla an ı lan bir kaya yöre 
halkı tarafından oldukça kutlu sayı l ır. Genel l ikle çocuğu olmayan ka
d:nlar ve hasta çocuklar bu taşı ziyaret ederler. Takdis sırasında çocu
ğu olmayan kadın.  bir el in i  bu taşın üstüne koyarak, üç defa etrafını 
dolanır ve dua edip d ilekte bulunur. Bu türden kutlu sayı lan kayaların 
sayısını çoğaltmak mümkündür. 

Geçmişte ve günümüzde Orta Asya'da olduğu g ibi Anadoluda da 
takdis edi len bu taş ve kayaların ortak yanlarından biri ,  u lu bir k;şiye ait 
iz in varl ığ ı ,  diğeri ise bunlarda mevcut olan birtakım gizl i  ruhlann ve 
i lah ların şifa dağıttığına olan inançtır. 

«Türkler tarafından gerek Budizm gerek Hıristiyanl ık  ve gerekse 
lslamiyet'ten önce zaten takdis edilen ve bunlarda bir ruh i  varl ığ ın ol
duğuna inan; lan bu kayalar. söz konusu dinlere g i rd ikten sonra da üze
rinde Buda. Hz. İsa ve Hz. Ali 'ye izafe edilen izler suretiyle, ylne mu
kaddes sayılmış ve takdis edi lmeye devam olunmuştur. Böylece bu eski 
kült yerine göre budist, h ıristiyan veyahut islami bir cehre kaıanmış ol
maktadır.» ( 17)  Bu Orta Asya'da olduğu gibi bugün Anadolu'dr "� 'Xna
dolu'nun bir parçası olan Fırat Havzasında da böyledir. 

AGAC KÜLTÜ 

«Ötüken ormanların ın (Ötüken Yış) Göktürk ve Uygurlar devrinde 
bütün Türklerce mukaddes sayı ldığını bi l iyoruz.» ( 18) 

«Türk boyların ın menşeleri hakkında söylenen efsanelerde ağaç ö
nemli bir yer tutmaktadır. Uygur  efsanesinde, Uygur hakanlarının ağaç
tan türediklerı söylenir. Dede Korkut kitabında adı gecen bir l<e.ıhrarnc:n 
(Basat) «atam adını sorarsan kabaa ağac. anam adın ı  sorarsan ka{;ı� r: 
arslan» diyor. Oğuz destanlarında Kıpca'k boynunun menşei hakkındaki 

rivayette de ağaçtan türeme efsanesin in izleri mevcuttur. (Bu rivayete göre 
Oğuz han bir seferden dönüşünde savaşta ölen bıı askerinin eşi ağc.ıc 
kovuğunda bir oğlan doğurmuştu . Oğuz Han bu çocuğu evlad ed .ndi ve 
Kıpçak yani «ağaç kovuğu» adını verdi .  ( 1 9) 

ı:ski Tü,·kler arasında daha ziyade tek ağaçlar ve bunlardan da cam 
ve benzeri cinsten olanlar mukaddes sayılmaktaydı Radloff, inan. Rouk 

17- A. Yaşar Ocak; a. g. e. s. 83 
18- A. Yaşar Ocak; a. g. e. 

19- Abdül!<adir İnan; Tarıihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1972 s. 62 
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ve Ögel, aşağı yukarı bütün Altaylı Kavimlerdi en çok cam ve kayın ağa
cın ın takdis edi ldiğini ,  bunla dan sonra da servi ve çınar ağaçlarının sı
·ayı a ldığını kaydediyorlar. (20) Prof. Dr. B. Ögel'e göre Yakut Türklerin
de kayın ağacı kadar kara cam da önemlidir. (21 ) 

Şamanistlerin en çok &aydıkları ağaç kayın ağacıdı r. Türkistan'ın 
müslüman oyunları (kam) da hastayı efsunla tedavi ederken çevrelerin
de kayın ağccı bulundururlar. Son yıl lara kadar şamanl ığı  muhafaza e
den Altaylı Sor, Televüt ve başka ulusların kamları kayın ağacı bulun
durmadan ayin yapmazlar. (22) 

«Ceremisler, Buryatlur, Ycıkutlar, Başkurtlar, Kazaklar ve Kırg ızlar 
arazide tek duran ulu ve yaaşlı cam, kayın, ardıç, servi ve cınar ağaçla
rına adaklar adamakta, kurbanlar kesmekte, bir takım dualarla onlar
dan d ilekte bulunmaktadırlar. Bu ağaçlar kurusalar  dahi dokunulmakta 
adaklar ve kurbanlar sunulmaya devam olunmaktadır :» (234' 

Başkurt etnoğrafyasını tetkik eden S. I .  Rudenko, Kırktı dağının tepe
sinde bir ağacın nezir paçavralarla tamamen örtülmüş olduğunu gör
müştür. Kazak Kırgızlarda da dağ ve ağaç kültüne rastlanmaktadır. Mol
la Gazi, « Kazakların Ahval i»  adl ı  manzum risalesinde, kırlarda tek başına 
biten bir ağaç yada bir pınar veya büyük bir taş bulunursa kısır kadın
lar bunları ziyaret eder, kurban keser geceyi orda geçirirler (24) demek
tedi r  

«Kuzey İran'daki Karakoyunlu Türkmenlerinde yaygın bir ağaç kül
tü olduğunu i lk defa Evliya Celebi aracıl ığıyla öğreniyoruz. Anadolu sa
hası ağaç kültünün müslüman Türklerdeki en i lgi çekici tezahürlerinin 
ortaya çıktığı  yerlerden biri olarak görülüyor. Ağaç kültü Kızı lbaş top
luluklar içinde daha ziyade Tahtacı lar ve yörükier arasında yayı lmıştır. 
Tahtacılar en çok sarı cam, ladin, köknar ve ardıç; Yörükler ise, kara
d ut, çınar ve katran ağacını kutsal sayarlar. Bunların  hepside tek ağaçla 
rı takdis ederler. (25) 

Ağaç kültü Doğu Anadolu'daki çeşitl i topluluklar arasında da yine 
aynı önemi korumaktadır. «Si irt, Tuncel i ,  Adıyaman ve Elazığ gıbi vila-

40 

20- Abdülkadir inan; a g. e. ı.. 65 
'1- Bahaeddin Ögel; Türk Mitolojisi, Cilt 1 , Ankara 1971 
22·- Ab:fülkadir han; Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1972 s. 64 
23- A. Yaşar Ocak; �ektaüi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi inanç Motit�erl, 

Ankara 1983 s. 87 

24- Abdülkadir inan; Reşid Rahmeti Arat, için, Ankara 1 966 s. 272-276 
25--- A. Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıbnamelerinde lslam Öncesi inanç Motifleri, s. 
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yetlerin çevresinde bulunan « Kürmanc» köylerin in şuraya buray- ser
piştiri lmiş gibi duran meşe ve ardıca ağaçlarını takdis ettikleri bi l inmek
tedir. Yı l ın bel irl i  zamanlarında mesela, Temmuz veya Ağustos ayların
da kürmanclara mensup çeşitl i topluluklar bayraml ık elbiselerini g iyerek 
kadınl ı  erkekli gruplar hal inde bu ağaçları ziyaret etmektedirler Rı ı zi
yaretler sırasında kurbanlar kesi lmekte, ağaçların dallarına dilek çaput
ları bağlanmaktadır.» (26) 

«Ağaç kültünün izlerı i Anadolu'nun muhtel if bölgelerinde de tespit 
ed!lmiştir. Kızılcahamamın içindeki bir ağaç da bu makuledendlr. Bu te
peye çıkanlar, o ağaca nezir olarak paçavra ya da ip bağlarlar. 

Adana civarında Dörtyol-Cay dolaylarında «Cennet Ana» ağacı a
dıyla anı lan bir ağaç vardır. Hasta çocuklar iyi leşmek için bu ağacı ziyaret 
edip paçavra bağlıyorlar.» (27) 

Keban'ın Aşağıçakmak köyünde bir tepenin yamaçların ı  kaplayan 
ve genell ikle meşe ile ardıçtan oluşan bir koruluk vardır. (Şahin Koru
su) Bu koruluğun bulunduğu tepenin tam başında büyük ve yaşlı bir cam 
ağacı bulunmaktadır. Dede Korkut'taki» gölgel ice kaba ağaç tavsifine 
uygun olan bu ağaç, köylü ler tarafından kutsal sayılmakta ve dokunul
mamaktadır. Yine aynı yerdeki Ziyaret tepesinde bulunan ağaç kutsal 
sayı lmakta, buraya yapı lan ziyaretler sırasında paçavralar bağlanmak
tadır. Turan Bayık isiml i  köylünün anlattığına göre. kutlu sayılan büyük 
ve yaşlı bir ardıç ağacını kesen köylünün gözleri bozulmuştur. Keban'ın 
Taşkesen köyü yakınındaki tepenin başında bulunan ve bugün kurumuş 
olan bir ağaç da kutlu sayıl ı r. Bu ağaç kurumuş olduğu halde kesi lme
mekte ve dallarına paçavra bağlanmaya devam edi lmektedir. Sağdıç
lar köyünün bir ki lometre batısında bulunan ik i  büyük ve yaşlı ardıç ağa
cı da köylüler tarafından kutlu sayı l ır. Bu köyden Hüseyin Gökalp isiml i  
vatandaşın bize anlattığına göre, bu ağaçların kurumuş dal ların ı  kese
rek evine getiren bir köylü ,  ağaçların al ındığı yere bırakı lmasının isten
diğine dair o ir  rüya görmüş ve hemen o sabah dalları götürüp ağaçla
rın yanına bırakmış. Yine aynı köyde, «Aşağı Bahçe» deni len mevkiinde
ki kutlu bir ardıç ağacın ı  kesen köylünün kısa bir süne sonra öldüğü an
latı l ır. U lupınarı köyünün yakınlarındaki bir su kaynağının başında bulu
nan iri ağaçlarda kutlu sayı l ı r. ve buraya yapılan ziyaretler sırasında 
ağaçlara paçavralar bağlanır. 

Baskil' in Kumlu Tarla (Ataf) köyünde Hal i l  Tümtaş adındaki vatan-

26- A. Yaşar Ocak; a. g. e. s. 90 
27- Abdulkadlr inan; Raşlt Rahmeti Arat için, TDrk Boylarında DaO, Aöa9 ve Pınar 

KDltD, Ankara • 1966 s. 272·278 
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daşda çevredeki ziyaret ve türbelerin yanında bulunan ağaçlara paçav 
ra bağlandığını arı latmaktadır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki Türk coğrafyasının her yerinde ve he: 
topluluk arasında ağaç kültü önemli bir mevkiye sahiptir. Bunlarla i lg i 
l i  gölenekler de ortak bir  durum arzederler. Keban' ın Yukarı Kurşunka
ya köyünde kut!u sayı lan bir palamut ağacı vardır ki, bu ağaç kesi l ip bu
danmadığı gibi meyvesini de hiç kimse toplamaz ve yemez. Yöre halkının 
inanç ve geleneklerine göre bu ağacın dal ını kesen veya meyvesini kopa
nm kişi mutlak surette bir belaya düçar olurmuş. 

Bazı ağaçları kutlu sayma ve dallarına paçavralar bağlama gelene
ğin i  Anudolu'nun hemen her yanında görmek mümkündü r. Mesela «Adana 
Ankara, Merzifon, Corum ve Muğla g ibi  cok değişik bölgelerde şurada 
burada dallarına çaputlar bağlanmış, çivi çakılmış veya kovuklarında 
mumlar yakılmış çınar, cam ve ardıç benzeri ulu ağaçlar sık sık · göze 
çarpar; (28) Harput'taki Fethi Ahmet Baba türbesinin yanındaki ağaçlar 
dan bazı larının dal ların ın bağlanan paçavralardan görünmez bir hal aldF 
ğı da malumdur. 

«Ayrıca ağaç kültü genel l ikle dağ ve su unsuru ile bir arada; dağ
ağaç su üçlüsü şeklinde görülmektedir. Bazen de dağ -ağaç veı,,a su-a .. . 
ğaç 1ı<il isi biçiminde bulunmaktadır. Orhun Kitabelerinde Gr·k T anrı'dan 
sonra en hôkim unsur olan «yer-sub» kavramının öneml i  bir kısmı ·işte 
bu üçlü, bazen de ik i l i  olan kültten ibaret bulunsa gerei<tir.» (291 Anado
ıu·nun de�işik yörelerinde olduğu g ibi, Fırat Havzasında da nbreye ba
kı l ı rsa baı.. ı lsın, takdis olunan ağaçlar ya yüksekçe bir dağın tepesinde, 
yahutta bir su kaynağının kenar1nda bu üçlü ktiltü hutırlatır durumda 
bulun·naktadır. 

Ağaç kültüyle i lgi l i  b ir  başka nokta aşağı yukarı Orta Asya saha"' 
sından Anadolu 'ya kadar  ve pek taıbi i  olarak da Fırat Havzasında bu 
kültün tespit edi ldiği her yerde ağaç-evliya münasebetine rasLı . ımusı
dır. )30) 

Kutlu sayı lan ağaçlar genel l ikle bir türbenin,  bir yatırın yanında bir 
su kaynağının başında veya bir tepenin üstündedi r. Bazen bir Jrada ba
zen de ayrı ayrı görülen ve kutlu sayı lan bu unsurlar, laman zaman bir
birlerı;ıe tes;r etmektedi r. Fakat genell ikle hangi unsurun tir dizerine 

28- A. Yaşar Ocak, Bekiaşi Menakıbnamelerlnde lslam Öncesi inanç 
İstanbul, 1983 s. 91 

29- A. Yaşar Ocak, a. g. e. s. 91 
30- A. Yaşar Ocak, a.g.e. s. 92 

Motifleri, 
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kutsa'l ık kazandırdığını  tespit etmek oldukça zordur. 
Sonuç olarak diyehi l i riz ki, mi l l i  kültürümüzür· b irer parçası oian ge

lenek ve görenekler, nesilden nes i le aktarı larak yaşatı lan dc-�:erlerdir. 
Tabiat kü ltleri ve bunlarla i lg i l i  gelenek ve görenekler de Türk ır . ı l letin in 
devaı: l ı l ığıyıa t.irl ikte, 2eçlTI!şten günümüze kalan kültür mira�larıdır. 

Zıra <ıyi"ızy· lar toyu bel l i  b ir  kü ltüre sahip olmuş ve onun içinde 
yoğru,muş, sa.ıra birtaKım sebeplerle başka bir kü ıtür.J geçmi.,: insan 
toplulukların ın bu geçiş sırasında ve hatta çok uzun zaman sonra bile 
eski Kültürle i lqi lerini tt,mamen kesmedikleri ona ait bazı unsuriarı oldu
ğu gi1; i , bazılarını da yeni kültürün kalıplarına uydurarak muhafaza ettik 
leri bi l inen sosyoloj ik bir vakıadır.» (31 ) 

31- Gustav Mensching, Sociologie Religieuse, Paris 1951 s. 169 
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EVLiYA ÇELEBi SEYAHATNAMESİNDE FIRAT HAVZASI FOLKLOR VE 
ETNOGRAFYASI İLE iLGİLİ HUSUSLAR 

Dr. MOjgan CUNBUR (") 

Türk folklor ve etnoğrafyasının tarihi bi lgi kaynakları arasında Ev
l iycı Celebi Seyhatname::>i'nin müstesna bir yeri ve büyük önemi var
d ır. 

X\t l l .  yüzyılda çoğu görevi icabı Osmanl ı  imparatorluğunun geniş sı  
nı rları içinde, bazen bu sınırları da aşarak uzun gezi ve seferler yapan 
Evliya Celebi, görüp duydukların ı  on büyük ci ltl ik bir seyhatnamede top
lamıştır. Bu eser yalnız bizler için değil, b irçok batı ülkesince de değer
li bulunmuş. batı l ı larca, seyhatnamenin kendi ü lkeleriyle i lg i l i  bölJ '1 10"'1 
hakkında kitaplar ve makaleler yayınlanmıştı r. Macar bı lginlerinden 
Wambery « . . . . . .  Macaristan' ın asôkir- i  Osmaniye'nin yed-i tasarrufların-
da bulunduğu hengômda ahvôl-i coğrafyasının ve münas�bet-1 nüfusi
yesinin muhakak ve mufassal evsaf ve tarifatını Evliya Celebi Seyhat-
namesirde öğr&niyoruz . . . . . .  » demektedir. 

Evliya Celebi Fırat Havazsının XVl l .  yüzyıl durumunda �JYni şekilde 
gerçek ve geniş vasıfları ve tarifleriyle anlatmaktadır. Bu konuda verilen 
i lgi çekici bi lgi ler arasında Fırat Nehrinden ve onun cevres•ndeki yerle
şim merkezlerinden Seyhatnamenin çeşitl i ci ltlerinde bahsedildiği gö
rü lür .. 

Bu bahislerde nehrin doğduğu, geçtiği yöreler, nehrin özell ikleri, 
kendisine l<arışan akarsular, bu nehir hakkında yapılan değerlendirme
ler, bazı ınançlar, çevre yerleşim merkezlerinin folkloruyl.a, etnoğrafya
sıyla i lg i l i  bazı bi lgi ler veri lmektedir. 

Evlıya Celebi Fırat Nehrinden i lk defa Seyhatnamenin 2. ci ldinde 
Erzurum'a yaptığı seyahatı an lattığ ı  bölümde söz eder. 1 )  

«Evsaf-i Nehr-i Azim-i Fırat» başl ığ ı  a ltında büyük Fırat Nehrinin 

1-· Evliya Çelebl Seyhatnamesl, 2.c. Dersaadet ikdam Matbaası ,  1 314, s.207 
1Bi ldlridcı Seyhatnameden alınan bilgi lerin yerleri metin içinde cilt ve sayfaları i le 
verilmiştir.) 
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nitel iklerini anlattığı bölümcükte «Erzurum sahrasının ta ortasından 
cereyan eder» cümlesiyle konuya g iren Evliya Celebi, nehrin doğuş ye
rini şöyle kaleme a l ı r  : 

«Gi.ircistan tarafının cônib- i  şarkisinde,-yani  doğu tarafında- (Dum
lu  Baba Sultan) ziyaretgahın ı rı kayası dibinden çıkıp cönib- i  garba ce
reynn eder.» 

Dumlu baba ziyaret yerinden b ir  kere daha Demi rkapı'dan Gürcis
tan'a g ittiği s ı rada (Dumlu Dede ziyareti) başl ığı altında bi lgi verir. Halk
kın büyük itibarını kazanmış bu yer hakkında: 

«U lu  asitönedir. Şehit lbrahim Efendi dahi mezanne-i k iramdan u lu  
k imsedir.» d iyen Evliya Celebi ,  daha önce Dumlu Baba dediği bu zata 
bu kere «Dumlu Dede» adını verir, i lerde görü leceği üzere bir  başka yer
de de «Dumlu Sultan» der. 

Ziyaret yeri yanındaki köyden Umudum Dede köyü diye söz eder. 
(C. 2, s: 327) 

« . . . . . .  ( Umudum Dede) karyesine geldik, Bir kuh-i bülend in  deme
ntnde yüz haneli mamur ve öbödön köyüdür. Bu kend Fırat Nehri Mahre
cinin başında vaki olmuştur. işte meşhur Fırat Nehri bu karye civarın
da bir gar-ı azimden nebean ider. Birer zira-i Mekki balıkları varki her 
biri güya ma'ide-i cennettir. Bu mahalde Umudum Dede medfun olup 
ziyaretgöh-ı has u Cım olrnağla b ir  kimse bu bal ıklardan sayd itmeğe 
cür'et idemez. Ama bir fersah aşağıda sayd idi lerek tenavül olunsa ade
min dimağı rayiha-i abiresinden muattar olur. Nekadar tenavül olunsa 
hararet ve sı klet vermezıı diyen Evliya Celebi Fırat balıklarıyla i lgi l i  bir 
inanış ve adeti kendine has ifadesiyle anlatır. 

Seyahatnarne'nin yine Erzurum'a gidiş bölümüne. nehrin gerek 
.Erıurum havzasındaki durumu özel l ikle turnaları , gerekse geçtiğ i yerler 
hakkında şu bi lgi leri verir : (2. c. s .  207) 

«Erzurum sahrasında nice batak, hal iç, bahire, ter'aları olur ki yüz
:binlerce Bağdadi turnalara konu mekan olur. Bu nehir karye-i (kön) 
d ibinden geçüp ikinci konakda da (Kemah) kalesi dib inden ubOr ider. An
dan ( izol i )  ekrödı içinden (Bingölü) yaylasından gelen Muraa çayını alur. 
Sonra kuvvetlenerek Malatya· kurbünde cereyan ider. (Şemisat) ( kal'
at ur-Rum- Halfeti'deki Rum kales i )  (Kal'a-i Birecik). (Banıbuce köprü
sü) ,  (Balis-Meskene) (Kal'a-i Ceberi) . (Kal'a · i Rakye).  (Kulıbiye) ,  (Kar
kisa) ,  (Ane),  (Hadişe). (H iye) , (Abyar) . (Takuk)i, (Hille)i (Kufe) g ib i  
mevkilere uğrayıp andan (Bata')da (Korna kal 'esi dibinde Şattu'I Arab'a 
mahlut olur. Derya misal bir nefr - i  azimdir ki Basra önüne Hındistan ge
mileri geli r. nehir deği l ,  deryadır. ama devran ve ceryanı, menba ve 
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mansıbı cümle dörtyüz fersah yerdir. Dört yüz kadar filôd ve kasalata uğ 
rar. ama Erzurum sahrasındaki ıbtidası gayet lezizd ir ki diye Fırat nehri
nin coğrafyasını kaleme a l ı r. Evl iya Celebi sözünü  yine Fı r ;Jt'ın doğuş 
yerine döndürür. Kur'an'daki bir ayeti işaret ederek nehri adeta kut
sallaştırı r. 

«Hakkında Kur'an-i azim ve Furkan-i Mübin'de sure-l (Mursi lôt) ta 
ayeti nazil) olmuştur. Bu ayeti Fırat su

yu ile tefsir  eylemişlerdir. Fırat'tan gayrı yetmişiki adet büyük nehirler 
Erzurum daglarından Diyarbakır kühlarından tub·ı i le cemi l rak-ı Arab ve 
Rum'a müstevli olurlar» d iye i lôve eden Evliya Celebi, Tarihçi (Makrizi» 
nın Hitat adlı eserinden bu nehirle i lg i l i  bir inanışı gerçekmişcesine tek
rarlar • 

«Dicle ve Fırat nehirlerini melôikelerin imdadıyla Haıret-i Danyal ve 
ihrac etd i ! »  

Daha sonra Dicleden bahsederken de sözü y ine Fırat'a döndürüp 
Fırat nehriyle i lg i l i  iki kôlem-ı kibarı nakleyler. (c 2, s.  208) 

«Fırat' ın medhi hakkında vôrid olan akvaldendir ki lma.n Ali Kerem 
Allahu ve ahehu hazretleri : 

«Ey ehl-i küfe! ı rmağınız olan Fırat'a , cenetden iki mızab mansıb 
olur.» ve İmam cafer-ı Sadık da: «Fırat'dan bir kere nüş iden üç veya 
yedi kere nOş itmek ister. Bir nehr-i azimü'l-berekôttır.» d iye medh i
derler. Eski I rak ahal isi Fırat' ın bereket ve menafi in i  bi ldi ler. Tarafeynine 
kıbablar, sedler bina iderek basdığı münbit araziyi hakkıyla hısaret eyle
di ler. Suyun bir çok emraza nôfi olduğu da yine Cafer-i Sadık'dan mervi
dir. Bu Fırat Nehriyle bir de Nehr ül-As Arz-ı Mukaddes hududunda cere 
yan iden yegane nehirlerdir . N i l- i  mübarek bile Arz-ı Mukaddes'e dahi l  de 
ği ldır. diyerek nehrın diğer nehirlere üstünlüğüne işaret eder. Aynı za
manda Fı rat suyunun şıfalı olduğuna dair bir halk inanışını daha cafor 
Sudikdan nakleyler. 

Evliya Celebi sözlerine devamla: 
«Fırat Nehrin in bir ucu ta Erzurum'un şimalinde olduğundan kı

şın müncenird olur. üzerinde n ice kôrbanlar ubCır iderler. :Rakka) ara
zisinin ce11ubları ise sehl olduğundan Fırat n'3hri ora larda rlonmaz işte 
Erzu;um Kal'asının sahib-ı tabiat olan ahalisi ekseriya bu mô-i Fırat'darı 
getirip nüş iderler. Lôkin kal'a-i Erzurum içinde (Cennet pınarı) deni len 
bir su vardır  ki içimi misôl-i ab-ı zülôl- i hayatd ır» 

. 
Evliya Erzurum'un camilerin i , su ve havasını ,  sanat ve yiyip içecek

lerinden imaretleri ve gezinti yerleri ile varoşlarından halkı!l dil ve hal
lerinden verimli toprağın bereketinden ucuzluğundan, gül  bahçelerin
den . Sebze ve meyvelerinden bahsedr. 
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Erzurum ahal isinin Elbiseleri : 
«Ayanları çuha samur ve ;akmeşe-i fahire gıyup kôr iderler. Ule

ma ve sulahası yine çuha ferace ve bagasi kaftan giyerler. tdanisl ehl-i 
hiref olup, üzerlerine aba ve kaba bogasi hi l'at g iyüp kôr u kisb lder
len> (c.2, ş.213) 

«Terzisi ,kuyumcusu gayet üstad olur» diyen Evliya, Erzurum ye
meklerini sayar. 

«Me'kulôtından tavuk böreği, ceriş deni len sebzenin böreği pazar
larındaki tıas ve beyaz yağlı çöreği, bir kulaç has ekmeği, ketesi, paçası 
tandır kebabı, ışkını ,  herisesi, meşrubatından viyas şerbeti, ôb-ı avam 
bozası meşhur ve môrCıf-i cihandır» 

Sonra marifet sahiplerinden bahisle «Hususiyle hattat Ömer Ce
lebi'sl meşhurdur. Erbab-ı maarifin eğlencesi Meddah Ham .. a-1 basafa 
Kasab Kurd. Şebbaz, Hayalbaz kandi l l i  oğlu, Diyarbekirli Yahya Şakir
di Hanende Veysi Celebi en meşhur ehl-i marifetlerdir.» der ve mec
zuplar arusında a lev a lev ateşl i  fırına g irip uyuyan (Külhanı Ahmed De
de) , Cellôd el inden bir kaç günahsızı kurtarıp ertesi gün a-.ıl suçluları 
bulan ve tahta kı l ıcıyla vurup öldüren (Siyami Dede) Erzurum kışında 
çıplak gezen (Sefer Dede)yi sayan Evliyaa ziyaret yerleri arasında 
Anadolu Jestan kahramanlarından «Abdurrahman Gazi» Eğerli Dağ di· 
binde cihannüma, mürtefi teferrücgah bir tekyede medfurndL·r. Hindi Ba
ba Sultan da orada. Tebriz kapusunda «Gümüşlü Künbecb namında 
Serômed ve musanna bir kubbe-i ôli vardır. Zaman-ı kad'•nde serôpô 
gümüşle mestur imiş. (Sultan Mahmud Gazrıevi) burada medfundur. 
Seng-i sc,ıdukasında sadece (Sultan Mahmud) yazıl ı  (gazıevi) yok.» 
diye yazar. (2.c.s.219) 

Erzurum'un soğuğuna temasla halkın d i linde darbımes.;11 al ışmış iki 
fıkra anlatır : (c.2, s.216) 

«Bu ..1ervişe» (Kanden gelirsin?) demişler. «Berf rahmt:tinden gell
rim» demış. «0 ne d iyardır?» demişler. «Soğuktan ere zaıa.n olam Erzu
rum»dur» .. emiş. «Orada yaz olduğuna rastgeldin mi?» da.-rışler. Val
lahi onbir ay yirmi dokuz gün sakin oldum. Halk hep yaz gelecek dedi
ler. ben gormedim» demiş. 

ı «Bir dr: bir kere kedinin biri bir damdan diğer dama sıı.;rarken mu-
• 

al lôkta donup kalmış. sekiz aydan sonra nevriz-i Harezm Ş1Jhi geldikde 
don'u çözulüp miyavl ıyarak yere düşer, meşhur sözdür.» d i';en Evliya 
bu halk mübalağasını başka yerlere de telmin edilen kendine has ifa
desiyle tatlı tatl ı ,  anlatmış, sonunda da «ama hakikatte de bir adomın 
el i  yaş iken bir demir parçasına yapışsa derhal donar. El im demirden 
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koparmak ihtimal i  olmaz, ancak derisi yüzülerek demirden ahlarla  kur
tarı labil ir d iye sözlerini bağlamıştır. (2.c. , s .216) Evliya Çe.ebi dönüşte 
Erzurum'dan Bayburt'a g iderken Fırat'tan yine sözeder. (2.c., s.341 ) 

«Erzw um'dan ş imale sahra içinde i ki saat g iderek (kan) karyesine 
geldik 20u haneli mamur köydür. Yine şimale Erzurum sahrasında 5 
saat giderek (Umudum Sultan) karyesine geldik. Evsafi evvelce yazıldı 
Yine şimale dere ve tepeler ubur iderek Fırat Nehri üzerindeki (Gürci Bo
ğazı\ köprüsünü gecdik, Uzun Hasan Şah'ın binası bir cisr-i azimdi r. 
Abaza Paşa Erzurum'da asi iken bu cisr kurbinde kırk oda yeni çerin in 
der-i devletten gelip meks eylediklerini haber a l ıp yirmibin cengôvere 
(Kör hazinedar) . ( İ pşi r Beğ) i  serdar iderek göndermiş ve cümlesini kı
l ıcdan geçirmiştir. Hala kemikl i  köprünün yanında peşte-peşte yığı lmış 
t ır. Buradan yine altı saat g iderek GGrcistan Boğazından geçip oradaki 
(Gürcü Boğazı) karyesine vasıl olduk Erzurum hududunda 200 haneli 
zeamet köydür. Buradan yine côni-1 şimale lôfezar yerlerden g iderek 
(9) saatde (Dum;u Sultan) menziline vardık. Ashôb-ı güzınden u lu  bir sul
tan olup kubbesinde medfumdur. Asitônesi azim ziyaretgahtır. Yalcın 
bir kuh-ı bülendi vard ır. Fı rat nehrinin menba-ı olan gar-ı azim bu dağda
dır. » .  Fırat Nehrinden ve demir madenlerinden bahisle o «küh-i bôlôdan 
yüzlerce uyun-ı cariye demir madenlerine uğrayarak Fırat'a mülôki olur
lar. Onun için ondan i leride Fırat' ın  suyunun tamamına halel gelir. Bu 
Dumlu Sultan kayasından çıkan baş menba ôb-ı hayatdan nişan virir 
bir kevser-1 cennetd ir. Dumlu Sultan Hazret-i Risaletden sonra bu neh
re cenab-ı izzet' in nazarı taal iük itmiştir, diyerek burada kaysardan al
dığı bir yerde ikamet eylemişti r. N ice müddet bu ôb- ı  zülôlden côm-ı sa
fa naş itmiş ise de nihayet destine côm-ı zehrôb-ı ecel sunulmuştur. 
Karyesi 200 haneli mümin muvahhid köyüdür. Kasaba misôl olup ca
mii, zaviyesi .  suk-ı muhtasarı vardır .» diye tekrarlar. 

Evliya Celebi Fırat'ın doğduğu yerden sanki ayrılamaz, 1057 yılı Ka
sımının ilk günü Erzurum'a dönerken yine Umudun Köyüne uğrar. An
cak Seyahatname'de bu sefer köy adı Umdum şeklinde yazıl ıd ır. (2.c. 
s.361 ) 

1 057 yı l ı  zi lkadesinde istanbul'a dönerken de yine Fırat'tan söz edi
l i r. Hayratıyla meşhur Malal Hatun Köyünden mamur ve zeamet Ketür 
Köyl"ıne geldiklerini ,  buradan Fırat nehri üzerindeki b ir  köprüden geçip 
yine Fırat boyunca mamur yerlerden dokuz saat yürüyerek Kemah sı
n ırında Şirim Köyüne, 7 saat sonra da yine Fırat boyunda Emin Köyüne 
daha sonra da Kemah kalesine gelişlerini anlatı r. ( 
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Kemah Kalesi hakimlerin i  kaleme alan Evliya : 
«Bir hekimi de Fırat nehrinin karşı tarafında bir saat mesafedeki 

yediyüz haneli (Kömür) karyesinde oturan tuzla eminidir. Kardan beyaz, 
Kırşehir  tuzundan leziz olur ki meşhur- ı  ataktır. Cemi Bingöl yaylağına 
çıkan ademler tuz tabhını hep.. _ bu Kemah şehrinden al ı rlar. Bu şehrin 
bir memduhu da bundan olan rakik ve kavi çadır bezidir ki misal inin bir 
d iyarda olmak ihtimali yoktur. Rumeli 'ndeki (Dırama) bezinden ölô, ne
zif peçe g ibi bezi olur. Hatta elsine-i nasda (Kemah bezi, Erzincan kozu 
Bayburd'un kızı) diyü darb-ı mesel olmuştur. «d iyerek bir halk deyımini 
hatırlatır. (2.c. s .375 v.d . )  

Kömür köyü yakınındaki bağlardan çıkan Kömür suyunun Kercas 
dağlarından gel ip  Kemah kalesi dibinden akarak bir gün uzaklı ktaki 
(Sultan Mel ik Gazi)  tekkesi yakınında Fırat nehrine döküldüğü ifade e
d i ld ikten sonra bu köyün karşısındaki Mübarek Köyündeki mağaralar
dan bahisle : 

«Bu Mübarek Köydeki mağaraların içinden mah-ı temmuzda cere
yan iden öb-ı zülaller donup buz olur. Halbuki kış günleri hamam su
yundan ziyade ıl ık olur. Acib hikmet-i Perverdigördır. Cümle vilayet hal
kı (katık peyniri) tabir ittikleri peynirlerini bu mağaralarda hıfz ider!er 
Böyle bir serdabdır. Bu yirlerde Erzurum'dan gelirken Fırat nehri üzerin
deki bir göz büyük köprüden ubur idi.ip beşyüz adım kadar yokuş yuka
rı (Keyan) nam kayal ık yirleri aşmalıdır. Eflöke ser çekmiş kayalardır .  
!Kal'aye çıkarken bu Keyan kayaları sağ canibe düşer. Derk-i esfel ve 
çah-ı gayya g ibi uçurumdur. (Ayn-i Munzur) didikleri nehircik dahi bu
rada Fırat nehrine karışır .» cümleleriyle çevreyi tanıtan Evl iya, Keyan 
kayası yakınında Ali kayası adı veri len, Hazret-i Al i 'n in gel ip  bel in i  da
yayarak istirahat ettiği söyleni len ve bel ağrısına mübtela olanları sağ
l ıklarına kavuşturan kayayı anlatır. (c.2, s.376) 

Seyhatname'de Kemah kalesinin özell i kleri açıklanırken kale ka
pısının üst tarafında ası l ı  olan ok ve yayın Hazret-i Ali 'ye ait olduğu bir 
halk rivayeti olarak kaydedi lmiştir. 

Kemah'ın çadı r  bezi, beyaz ve lezzetl i  tuzu ile katık peyniri denilen 
katmer peynirinirı meşhur olduğu bi ldiri l i r. 

Evliya Celebi i lkbaharda Kemah dağlarında Selvi adl ı  b ir  kuş bu
lunduğunu bunu avlayıp tüylerini yolup etinden turşu yaptıklarını ya
zar ve i lave eder. «Bu turşu kışın yenir. çok lezzetl i ve kuvvet verici
d i r.»  

Yine Kemah yakınlarındoki Kened Efendi ve Melik Gazi Sultan z i 
yaret yerlerinden bahsolunduktan so.ıra Kemah arazisini sulayan . Fı-
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rattan bu yörede Harput. Eğin ve Palu'ya g idebilmek için ancak gemi ile 
geçmek kabil olduğu belirti l i r. 

Seyyahımız Kemah'tan sonra Fırat kenarından giderek 9 saat son
ra Sorum, oradan da sarp yol lardan on saatte geçerek Cebece Hanına 
vasıl ol ur. 

Evliya Celebi 1 059 ( 1649) 'da Şam'dan İstanbul'a dönerken yine Fı
rat Havzasından yolculuğunu yapmış Fırat' ın batısında Nizipe uğramış 
burada konumuzla i lg i l i  bir bi lgi vermemiştir. Daha sonra konakladığı 
Birecik'in toprak damlı, yüzleri Fı rat'a bakan kayalar üzerinde yapılmış 
altl ı üstl ü dokuzyüz kadar evinden sözetnıiştir. Seyyahın daha sonra 
uğradığı Rum Kal'e'den sonra Suruç üzerinden Urfa'ya g ittiğini okuyo
ruz . 

Evliya Celebi 'n in Urfa'dan sonra uğradığı Fırat üzerindeki yerleşim 
merkezlerinden Kale-i Rakka, Caber Kolesi ,  Balis kasabası hudutları
mız dışındadır. 

Sivas'tan Diyarbekir-e g iderken Evliya Celebi'nin yolu yine Fırat 
Havzasına uğramıştır. Bu yolculuk sırasında Fırat Kenarında Divriğ i'ye 
uğrayan Evl iya Celebi. ka l 'en in adın ı  Divrik adlı bir devden aldığ ın ı ,  ka
len in yapıcısını Hazret-i Sü leyman olduğunu Belkis ·e b ir  Saray yaptır
mak istediğini ,  adı gecen dev hizmet etmek istemeyince Divrik adl ı  ka
ya mağaraya hapsettiğlni anlat ır. Camı leri. ziyaret yerleri ve kedilerinden 
bahsedi l ir. 

Eğin'e uğrayan Celebi ,  Seyhatnamesinde Fırat kıyısındaki Eğin ka
lesin in Kayser Kasravih'in kızı Eğin tarafından yaptırı ldığı için bu adı al
d ı ·� ı  be! ırt i l ip Seyyid Battal Gazinin fethi üzerinde durulmuştur. 

Celebi , daha sonra konakladığı Arapgir'den geçip uzun uzun Har
put'u kaleme al ı r. 

«Evsaf-ı Kal'a- i  Horbid yani Kal 'e-i Harput-Be-kavi-i tarih-i Makdisı 
Hazret-i Zekeriya asrıncia Buhtü'n-nasr binasıdır. Bazı mil let-i mesih 
hımare tapdıklarından l isan-ı Acemde bu şehrin ismi ( Dar- ı  Harput)dur. 
Diğer bir kavle göre burada havariyuna saye salmış bir d ikenl i söğüt 
ağacı var imiş onun için (Harbid) dimişler. Bazı ları a razisi d iken yetiştir
diğ inden-Har-berid) yani d iken getirici d irler. Al-i Osman Defterhanesin
de (Hasan Ziyad-ülkesi ) d iye tahrir olunmuştur.» 

Seyhatnamede Horput"un kısaca tarihi anlatı ld ıktan sonra devlet 
yapısındaki yeri, kal 'enin yapısı , camileri üzerinde durulmuştur Han ve 
hamamları, çarşı ve pazarı , özel l ikle 600 dükkanl ı  çarşısı hakkında bilgi 
reri ld ikten sonra yiyecek ve içeceklerine geçilerek : 
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«Beyaz ve has etmeği,  çöreği böreği güzeldir, Bağlarında (Hezari) 
namında bir gQna elması olur. » diyen Celebi bu elmayı Kocaeli 'nin mis
ket elmasıyla üzümünü de Şamın zeyni üzümüyle kıyaslar. 

Harput gölünün vasıfların ı  ise şöyle h ikaye eder .a 
«Bu şehrin cônib-i garbinde bağ ve bahçelere muhat şehrinden iki 

saat baid bir bahire var. Bir günde sür'atle ik i  adem devrini  gezebil ir. 
Zehir- i  mar misal acı bôhiredir. Bazı müverrihler bu bahirenin menba' ı
Van deryasıd ır. Zir- i  zeminden menfez bulup mansab olur.  Bu Harput'ıa 
bahire olmuştur d i rler. HakıKaten Van deryasının bal ıkları bu gölde dahi 
bulunur. lnna'l lahe kül l i  şey' in kadir  . . .  Bır bahire içınde bir cezire var. 
o cezırede bir köy var. Tahminen üçyüz haneli bir köyün camıi halkı bo
yacı ve terzilerd ir. Mezkur gölün etrafındaki Habur köyünden ve sair ak
tadan kayıklarla halk gelüp bu cezireyi temaşa iderıer. Bu cezıreae bır 
deyr vardır. Perestiş olunan himar burada fevt olup Cemi-i patrik ve re
habın na'ş-ı h imarı mumya idüp bu deyr içre zir-i zemınde saklamışlar
d ı r  ki anı bu deyrin hüddamları bile bilmezler. «Hala endamıyla çar-pa 
ber-karar olup şebçerağ güzel i ,  zerenduz çul lu bir himardın> a ıye haber 
aldık. Ama hakir göremedim. Zaman-ı kadımde mi l let-i nasara bu hara 
perestiş ederlermiş.» (3.c.s.219) 

Evliya daha sonra bir garip hikmet nakleder: 
«Harput'un kıoıe tura i ı r ıuu üL• \:l • u ı  , .,, , r ı c...ıe ..- ı  yalçın kayalarda az,m 

mağaralar vardır. Mah-ı temmuz olunca anda cereyan iden sular do
nup buz olurlar. Ol şiddet-i harda halk bu buzları kul lanıp ciğerlerin i  
tazelerler. Eyyam-ı temmuz gidüp de şiddet-i şita gel ince cümle buzlar 
eriyüp suları hamam suyu gibi  olur. Mağaralar içi o kadar sıcak olur ki 
n ice garibü'd-d iyarlar anda varup hamam gibi gusl iderler. Garabet bun
da ki şiddet-i harda issi olup şitada burudet üzere olacak iken fa ' i l - i  muh 
tar olan Allah sun'unu izhar içün böyle halk itmişdir !» 

Daha sonra Evliya Celebi'den bir başka rivayet din leriz: 
«Sun-i diğer-i Müte'al- Bu şehrin sahrasında bir gQna kaynak ha

ısıl olur. Her sene kabak mevsiminde karib ve ba'id yirlerden bay u ge
da ve miskin ü guraba gelüp bu sahrada· hayve ve hargôhlarıyla me
ks iderler. İbtida üç gün tuzlu sakil-i zefir taam tenavül itmeyüp perhiz 
olurlar. Dördüncü gün ale's-sabah ol sundan bir fincan nQş itdükte üç 
amel ider. Bir fincan daha nuş id ince yine üç amel ider. Bu tertib üzere 
Dn fincan nQş iden kaviyü'l-bünye ademler tam otuz amel ider Bazı a
deme istifrağ itdürüp (et-ta' ibu mine'z-zeneb kimen lazenebi lehu) maz
munu üzere pak u tahir ve gı l l  u gışdan ve cemi '-i emraz-ı muhtel ifeden 
ari olur bunun için Harput halkı tendürüst. ahmerü'l-vech, kaviyü'l-bün-
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ye, pehl ivan, d i laver ademlerdir. Bu su sebebiyle asla hükema-yı zama
na mlihtaç değil lerdir.» (C.3, s.220) 

diyen Evliya doğu tarafına mamur köyler ve kayal ık  yollardan ve 
gemi ile Murad'ı geçip Pertek'e g ıttiklerini ve Pertek'i an latır. 

Pertek. Sağman ve Palu kaleleri Murad vadisinde bulundukla
rından bu yerleri geçip bir az da Evliya'nın Malatya'yı ziyaretin i  ele ala
l ım.  

Rakbe yani Malatya kalesinin nitel iklerin i  anlatırken Evl iya Celebi 
bu kaleyi Yunus Peygamber devrinde ona itikat etmiş Rakbe adlı bir 
kayserin yaptırdığın ı ,  sonra da kızı Aspozan tarafından onarı ldığı için bu 
adla anıldığ ı n ı  söyler. Anadolu'nun destan kahramanlarından Hüseyin 
Gazi tarafından fethedi l ip oğlu Seyyid Battal Guzi'n in burada doğduğunu 
yazar. Şehre Türkmenlerin (Mal ayta) .  Araplar (Malatya) dirler Efrasi
yab'a bağlayıp Mal atiye: mal gel iyor) dan geld iğini şehir ayanının söy
lediğin i  ekler. 

Malatya'da halk hekimlerinden söz eden Evliya : 
«Ama eb u cedlerinden işitdikleri edviye-i mücerribeyi kullanır ha

zık ulema-yı ebdanı vardır ki d iyar-ı Alman ve Karaman'da öyle üstad 
bulunamaz. Vedi dükkan cerrahı vardır» der. 

Halkın g iyimleri için şunları yazar : 
«Ayan ve eşrafı semmur kürk ve elvan şallar g iyerler, ednaları ise 

şal ve şapli k giyerler Vasatu ' l-hal  olanları çuka ve gOnôgOn Malatya be
zi ve haftan-ı ni lgOn giyerler. Zengin kadınları muhayyer ferace ve yassı 
başı ile gezerler. Ama ekseri fukara hatunları beyaz car, izar-ı burka 
bürünüp sivri takye giyerler. Ayaklarına sarı ve kırmızı çizme mukarrer
d ir. (4.c., s . 12)  Yedi türlü buğday, dağlarındaGerengu denilen kudret 
helvası, arpa buğday yetiştiği ,  kudret helvasının müshil olarak kullanıl
dığı, 7 türlü kayısı ,  80 çeşit sulu armudu, 7 türlü ayvası 20 çeşit elması 
üzüm ve kirazının şöhretini an latmakla bitiremez 

Hanımların elma üzerine yazı yazma adetlerini , Pınarbaşı eğlence
lerin i ,  hünerli kişilerin i  kendine has ifadesiyle tatlı tatlı anlatır. 

Seyhatname'de Malatya'da pazı, ıspanak ve lahana yetiştiğ in i ,  dün
yada benzeri olmayan beyaz bal ın ın her yı l  nice yüzbin kavanoz İstan
bul a'yanına gönderild iğini ,  ahal inin çoğunun bağcı l ık, ipl ik  eğirme. be
yaz pamuk bezi dokumakla geçind iklerini okuruz. Elmaya yazı yazma 
adeti şöyle hikôye edil ir. 
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«Malatya'nın zuratası ve nazenin hatunları bu elm(]lara,  ağacında 
iken şem'i asel ile ebyat ve eş'ar tahrir iderler ve niceleri kağıda ebyat-ı 
münasibeyi mikras ile oyup elmalar üzerine yapıştırı rlar. Ol elmalar ağa 
cındc iken kesb-i heyadan taravet bulup ve kamerin tesirinden reng ü 
fer hası l iderek kemal in bulundukda mezkur kôğıt ve şem-i asel lerin al
tından beyaz ve sarı hüsn- i  hatlı beyitler has ı l  olur ki ,  her biri sanki  bir 
sihr- i  mübind i r. Bu da bu diyara mahsustur. (c. 4, s. 1 6) 

Pınarbaşı mesiresi şöyle anlatı l ı r  : 
«Hanenegôn ve sazendegôn ve mutrıbanın segöh, dügôh, neva ve 

busel ik fası l larını işidenler mest-i bade-i garam olup selef-i sahib-i hay
.rotları bu cemenistanda günagün çemenzar matbaha ve günagün sofa 
ve matbahlarınra su ile döner kebab değirmenleri yapmışlard ı r  ki n ice 
yüz sih lere et sancı lup çarhlara koyup dolapların mô-i côrilerle devran 
.. itd irerek lôtif ter ü taze kebab pişirirler. Bu mesirenin her köşesinde 
. .glinagun sohbetler olur. Kimi mubahase-i i lm ider. Kimi ebyat ve eş'ar 
okur. Kimi meddah ve kış sahanları din ler, kimi mukallid ve müdhikler 
i le eğlenir. Kimi saz ve kimi söz i le taraf taraf Hüseyin Baykara fası l ları 
.iderlerki vasfında lisan kôsird i r. {c.4 . s .18) 

Evliya Celebi, Malatya'nın Aspozo yolu i.izerinde Kara Baba, Al i  
Baba, Seyyid Kemahlı Sultan ziyaret yerlerinden ve Seyyid Battal Gazinin 
evinden bahisle Horasani küçük bir ev olduğunu, Batta l ' ın ruhaniyetiyle 
yediyC•z yıl bozulmadığırn .  Melik Ahmed Paşa'nın burayı genişletip kub
beler, maksureler, gelen g iden için mutfaklar yaptırdığını  söyler. Burada 
yağmur d uası yapı ldığını anlatır. 

Evliya Celebi 'nin bi ldirdiğine göre Malatva'nın kuzeydoğusunda Fı
rnt Nehri aşırısında Hurput şehri üç günlük yoldur. Kendisi yolu yürüye
rek iki günde almıştır. Doğuya doğru yola çıkan seyyahımız onbir saat 
sonra yine Fırat Nehri kenarına gelip konaklar. Çadır kurar sonra da 
beş altı sadiye gemisi , sa l  ve botlarla karşıya geçer, İzol i köyüne varır. 
Buranın aşağısında amansız bir yer olduğunu beli rttiği  Kömür Han'ı 
vardır. 

«Andan aşağıda Fırat nehri iki kaya arasında hiddetle cereyan ey
)ediğlnden saika var sedasından adama dehşet hasıl olum diyen Evliya 
buraya iV. Murad'ın bir köprü yaptırmak istediğini ,  ölümü üzerine bu 
köprünün yapılamadığını  eğer yapı l ı rsa hayırların en büyüğü olacağını 
belirti r. 

Evliya yolculuğuna devamla Harput'u solda bırakıp köylerinden 
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Molla Efendi, Başhan. Ortahan, Şerbeteyn'den sonra Eği l ,  Ergani, Cir
mik, Cini . Palu köylerinde konaklar. 

Calebi Diyarbekir'de Şattü' l-Arab'ı anlatırken sözü yine Fırat'a 
getirip bu iki nehrin yakın kardeş olduklarını , Korna kalesi altında bir
leştiklerini sularının lezzetini  di le getirir ve Hz. Peygamber efendimiz ta
rafından bu Fırat nehri medih buyurulmuştur. Hazret-i Ali (k.v.) efendi
miz Şatt ile Fırat'ı yayet medhetmiş ve tatlı suyunun vücuda faydal ı  ol
duğunu beyan buyurmuştur. » der. (c.4, s .41 ) 

Şatt nehrine dökülen suları anlatırken Sar-sar suyu. Melik nehri 
ve Kuti suyunun Abbasiler devrinde I rak toprakların ı  sulamak için Fı
rat'tan ayırtı l ıp çölü sulad ıktan sonra Şatt'a döküldüklerini yazan Evliya 
Celebi koyun ve sığır derilerinden yapılmış Kelek denilen gemi lerle Bi
recik'ten Bağdad, KOfe ve Basra'ya gidi ldiğini ,  o kendine has tatlı ifa
desiyle anlatır. 

Evliya Celebi'nin Fırat Havzası hakkında anlattıkları a rasında yalnız 
folklor ve etnoğrafya i le i lgi l i  hususlar deği l ,  kültür tarihimizi aydın lata
cak daha n ice bilg iler mevcuttur. 

Kısaca bu eser mi l li kültür için bir bilgi hazinesidir. 





PAllJ'DA KEKLiK AVCILIGI GELENEGI 

Hilmi DULKADIR (*) 

GİRİŞ :  

«Hatıralar, beşerin en derin tabiat ve ihtiyacının 
malıdır.» F. STERN 

Tarih in büyük bir kesimi içinde insanların avcı l ık yaparak yaşadığı
nı  yapılan kazı lardan anl ıyoruz. Yırtıcı hayvanların saldırısından korun
mak, et ihtiyaçlarını  g idermek ve avlanan hayvanların derisinden g ıyim -
kuşam sağlamak için avcı l ık önemli bir meşgale olmuştur. İ l kel göçebe 
toplumlarından giderek tarım ve sanayiye yönel işle biri lkte avcı l ık  eski 
önemini yitirerek bir eğlence ve günümüzde de spor durumuna gel
miştir. 

TÜRKLERDE AVCILIK : 
Avcı l ık Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Buna 

savaşa hazırlanmaya yönel ik bir eğitim gözü i le de bakılabi l i r. Konuyu 
$elçuklular'da incelersek av eti tedariği için bir makam tesis edilmiş 
olup bu makamda bir emir bulunduğunu görürüz. Mesela : Alaaddin 
Keykubad zaman ında Sadettin Köpek, Gıyaseddin Keyhusrev zamanın-

da da Kılavuzoğlu emir-i şikôr idi .  1 .  
Bütün Türk hakanları gibi Mel ikşah'ında avı çok sevdiği bütün avla

dıklarını saydığı ,  bunların adedi onbine bal iğ olduğunda onbin a ltın ta
satduk ettiği rivayet edil ir . Ölümü de fazla av eti yemiş olmaktan ileri 
gelmişti r. Alôeddin Keykubad 1 de aynı sebepten vefat etmişti. ( 1236) 2. 

Selçuklu sultanları boş zamanlarının büyük bir kısmını avlanmakla 
geçiri rlerd i .  Günlük yemeklerde av eti eksik olmazdı .  Bu nedenle ida
reye mensup olmayanlar da sarayla av eti ticaretine girişird i .  Şiddetli 
bir kışta saraya tek bir kekl iğ in atmış - yetmiş dirheme mal olduğu ri
vayet edi l i r. Av kuşlarına olan merak bi l indiğinden Ermeni kra l ı  sulhu 

X Mut - Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
1 Burhan Oğuz - Türkiye halkının kültür kökenleri, lstanbul - 1976 shf. 354 
2 a. g. e. shf. 355 
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sağlamak üzere Keykuvas 1 e, sair hediyeler arasında, bôz (doğan) ve 
şahinler göndermişti. El - Omari'n in rivayetine göre en iyi doğan ve şa
hinler Kastamonu'da yetiştir i l ip buradan başka ü lkelere ihraç edi l i rmış. 
Osmanl ı larda bu gelenek genişleyerek devam ettir i lmiştir. 

XIX. yüzyıl başlarına kadar devam eden Ulufel i ,  t ımarl ı  ve muaf av
cı lar aynı zamanda imparatorluğun av kurumları id i .  U lufel i  (ayl ıkl ı )  av
cı lar saray ve yeniçeri ocağına bağlı idi ler. 

Yeniçeri ocağının 196 ortasından 34 ünü oluşturan sekban bölükle
rinden 33. bölüğe avcı bölüğü deni rd i .  Bölüktekilere şikôri, bölük başın
dakiler de şerşikôri idi. Bunlar XVl l  yüzyı lda doğancı, şahinci, çıkarcı, 
atmacacı olarak 592 kişi oldukları kayıtl ıdır. 

Tımarlı avcı lar, Anadolu'da, Rumel i 'de saray için av kuşları yetiş
tir ir avlan ırlard ı .  Hassa kuşbazları da denen bu gurup, babadan oğula 
gecen avcı l ık karşı l ığı kendilerine arpal ık olarak zeamet veri l i rd i .  

Muaf avcı lar, saray için av kuşlarını koruyup kanatlanıncaya kadar 
bakarak istanbul'a getirip Doğancıbaşı 'ya bırakırd ı .  Hizmetleri karşı l ığı 
kend ileri çiftli klerde vergiden muaf olarak yaşarlard ı .  

Osmanl ı larda padişahların hepsi, iV Mehmet'e kadar ava düşkün 
olup, sonuncusu bunda, «avcı» lakabını a lacak kadar i ler! gitmişti . On
dan sonra Padişah katında bu iş eski hızını kaybetmekle beraber teşki
lat bir dereceye kadar muhafaza edi lmiştir. Avcı l ığa i l .  Mahmut son 
vermiştir. 

Bu kısa giriş bölümünden sonra asıl konumuz olan Palu'daki kekl ik 
avcıl ığına geçmeden keklikle i lg i l i  gerekli bi lgi leri vermekte yarar var. 

KEKLİK : 

Kei<lı k, tavukiar takımının Sül ingi l ler fami lyasından bir kuş türü
d ür. Asya'da ve Avrupa'da görülen pek çok türüne genel olarak kekl ik 
denil i r. Avrupa i le Hazar Denizi a rasında yaşayan göğsünde at nal ı  b i
çiminde kahverengi bir leke görülen kekl ik «perdix - perdix» d ir. Uzun
luğu 30 Cm. kadard ı r. 

Türkistan, Moğol istan ve Cin'de «Perdix barata» adl ı  bir kakl ık ya 
şar. «Perdix hodgsoniae» türü ise Orta Asya ve Himalayalar'da yaşar. 

Kırmızı ayakl ı  kekl ik «Alectoris rufa» başka bir cins kekliktir. En 
çok Britanya adalarında bulunur. 

«Alectoris graca» kınalı kekl ikti r. Alplerin doğusu i le Mmıçurya ara
sında rastlanır. Aynı cinsten olan «Alectoris barbara» Kuzey Afrıka'da 
yaşar. Kc.ra Orman kekliği «Melano Perdix n igra» Malaya Sumatra ada-

3 Burhan Oğuz a. g. e. shf. 556 
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larında yaşar. Kekli klerin en güzel renklisinin Malaysiya'da yaşadığını 
ve adının «Rollulus roulroul»  olduğu kaydedi lmiştir. 4. 

Türkiye'de Şanl ı  Urfa i l inde, Mardin ve Hakkari'nin de sınırn yakın 
kesimıerinde «beyaz kekl ik» deni len bir tür yaşar. Türkiye'nin diğer bü
tiin bölgelerindeki hep aynı cins kekl iktir. 

«Kara Kekl ik» olarak adlandırı lan bu cins beyaz kekl iğe nazaran 
tüylerinin biraz daha gri oluşundan başka bir özell iği yoktur. Beyaz 
kekliklerdeki sı rf. göğüs ve kafa tüyleri kara kekl iğe nazaran daha acık 
renkl idir. 

KEKLİGİN BİRKAÇ ÖZELLİGİ : 
Yurdumuzda yaşayan keklik cinsinin i lk  göze çarpan özel l iği  gaga 

ve ayakların ın kırmızı l ığı i le kanat altlarından karına doğru uzanan, sa
·yıları 10 - 14 arasındaki kırmızı tüylerdir. Bu kısma kekl iğ in «alası» de
n ir. Kafa ile kuyruk arasındaki uzunluğu 20 Cm. d ir. 750 i lô 1000 gram 
orasında ağırl ığ ı  vardır. 

Erkeğin yumurtadon çıkışın ın 6. ayından itibaren ayakların içe dö
nük kısmında bir tırnak çıkar. Palu'da «pöçük» adı verilen bu kısma, 
Malat�a'da «mahmuz - mamuz»,  icel'de de «topuk» derler. 

Dişi leri, erkeğe nazaran biraz daha küçük görünüşlü olup, cokca 
sesinin tizl iğ ınden ve biraz aşağıda vereceğimiz ötüş şekillerınden pek· 
çoğunu yapamaması i ie bil i n i r. 

Dişi kekl ik Mayıs ayından itibaren başladığı yumurtlama dönemini  
müteol< ip kuluçkaya yatar ve bir defasında 20'ye varan yavru çıkarır. 
Çıkan yavrularla dişi ,  N isan sonuna kadar birl ikte yaşar. Yörede böyle 
sürü halind€ı görülen kekl iklere «Zurbm> deni lmektedir. 

ÖTÜŞLERİ : 
Kekl iğ in üç temel özel l iğ i  eti, güzel l iğ i  ve ötüşüdür. Bu son özel l i 

ği  yaklaşık 15  y ı l l ık bir tercübenin  ürünü olarak aşağıda sunulmuştur. 
insanlarda olduğu gibi kekliklerde de çeşitl i  tonlarda çıkartılan ses bir 
anlaşma aracıdır. Şimdi tesbit ettiğ imiz ötüş şeki l lerıni verel im. 

1 - Kışt,  kışt. kışt : «Cırk çalma» Avcılar arasında bu tür ötüş şek
l ine «cırk çalmmı denir. Bir tehl ike işaretidir. Bu sesi duyan her kekl ik 
kendin i  korumaya alarak havayı etrafı dikkatle kontrol edeı ler. Aynı 
ses, bazı kekliklerde uçuştan ve ötüşten önce de kul lanı l ır. <Böylel ikle 
etrafın d ikkati çeki l i r. Diyel im ki, bu sesi çıkaran bir keklik uçtu, d iğer 
kekıikler nereye g ideceğin i  tahmin veya tesbitte yanı lmazlar. Tehl ikeler 
için de bu sesi daha ziyade insan. ti lki ,  kurt i leride bahsedi leceği g ibi 
«almı denilen bir nesneyi gördüklerinde çıkarırlar. 

4 Hayat Ansiklopedisi Shf. 424 
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2 - Vıcco, vıc. vıcco, vıc : «Uckun verme» Ucuş işaretid ir. Hemen 
.her kaklık uçarken bu sesi çıkarır. Ayakların yeraen kesıımesı ııe Daşıar. 
·l:jır sure ucuna Kadar surer, Dazan Konana kaaar da cıKurtııuoıı ır. uı
şııer ucarKen Du sesi daha tez ve sıkça cıkarırıar. Aynı ses Dır ae uvu:;ı 
yapılmadan çıkartıl ır. Boyle zamanıaraa cıvardaki keklıklerın uı,;rnasına 
Dır ışaretLır. Bulunduğu yerden uçmayıp bu sesi veren keklıklere «UvKun 
varıyor» tabiri kul lanılır. 
� 3 - Uır, aır, aırr, dırr : «Kuş gösterme» Yine bir tehlike işaretidir. 
Her zaman ısabetli değildir. Meseıa cok uzakıarda goruıen kartal vD. 
bır kuş surusu bu ses ile haber verı l i r. Başkaca, yayıı ırKen şupne.en
ClıKlerı anaa Kul lanı l ır. Yılan, bocek, su, ınson sıK oır çaı ı  ou se::ıın mut
laka kuııanıldıgı nesnelerdır. 
\ 4 - (:iav, gav, gaa : «Gan basma» Çok sert bir tehdittır. Kimı avcı
lara göre «goturuıemıyecek bır kutur» kımııerıne gore «goruımemı:;; Dır 
mahlukun tasvırıd ır » jju sesıe amaç kurı;; ısınauKıne «SUS» aemektır. 
Yaınızca erkek keKl ıkler kuı ıunır. Kuvyuyu uu;;ııu ı ı ıuuun raKıuın susa
rak çekı l ıp g ıtmesi istenir. Oyle ki, sert ve ısrarlı bir ötüşe ou:;.ıuyun 
KeKı ıye Dır oaşKa kekl ik bu sesı peşpeşe çıkarırsa buyuk çogunıuKıa o 
kekl ık susar. t:ğer susmassa onun da diğeri kadar cesur oıaugu anıa
şıı ır. Kimi zaman ötüşmekte olan iki kekl ikten biri bu ses! çıkardığında 
d iğeri de aynı sesi çıkarır, birbirlerini susturuncaya kadar devam ettık
leri bu ses insanı kedi ıerin birbirlerıne saldırırken cıkardıkıarı sesı hatır
latır. Gan basmanın etki l i  kul lanı labı lmesi icın erkeğın kızması yanı er
kekl ik h�slerının kabardığı zaman olmal ıdır. Bu devre bahar mevs ımıd ir. 

5 - Gak, gak, gak : «Taklama, taklak.» Dişinin aranışınaa erkek
·lere mJhsus bir öwş şekli. Dişisi yumurtaya gittıg ınde, kuluçkaya yat
tığındC' erkek bu sesi çıkarır. Çok sık bu ses çıkarıl ıyorsa (sabah, ogle, 
a kşam) dişinın kuluçkada olduğu kesin l ikle anlaşılabıl ir. 

Belirti len bu ses pek nadir, sade olarak çıkartı l ı r. Umumiyetle «Şı
rıltı» senilen «Gufirr, gufirrik» çığl ığıyla beraber söylenir Onca şırıltı 
çığl ığı , arasında veya bıtiminde de taklak sesi veri l i r. 

TaKlak, takıldama dişin in erkek yanında olduğu zamanlarda da er
kek t0arfından çıkartı labil ir. Erkeğin erkeklik damarının kabardığ ı  an
da hem normal ötüşü ,  hem de bu sesi kullandığı görl.lür. Bazı kekl ik
lerde de bu sesi çıkarma bir huy olur. Her ötüşünde taklayan erkek ge
nell ikle cesarets izdir. Çünkü, taklama civardaki erkeklerin etkilenme
diği bir ses türüdür. 

6 - Gufirr, gufirrik : «Şırı ltı» Yukarıda bahsedildiği gibi taklaktan 
önce ve sonra kullanıl ırsa da asıl kullanıldığı an, «dişiye erkekliği ispat 

60 



PALU'DA KEKLiK AVCILIOI GELENEOI 

etme» , «başka erkeklere gözdağı verme» ağız kavgası yapıldığında «ra
kibin susmasın ı  isteme» ve bir de normal ötüşle kaybedilen aşırı nefes 
tüketmeyi, hatta ötüşten doğan yorgunluğu karşıya bell i  etmeme için 
fazlaca başvurulan bir ses tonudur. Bu ses rahat çıkar, oysa normal 
ötüşte kekl ik kendini  zorlamaktadı r. 

7 - Gubak ses veya gubak keklik : Bütün kekl iklerin yapabileceği 
ötüş şeki l leri bel l id ir. Her yıi yumurtadan hesap edemedigimız kadar 
çıkan yavrular, yaşlı lar her bi l inen türlerde öterler, duyulmamış hiçbir 
sesin zaman zaman ortaya çıktığı görü lmemiştir. 

Gubak ses. kekl iğin gubak hecesini değ işti rmeden sürekli tekrar 
etmesidir. Gubak ötüş. kulağımıza pek hoş gelmez. Bu tür öten keklik
ler genell ikle uzun sürel i  ötüş yaparlar. Ötüş süresi kesintisiz 1 - 2 da
kika olabi l ir. Yani 50 - 75 arasında gubak d iye hep aynı sesle ötebil ir. 

Edini len tecrübeyle böylesi ötüşlü kekl iklerin genelde cesur ol
dukları anlaşı lmışt ır. 

8 - Düz ses : Gak kuburak hecesi sesin değişik tonu i lE- yine ara
l ıksız tekrarından çıkar. Gubak ötüşe nazaran kulağa biraz daha hoş 
gel i r. Bu tür öten kekl iklerin hoşa g idebi lmesi için, sesin i  yumuşak çı
karması gerekl idir. Cırtlak bir «Gak' guburak» hiç de hoşa gitmez. Ötüş 
süresi kısad ı r. Cesaretiyle i lg i l i  bir teşhis koymak mümkün olamıyor. 
Bu tür ötüşlü kekl ikler çoğunluktadır. 

9 - Çift ses : Herkesin hoşlanabileceği bir ses türü. Keklikler 
içinde çifte sesl i ler pek nadir görünür. Gak - Gak - gubak; guk, gak, 
gubak şekl indeki ötüş, i lk ik i  hecede düşük, son hecede kuvvetl i  vurgu
lamak suretiyle kulağa hoş gelen bir tonda çıkartıl ır. -O - 1 00 defa bu 
sesi tekerrür etti rmek suretiyle sürdüren kekl ikler vardır. Biraz kaba
ca ses tonu ve biraz da tane tane dediğimiz tempo ile öttüğünde bu 
kekliklerin sesine doyum olmaz. 

10 - Tatar ses : Ötüşteki acelel ikten «tatr» kelimesi tekras edi
l iyor zannederiz. «Tatuta, tatuta» şekl inde yapılan telafuz çok h ızl ıdır. 
Bazı kekl iklerde çifte sesin de kul lanı larak bu tür bir  ötüş şekl in i  ver
dikleri görülebi l i r. Daha ziyade cesur olurlar, rakiplerine sessizce yak
lasıp an iden karsılarına çıkarlar. Sesdeki acelecii ik  yürüyüşünde de 
gözlenebil i r. Ötüş süresi kısad ı r. 

Tatar sözcüğü bazı Türk toolu luklarına verilen is imdir. Bu kelime 
aynı zamanda posta sürücüsü anlamına da geli r. 

«Tatar sesl i»  benzetmesin in ,  konuşma özürl üler iç in kullandığımız 
«tat» kelimesinden türeti ld iğin i  zanned iyorum. Zaten bu tür ötüşlü kek
l iklerde «kekeme» n in varlığı h issedi lebi lmektedir. 
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1 1  - Hangeme : Kekliklerin uzaktan veya yüz yüze birbirlerine 
ötmesine «Hangeme» deni l i r. Her kekl ik bir başka türden ötmek sure
tiyle sesler «arap sacı» g ibi birbirine karışı r. Kelimenin karşı l ığ ı  fars
ca'da cağ, zaman demektir. Türkçe'de ise patırtı - gürü ltü olarak bi l i
n i r. Halen; kalabal ığın ağız kavgası için «Ne hangeme ediyorsunuz?» ;  
evde beslenen keklikleri ötüştürmek isteği, «-Kekl ikleri hangeme etti
rel im.» ;  dağda ötüşmekte olan birden cok keklik için, «Keklikler hange
me ediyor» tabirleri sıkça kul lanı lmaktad ır. 

1 2  - ls l ık çalma : Erkek kekl iklerin dişisini en fazla sevdiği  dö
nemlerinde sıkça çıkardıkları «h ıyyyk, h ıyyk» benzeri bir sesdir. Bu se
si geceleri de çıkarabi l i r. 

Durup dururken çıkartı lan bu ses bazen kend ilerini dahi ürpertir. 
Çokça da, erkek kekl ikler kafasın ı  uzatıp ayakları arasında tutarken, 
an iden cekip havaya kaldırı rlar Sesin çıkartı ldığı devrede, sı rtta bulu
nan erkeklik yumurtaların ın büyüdüğü dolayısiyle göz kapaklarının da 
kızarmış olması gerekir. ls l ık çalma devresi bir iki hafta sürer. Daha 
sonra erkeklerden bu sesin çıkmadığı görülür. 

13  - Yüzleme : Uzaktaki ik i  kekli kten birinin d iğerini yanına ca
ğ ı rması esnasında normal yüksekl ikteki sesin i  biraz daha alçaltıp, biraz 
da uzatmak suretiyle meydana getiri len ötüş şekl ine «yüzleme» deni l i r. 
1 Yüzleme : Yüz yüze gelmek, yan i a rkadan deği l  de yüze karşı söy-
lemektir. Döğüşmek için başka bir muhitten öterek gelen kekl iğe yerl i 
kekl ik çok sert öterken aralarında 1 0  - 20 metre kaldığında yerli kekl ik 
yabancıyı yanına getirmek isterse ses tonunu düşürüp, ona. sankı kor
kuyormuş Qibi  b ir  intiba vermek ister. Aldanan yabancı kekl iğin koşa
rak geldiği görülür. 

Yüzleme. sadece kavga anlarında görülmez. Erkeğin dişiyi, dişinin 
erkeği yanına getirmek istediğinde de yüzlediği görülür. 

1'l ·- Hıçkırık : Konuşma esnasında insanı hıçkırık tuttuğunda 
gayri ihtiyari çıkan sesin aynısı kekl iklerde de görü lür. Yalnız kekl ikler
deki hıçkırık insanlardaki gibi  gel ip geçici değildir. Kiminde ötüşün bir 
parçasıdır. Kiminde de bel l i  zamanlarda özel olarak başvurulur. 

Özel l ikle kafes avı için evde beslenen kekliklerde hıçkırığın olması 
çok makbuldür. H ıçkırık kulağa hoş gel ir. Cesareti:ı de bir göstergesi 
sayılabi l i r. Daha ziyade yüzleme anında hıçkı ran kekl ik rakibini süratle 
yanına çeker. Bütün kekl iklerde hıçkırık yoktur. H ıçkırı klı kekl ikler pek 
bulunLJr. H ıçkırma daha ziyade ötüşün arasında olursa da, şırı ltı (gufirr
gufirrik) an ında da yapı labi l ir. 
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1 5  - Vit' ı lama : Kekl iklerin bütün gün ve sürekli çıkardıkları bir 
sesdir. Ot yerken. yem ararken , su içerken ağızlarından «Vıt, vıt, vıddo» 
şeklinde tek heceli bu ses eksik olmaz. 

SOSYAL HAYAT : 

Kekl iklerde bell i  kural lara oturmuş bir sosyal hayatın varl ığı da söz 
konusudur. Biraz dikkatle hemen keşfed i len bu özell ikleri nede:ıiyle av
cılarımız onları rahatça avlayabilmektedir. Şimdi bu hususa kısaca de
ğin ip Palu'daki avcı l ık usul lerine geçmek istiyorum. 

Yumurtadan çıkan yavru kekl iklsr i lk  üç ay anne kekliğ in etrafından 
ayrı lmazlar. Anne kekl i k  onları tehl ikelere karşı ç ıkardığı  «g ırt, gırt» 
veya «dır d ı r» şekl indeki sesi i le uyarır. Bu sesi a lan yavrular «taş al
tına. çal ı  dibine koşup saklanırlar. Eğer bu imkanı da bulamazlarsa 
oldukları yere sırtüstü yatıp ayakları arasına aldığı ot parçaları i le ken
dilerini gizlerler. 

Akşam olup, karanl ık etrafı sarı nca yavrular annelerin in kanadı a l
tına girerier. Bu içgüdü «emin olmak» aynı zamanda da «soğuktan ko
runmak» içindir. Gece geçiri len yere «tünek» deni l i r. Tünek olarak se
çilecek yer hep aynı yer olmayabi l i r. Bir hususa özell ikle d ikkat edi l i r? 
Tüneğin ön kısmı acık olmal ıdır. Gece karanl ığında bir tehl ike vukuu 
bulduğunda bu yönden uçulmaktadır. Etraf kararmadan önce çekil i 
nen tünekten, uçulduğunda konulacak yer de önceden tesbit edi lmiştir. 

Sabah tan yeri ağarırken anne kekl ik  yavrularını sesiyle uyarır. Bir 
başka deyişle dişi kekl ik  i lk ötendir. Anne kekl iğin ötüşünü takiple yav
rular da koro halinde ötüşmeye başlarlar. Eğer yavru lar uçabil iyorsa 
ilk ötüşten 5 - 10 dakika sonra topluca uçulur. Tabi i  uçuş için secilen 
yön daha ziyade suya yakın, yiyeceğin fazlaca olduğu, soğuğun etkisi
nin az olacağı kuytu yerlerd i r. Mutlaka enginlerdir. 

Güneş ışınlarının dağlara vurduğu andan, gün ıs ınıncaya kadar ka
rın doyurma faslı sürer. Bu davranış bazan gün ışımadan suyu içmekle 
de başlayabi l i r. Bu tür bir tercihin yapı ldığı muhitler, insanın  bulundu
ğu yerleşim alanlarına yakın kısımlardır. Önce su içil ir, ondan sonra 
yayı lmaya başlarlar. Halbuki gün ısındığındc suya inip içi l ince, insan 
veya başka bir tehl ike vukuu bulduğunda kaçış zorlaşır. Su kendilerini 
şişirerek hare�et kabil iyetlerin i  zorlaştırır. Bir de sıcağın etkisin i  ekler
seniz 3 ayl ık bir pa lazın azami 500 metre uçabileceğin i ,  ondan sonra 
yoru lup kalacağını görürsünüz. 

Guneşin yükselmesi i le kendi leri de yükseklere yöneli rler. Yükse
ğe çık·ş hem serin ka lmak, hem de bir tehl ike anında fazla zorlanmadan 
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uzak mesafelerfe, enginlere doğru uçabilmek içindir. Bu yürüyüş akşa
ma kadar sürer. Akşam olunca yukarıda bahsedi ld iğ i  gibi tüneğe yer
leşirler 

Dişinin yumurtaya yatışı ve yavrularını yetiştirinceye kadar  gecen 
zaman içinde erkek kekl ikler bir başka hayata girerler. 

15 - 20 gün süren dişisini a rama zamanında dağ - taş, dere - tepe 
g ırtlak patlatıp avare dolaşan erkekler bu sürenin sonunda heyecanla
rını kaybedip sakinleşirler. Kendilerini de bir yavru palaz gibi hissed ip  
akranlarıyla b i r  arada yaşamaya başlarlar. Bu duruma gelen erkek kek
l ik  sürüsüne «yoz» denil ir. Topluca suya iner, topluca yayı l ı r, yine top
luca tünerler. Her sürüde genell ikle bir sürü başı vardır. Bu erkek ce
saret ve gücüyle d iğer akranlarını hükmü altına almıştır. Kızıpj ses cı
kardığ:nda d iğerleri susar; bir başka muhit:n sürüsü ile muhatap oldukla
rında kavgaya önce bu kekl ik çıkar. 

Kar ve soğuğun etki l i  olmadığı yörelerimizde sürü muhitinden kısa 
mesafelerle ayrı labi l ir. Ayrı l ık, 5 Km. 2. içinde kalmaktadı r. Soğuğun 
fazlaca olduğu günlere mahsus bu muhit değişikl iği soğuğun etkisini 
kaybetmesiyle düzel i r. 

Doğu vilôyetlerimizde yetişen kekl iklerin % 80 kadarı sonbaharın 
gel!şiyle güneye, kışı ı l ıman gecen bölgelere doğru göç eder. Gö
çün gidişinden ziyade döni.'ışü acık seçik görü lür. Bazı köylerimizde 
dönüşün tarihini dahi bi l irler . Yörede yetişen keklikler havaların soğu
masıyla güneye doğru inerken havada değişiklik olmadığını hissedince 
aradıkları yeri buluncaya kadar hep g iderler. Örneğin : PJıu'da yetişen 
kekli kle,·in kışı Diyarbakır topraklarında geçird ikleri bi l inmektedir. 

Esasen bu tercih yuka:ıda yer yer temas edi ld iğ i  gibi bel l i  bir yer
de konaklamak şeklinde tecel l i  etmez. Diyel im ki, Elôzığ' ın Palu i lçesi 
kekl ikle r i  Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Ergani i lçelerinde geçirirken; Kara
koçan civarındaki kekl ikler, Bingöl'dekiler, Solhan'daki ler, Varto'daki ler 
Fırat'ın bir kolu olan Murat Nehrin in oluşturduğu yatağın iki yakasın
daki kar tutmayan eteklerde kışlarlar. 

Karın metreleri bulduğu yörelerde kalan kekl ikler açl ıktan hareket
sizl ikten üşütüp ölebileceğ i ihtimallerini çok iyi hesap tıdip, tabiatın 
kendi lerine yapabi leceği olumsuz tesiri verebilmek için tbdbirlerini  de 
zaman nda aldıkları görülüyor. 

Bu olay o kadar titiz yaşanıyor ki, insanı hayrete düşürebilmektedir. 
örnek verelim : Palu'nun Arıcak bucağı yakınındaki Akdağ'da yetişen 
bir kekı iğin sonbaharda göç ettikten sonra N isan sonundaki dönüşunde 
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yine aynı yere geldiği görülebi l ir. Hatta, eğer sağ kal ı rsa birkaç yıl 
icindeki diğer göçler sonunda dahi bu yer şaş•rı lmadan muhafaza 
edilmektedi r. 

Sonbaharda sıcak ikl imlere göç eden kekli k  sürülerin in 15. Şubat'
tan itibaren dönüş yolculuğuna başladıkları görü lür. Göç yolları üze
rinde t-ell i  tepelerden sıkça geçerler. Akşamları enginlerde kalan kek
l ikler guneş doğmadan tepelere t ırmanır, buralardan uçabi lecekleri ye
re kadar g iderler. Tepelere tırmanış i lgine bir seyir takip etmektedi r. 

Bir kekl ik öncü olur. Peşine birer ik işer s ıra halinde d;ğerleri takı
l ır. Devd katarı g ibi uzun bir kuyruk oluştururlar. Tırmandıkları tepe
nin sırt kısmından yürümeye özel bir önem verdikleri görü lJr. Hele te
;:>e sırtın. bir çizgi gibi beli rleyecek taş, ağaç vb. cisimler vor ise, onları 
><olay kolay bırakmazlar. İşte bu özel l ikleri i leride izah edeceğimiz g i 
bi bazı l'öylüler tarafından bi l indiği için başlarına b ir  bela daha getir
miş olacaktır. Kekl iklerin dönüş için yaptı kları bu hareketlere yörede 
robun> deni l i r. 

Eğer yolculuk sal imen bitmiş ise, i lk yetişdi kleri yurtlarına ;:ıeldlkle
rinde herkes kendi muhitini belirleyip, eş seçimini yapar. Muhit bellr
:eme ve eş seçimini nası l yaptıkların ı  anlayabi lmek çok zor. Bi l inen bir 
gerçek var, o da çiftleşen kekl iğin kendi muhitine başka bir cifti kesln
: . kle sokmama gayreti içinde olduğudur. Bu vazgeçilmez özel l iKlerı de, 
ı leride açıklayacağımız kafes avcı l ığ ın ın bel l i  bcşlı sebeplerinden 
biridi r. 

Birbirlerine yakın mesafelerde muhit edinen çiftler kısa bir süre 
sonra kardeşlerin i  dahi topraklarında görmek istemezler. B::ııan bir yol
cu grubuna muhitten geçmek zorunda kal ı rsa bekçi gibi önüne geçer 
karşı sürünün başıyla, önce ağız sonra da fii l i  kavç:aya g irer. Bu g ü
rültü leri kendi muh iti civarında yerleşik kardeşleri tarafından duyulursa 
::mların da yard ıma geldikleri olur. Yolcu gurup mağlubiyeti kabul eder
se sessizce yol larına devam ederek tehl ikeli bölgeyi bir an önce terket
meye bakarlar. Eğer yenilen taraf orada yerleşik çift olursa, onların 
do o muhiti boşaltma gayretleri olur. Terkedemezlerse en az 1 0  - 15 gün 
ses!erini  çıkarmamaya özen gösterirler. Bozan bu süre mevsim sonu
na kadar da sürebil ir. 

Her sabah seher vakti dişisini yanına almış, yerin i  ilan etmiş bir 
kekl ik cifti d iğer zamanlarda gün yükselirken, akşam üstü gün batar
ken ve etraf kararırken mutlaka öterler. Sabah tan vakti i lk uyanan d işi 
kekliktir. Sabahın olduğu etrafa i lan edercesine avazı çıktığ ı  kadar öt
meye başiar. Hemen peşinden erkeği seslenir. 
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Kimi çiftlerde erkek seslendikten sonra d işi ötmez, yahut er.kek 
d işisini öttürmez, hep kendi öter. 

i lk  ötüşün hemen ardından uçuş fasl ı  başlar. Bu kurala % 90 kek
l ik uyar. Uçuştan sonra konulacak olan hemen hemen hep aynı yerdir. 
ilk noktadan enginde yaklaşık 300 - 500 metre uçarak burada da birkaç 
ses öterler. Eğer ötüşü başka çiftlerde nefret uyandırı rsa, yahut ötü
şüyle etraftakilere sataşmış ise, kendisini d irek muhatap olacak bir ve
ya birkaç erkek kekl iğin kavgaya gelecekleri anlaşı l ır. Kavga önce ağız
la başlamıştır. Büyük bölümü de ağız kavgasıyla biter. 

Bütün gayrete rağmen ağız yoluyla birbirlerini susturamayan erkek 
kekl ikler işte bu uçuşlarında birbirlerin in yanına konmak zorundadırlar. 
Kimi zaman ikinci gelen öyle bir sert uçuşla gelir ki , rakibine o hızla 
'CQrpar, kimi kekl !kler de 50 metre kadar vaşka bir yere konar, Ağız 
kavgasın ı  bir de buradan sürdürür. Eğer netice almak yine mümkün 
olmamışsa ya kendisi rakibin i  yanına getirir veya kendisi rakibine 
sald ırı r. 

Uyanıp, i lk ses veri ldikten sonra uçuş başlamışsa çıkacak özel bir 
ses i le bel l i  ed i l ir. Bu ses bütün kekl iklerde aynı çıkartı l ır. 

İ ki erkek kavgaya başladıklarında eşleri sürekl i etrafı kollar. Kavga 
iyiden kızışmış ise, yanlarına yaklaşsanız dahi sizi fark edemezler. ikisi 
de inat ve aynı derecede güçlü iseler birbirlerin i  kan içinde korlar. Son
ra birisi yeni lg iyi kabul edip, geldiği yere çeki l ir. 

Her muhitte genell ikle bir külhanbey vardır. Bütün erkekleri hük
mü a ltına almıştır. Ses çıkaranın tepesine b ir  al ıcı  kuş gibi iner ve ona 
dayanabi leceği kadar dayak atar. 

Bu hal çok ama çok cesur bir kekl iğin olduğu muhitlerde daha ba
:riz bir şeki l a l ı r. Bahsin i  ettiğimiz kekliğin olduğu bir muhitle zanneder 
siniz kı başkaca kekl ik yok. Aslında vardır, ama korkudan hiçbiri sesi 
ni  çıkaramaz. Sesini  çıkardığında yerden biter g ibi karşısına diki lece
ğ in i  bi l ir. Bu nedenle, korkusu duyulan bu cesur erkeğin yokluğu hisse
dilor!e kadar suskunluk devam edecektir. 

A V L A N M A : 
1 - a)  Kafes avı : 
Biraz önce kekl iklerin yumurtadan çıkıp büyüdükleri ve sonbahar

da kışı ı l ıman gecen bölgelere göç ederek nisan sonunda yine aynı mu
h ite gelerek çiftleşip burada yurt tuttuklarını belirtmiştim. işte bu özel
l ikleri keşfeden avcılar palazlardan - yavru kekl ik - kovalayarak veya tu
zakla yakalayıp evde beslemeye al ı rlar. İnce cubukl:Jrdan örülmi.ış ka
fes içinde beslenen bu kekliklerden erkek olanları n isan sonunda dağa 



PALU'DA KEKLİK AVCILIÔI GELENE<'.';! 

kaldırı larak abur'dan dönen kekliklerin yurt tutacakları kısma, kafesin  
ve avcının . g izleneceği b i r  yer yapılarak konulur. Burada kafes içindeki 
i<ekliğin ötüşü i le oraya yerleşecek kekl ik arasında önce bir ağız kavgası 
sonra da - kafesteki d iğerinin yanına g idemediği için - f i i l i  kavga başlar. 
Fi i l i  kavga için avcının saklandığı yere gelmek zorunda olan erkek kek
�ikler avcı tarafından öldürülür. Avcının saklanmak için taş, ağaç dal
ları veya ottan oluşturduğu bu yapıya Palu'da «meteris» deni r. Aynı ya
pıya Malatya'da «evsin» güney i l lerimizde de «küme» adı veri lmiştir. 

Palu'da meteriste vurulan her kekliğin nefes borusu çıkarılarak 
ıavıkkın» kekliğe yedir i lmesi adeti vardır. Aynı adeti lçel, Konya taraf
larında da görüyoruz. Ama. hemen komşu Malatya i l in in Akçadağ, Do
ğanşehir, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlı urfa i l lerinde rastlayamıyoruz. 
Bura avcı larınca vurulan kekliğin nefes borusundan a lınan ve adına 
rafını denen 2-3 Cm. uzunluktaki parça daha küçük parçalara ayrı larak 
avıkkın kekl iğe yedi ri l ir. Güya avıkkın kekl ik yanına çağı rdığı yabani 
kekl iği avcı vursun kendisi de af ırı ndan yiyebilsin diye çağırdığı inanışı 
hakimdir. 

Bir  başka özel l ik de bura avcı larınca vurulan kekl ik, anında al ın ıp ke
sil ir, yoksa mundar olacağına inanı l ır. Doğrusu da budur ama Malatya Ga
ziantep ve Adıyaman'da bu kurala uyulmaz. Eğer çevrede başka gele
cek keklik varsa. avcı vurduğu kekl iği almak için meteris çıkınca gö
rülecek. dolayısiyle aynı meteriste b i rden fazla keklik vuramıyacaktır. 

Pekçok avcı sadece eti için bu tür avı yapmaz. Onlar, b iraz evvel 
bel i rttiğ im kekliklerin biri biri i le kavga ederken çıkardığı  ötüş şekil le
rinden derin bir heyecan duyar. Bu heyecanı yaşamak için kafes avcı
l ığı yapmaktadır. Çoğu küme avcı ları 3-4 metre önündeki yabani kekli
ği  meteristen vuramaz; sebebi heyecanlarıdır. Öyle ki, tüfek atacakları 
zam".ln heyecandan tir - t ir  titredikleri ve hedefi kaybettikleri 
olur. 

Kafes avında erte zamanı ,  - tan vakti - avıkkın kekl iğin konduğu 
meterise «erte kuranı  veya erte meteris i » ;  gün bir mızrak boyu yüksel
d iğinde değişti rilen meterise «gün kuranı»  ve akşam gün batarken de 
kullanı lan meterise yine «erte kuranı»  denir. Akşam erte kuranı sabah
ki gibi e'lgine değil, yükseklere yapı l ı r. 

Pnlu 'nun merkez dışındaki köylerınde özell ikle Arıcak bölgesinde 
meteris avında tüfek kul lanı l ır. Merkezde daha çok tuzakla avlama yay
gındır. Avıkkın kekl iğin önüne at kuyruğundan yapılmış tuzak seri l i r. 
Kavgaya gelen yabani kekl ik bu tuzağa takı l ınca avcı tüfek atmadan 
onları canl ı  yakalar. Bir avanta j da aynı meteriste birden çok yabani 
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kekl iğ i  yakalayabilmektedir. Bir seferde 5'e varan yabani kekl ik aynı me
teriste yakalanabi l ir. Bu şekilde tuzak kullarvna geleneOI Malatya'da, 
iceı ve Konya'da kullanı lmaz. Yaln ızca Şanlı urfa'da bütün avcılar tu
zakla avlanır. 

Avlanma esnasında tek bir avıkkın kekl ik kullanıl ırsa da iki  erkek 
keklik de bir arada ava götürülebil ir. i ki kekliğ in birarada bulunmasına 
o:çatıı kekl ik denil lr, 

1 - b) Dişi avı : 

Yabani kekli k  çlftlerlnin d işisi yumurtaya yatınca erkeğinin sürekli 
öterek d işi  aradığını  bel irtmiştik. Bu devrede Yani Matıs - Haziran -
Temmuz aylarında dişisi yumurtaya yatmış Jrkeklerl avıamak çok da
ha kolay olur. Evde beslenmiş bir dişi dağa götürülüp öttürüldüğünde, 
d iş is i  kuluçkaya yatmış erkekler sesi duyar duymaz uça,.ak veya yakın
sa koşarak d iş in in yanına gelir, Kümedeki avcı da onu rahatl ıkla öl
dürür. Palu'da dişi  kekliğ in adı umar!» dir. 

1 - c) Köstek avı : 
Evde beslenmiş erkek dağda kafesinden çıkartılarak ayağına bir  ip 

bağlanıp kazığı i le yere çakı l ı r. Bir yabani kekl ik gibi dağda öterken 
yanına gelecek keklikler ya önüne seri len tuzJkla yaka anır veya mete
risten avcı ateş ederek onu vurur. 

Bu tür avcı l ık yapan avcı sayısı azdır. Bu avın av kkın kekl ik için 
mahsurları vard ır. Kuş çarpabi l i r. Gelen yabani  kekl ikler korumasız 
olan avıkkın kek! ığ i  iyice döğüp, onu korkutabi l ir. 

Yukarıda açıklanan üç türlü kafes avcı l ığ ında av•kkı kekliklerin 
yetiştirilmesi çok zordur. Bir başka ifade i le her avıkkın l<eKllk uzun sü
re av yapamaz. Dağdaki cesur kekl ikler veya avcının s ıktığı tüfeğin se
si onları bir daha kekl ik çağırmaktan al ıkoyabi l i r. Böyle duruma gelmiş 
kekl iklere «yı lgın» denir. iyi bir kafes kekliğ i  10 yıl süreyle 011 yapabil
mektedi r. 

Hemen her Palu'lu avcının bi ldiği Palu'da anlatı lan iki olaydan da bu
rada kısaca bahsetmek istiyorum. 

1 Yiğitl iğ i  ve kekl ik avcıl ığı ile tanınan Palu  beylerinden Haşim Beğ, 
Palu'nun Hamel dağında yetişen cesur bir yabani kekl iğin karşısına ne 
kadar kafes kekliğ i  çıkartıldı ise yıldı rdığını öğrenir. Kendisi çadırını 
bu dağa nakleder ve söz konusu kekllği avlamak için en iyi kekliğin i  ku
rana yerleştirir. Olacak ya . . Kendi kekliğ i  de yılar; bağ del iye döner. 

Avcının biri Haşim Beğ'in yiğitl iğine izafeten kekliğ nln ismınl cHa
şim Beğ»  koymuş. Beğ : 
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- Nerede iyi bir keklik varsa ne pahasına olursa olsun al ıp getire
ceksiniz, d iye adamlarına emir verirken içlerinden biri kendi  adının ve
rildiği keKlikten bahsedince beğ avcıyı getirtmiş ona : 

- Şu yabani kekliği, adımı verd iğin kekl iğin getirebil irse seni ba
ğışlarım, yoksa ikinizi de öldürürüm, demiş. Avcı : 

- Peki, demiş. Korkusundan gidip kekl iğin in iki kulağına mum eri
tip kapatmış böylece dağdaki kekliğin sesin i  d ı •yamayan kendi kekliği 
sürekl i ötünce onu susturmaya gelen yabani kekliği böylece vurmuş. 

Bir d iğer anlatılan olayda avcın ın birinin kekl ik seslerinden anladı
aı rivayet edil ir. Avcının gerçekten sesleri anlayıp anlamadığını kont
rol için ava götürürler, kafes kekl iğini  kurana koyduklarında ötün... e 
,karşıdaki yabani kekl ik cevap vermiş. Bu ötüşme esnasında kafeste
ki kek:!k yabaniye şöyle demiş : 

- Gel buraya kör, ben gelirsem yanına fena yaparım. Yabani keklik : 
- Önümüzde bir tufan var, o geçsin geleceğim topal ayağının di-

!:)erinl de ben kırayım. Sesden anlayan adama : 
- Bunlar ne konuşuyorlar? d iye sorulunca adam cevap vermiş : 
- Senin kekliğin bir ayağı topalmış, karşıdakinin de bir gözü 

kör; biraz sonra bir tufan olacak o geçince karşıdaki buraya gelecek. 
demiş. Gerçekten de birkaç dakika sonra hava bozulmuş akabinde ya
bani keklik  gel ince vurduklarında bir gözünün kör olduğunu görmüşler. 

Buraya kadar bahsettiğimiz kafesle kekl ik avı geleneğinin bugün 
Cin'dekl Türkler arasında da yapı ld ığını  bir görüşmemiz esnasında Pekin 
Radyosu spikerlerinden Tursunay Sakim'den öğrenmiş bulunuyorum. 
Ayrıca at kuyruğundan alınan kı l larla yapılan tuzakların Türklere has bir 
uygulama olduğunu, at kı l larının Türklerin çeşitli süs eşyaların ın - kadın 
süs eşyaları - yapımında da kullanıldığını belirtmekte fayda görüyorum. 

2 - ABUR AVI : 
Abur, kekliklerin sonbaharda göç eUikleri ı l ıman ikl imden N isan 

ayı sonuna doğru ilk muhitlerine yönel ik yaptıkları dönüş yoıcu lugudur. 
Bu yolculuk «Zurba» yani  sürü hal indedir. Bir çiftin yumurtadan 

cıkmış o yılki bütün yavruları olabi leceği gibi komşu birkaç sürünün de 
birleşerek birlikte döndükleri görülmüştür. Her köy civarında sürü lerin 
geçeceği «göç yol ları» bel l id ir. Hatta geçiş zamanlaı ı da 3-4 gün farkic.. 
tahmin edilebil ir. Köylüler abur'un muhitlerinden geçeceği zamanı ,  gü
neşin o tarihte batarken geçtiği yüksek tepelere bakarak bil irler. Mese
la : Palu  Ormanpınar köylüleri abur zamanını, eski ismiyle «Veşın ve 
Aynatoı köyleri arasında bulunan bir tepeyi bel irlemişlerdir. Güneı;; bu 
tepe üzerinden batarken aburun da zamanının geldiğini  bi l i rler. 
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Abur avı için özel meteris yapı l ı r. Göç yolunun geçtiği bir tepenin 
en üst noktasında toprak kazı larak ik i  kişin in sığınabi leceği kadar acıt ır. 
20-25 Cm. toprak yüzünden duvar örülerek üzeri de kapattır. Sadece 
arka kısımdan bir gir iş kapıs: konur: girild ikten sonra burası da kapatı
l ı t'. Önde tüfeğin ateş edebileceği bir del ik bırakı l ır. adına de «mazgal»  
denilrıı ıştir. Meterisin bulunduğu yerden 3-4 metre ilerisinden başlaya
rak tepenin enginine doğru iki-üç koldan taş veya çal ı d izi l ir. Bır şerit 
hal inde uzanan bu kısımdan kekl iklerin tek sıra halinde tepeye çıktıkla
rı gözıenmiştir. Tepeye çıkan keklikler burada biraraya toplanarak uça
cakları yönü tesbit ederken avcının ateş etmesiyle pek çoğu vurulur. 
Tüfek sesinden korkan keklikler i lk  iş olarak emin buldukları ilk geliş ye
rine doğru uçup hiçbir şey olmamış g ibi yeniden aynı yolu takiple yu
karı c·karlar. Böylelikle aynı sürüye 2-3 defa ateş edilerek pek çoğu vu
rulmuş olur. Tabi gelen abur yalnız o sürü olamıyacağı icin tepeye çı
kan başka sürüler de olaL.ak ve onlar da aynı akıbete uğrayacaktır. 

Palu'da incelediğ imiz bu usulde dikkati cek..ın bir nokta dal"a var; 
her kişinin babadan, dedP.den kalma abur meter <>leri va ı .  Oranır sahibi
nin izni a l ınmadan başka avcının gidip meterise oturarak avlaımasına 
izin verilmez. 

34- ALA AVI : 
Ala, üzerinde çeşitl i geometrik şekil lerin bulunduğu boyu 1 - 2 met

re eni de 75-1 00 Cm. arasında değişen dikdörtgen şeklinde kesi lmiş bez 
parçasıdır. Üzerine çeşitli şeki l lerin çizilmiş olması, onun acaib bir mah
luk olarak hayvanlar üzeı"inde korkutucu bir tıtki yapmasına sebep ol
maktadır. 

Üst kenarın ın tam ortasında iki adet tavşan kulağı dik i l ir. 10  - 1 5  
Cm. a ltına iki tane d e  del ik açı l ır. B u  deliklerden hem av göılenır. hem 
tüfek sokularak nişan a l ın ır. Ava çıkartılan ala için 2 adet ağaç çubuk 
.yapı larak, bezin karşı l ık l ı  kenarlarına bu çubukla tutturulup gergin dur
ması sağlanır. Aynı zama11da çapraz duran bu çubuklardan avcı tuta
rak onu rahatça gezdirebılecektir. 

Avcılar tarafından ava çıkartılan ala, başta kek , i k  olmak üzere 
ıSerce ve ördek dışında bütün hayvanları etkisi a'itına almaktadı r. Ala
nın etkisine giren keklikl.Jr biraraya toplanarak «kışt kışt. mışt» türün
den bir ses çıkardıkları, kimi zaman da alanın ü?erine aynı sesi çıkara
rak yürüdükleri gözlenmiı;ıtır. Bazı avcılar alayı gören keklılderin gaga
�arı ile döşlerindeki tüyleri kopardıklarını iddia etmektedir. Ala'ya kapı
lan kekliklere tüfekle ateş edildiğ inde kalanların ya hiç kıı;-ırdamadıkla
rı ya da dikine havaianıp tekr ar aynı yere kondJ� larını bö�·lelikle iyi tu-
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tan bir ala i le bütün sürünün öldürülmesinin mü.nkün oldL·ğu görülml.iş
tur. Ala sık ağaçlı sahalarda yağışlı güneşli havalarda karlı alanlarda 
istenilen randımanı vermez. 

Bu tür avcı l ık  çok tehl ikelidir. Tehl ikelerden biri a layı elde tutup 
ker.dini giziemek zorunda olan avcının her an bir kayadan düşme ih:
timal idir. Bir başka tehl ike de yabani hayvanların scldırısıdı r. Ozell ikle 
yı lanlar olanca kin ve h ıncı i le sald ırı rlar. Aıcı, önünaeki ala nedeniyle 
yılanın yapacağ ı  bu saldırıyı farkedemeyebil it. Bir d iğer tehı ike de gü
nümüzde nesli azalan ayıların saldırısıdır. Ala'yı gören a ıı ların da saldıc 
rıya geçtiği avcı ların hatıralarından öğrenilmektedi r. 

UÇAR-KAÇAR AVI: 

Palu 'da uçar avı i lçe merkezi ile merkeze yakın birkaç köy1e sayı
ları mahdut avcılarca yapı l ır. Köylerde hala uçar avına çıkıp randıman 
alan avcı pek yoktur. Daha çok kaçar avı yapı l ı r  

Palu merkezinde her av sezonu avcı lar çeşıtı: araçlarla ava çıkar 
ve gelişmiş çift ve otomatik tüfeklerin kullanılrr.ası nedeniyıe gel işen 
yaygın bir usulle avlanırlar. Bu usul, grup hal inde dağa çıfran avcı ların 
herbiri arasında asgari b ir  tüfek atımı mesafeni ı� bul1Jnmas. ve bir doğ
ru halinde hnreket etmeleridir. 

1 976 yıl ında bir pazar günü ava çıkan 12 kişi l ik avcı grubu 101 adet 
kP,klik getirmişti. (5) Yine aynı yıl Palu'da Mevlüt Ttırgut adlı avcının evinde 
20. Kğ.l ık bir yağ tenekesine basılmış kekl ik kavurmasını gör müştür. 

Köylerde, pek yaygınlaşmayan gelişmiş tüfekler yerine mazisi çok 
eskilere dayanan ağızdan dolma tüfekler halô kul lanı l ır. Köylü lerin «ka
val tüfek» dedikleri bu silahların yanında tek kırma tüfekler de kullanıl
maktadı r. 

Köylerde ava topluca çıkı l ı r. Bütün avcılar birarada avlanır. öyleki 
ava bir anda birden cok si lah patlayabi lmektedir. Palu'nun Ormanpınar 
yöyünde bir cıva saniyeye sığabi lecek bir zaman parçası içinde 15 tüfe
ğin birden patlatı ldığına şahit oldum. Vurulan bir  su köpeği id i  ve derisi 
yüzülerek satı ldıktan sonra pay edildi. 

Bu hususu eski bir Türk geleneğine bağl ıyorum. Türklerde avdan 
pay alma adeti vardır. Prnf. Hasan Evren bu konuda yazdığı değerli in
celemesinde Doğu Anadolu ve Azerbaycan Türkleri arasında, avlanan 
avdan bugün de yaşamakta olan «pay verme» adt:ıtin in Altcy Türkleri 
arasında «LIYU»  adı a ltında bulunduğunu bu adete Şorlar Soyotlar ve 

5 Avcılardan ikisi : Sacıullah Dağ, Manifaturacı .  Mevlüt Turgut, Tüfek tamircisi. · 
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konaklar'da rastlandığını .  hatta soyotlar'da bu adeti yerine getirmeye
ne 40 - 60 sopa çeki ldiğini ,  Kırgızlarda Sağa (Soğat) kelimesin in savaş
ta veya avda elde edilen gan imeaen verilen hediye anlamına geld iğini  
acıkl ıyor. Yakutlarda, Moğol larda, Kırgızca veya Kazakçada Divan'ü 
LQgati't Türk'te Çağatay sözlüklerinde Babürnamede bu adeti anlatan 
kelimeler bulunduğunu» 6 kaydediyor. Şu halde bu eski Türk geleneği
nin hôla Palu'da yaşadığını görüyoruz. 

Palu'daki kekl ik avı geleneği içine «kamalak»; karda yorulan keklik
lerin elle tutulması ;  su avı, su içmeye gelen kekliklerin burada avlanma
sı ;  yemleme, yeme a l ıştırı lan kekl iklerin avlanması adetlerini de katabi
liriz. 

KEKLİKLE İLGiLİ LÜGATÇE : 
Abur : Göç eden kekl ik - Elz-
Adamcıl: Evde beslenmiş kekl iğin insana saldırmaya başlama hail 
MI.  Elz.-
Afır: Kekliğin nefes borusu - Elz. 
Ağnak : Kekliklerin toprağa girme hali - Ml .Elz.-
Azar, lzbar : Kekliklerin birbirlerine kızd ıklarında ç ıkartılan ses 
Ml.Elz.-
Celep: Avlanmasında h ile kapmış kekl ik - Ml.-
Curun : Su içmeye gelen kekl ikleri avlamak için hazırlanan yer MI.
Cücük: Keklik yavrusu, genel olarak kuş yavrusu - Ml.-
Cürk : Fazla elde tutulmak suretiyle hastalanmış kekl ik - MI. 
Catı : İki kekl iğ in iki ayrı kafesle yanyana birleştiri lmiş hali - MI.  
Elz.-
Celik : Mayıs - Eylül ayları arasında erkek kekliğe verilen ad - MI.
Çifte: Erkek ve dişisi biraraya gelmiş kekl ik-Ml.Elz.-
Cil Keklik :  Keklik adlarından-Ml .Elz.-
Cit : Kekliklerin bir bez üzerine basılan resimler yard ımıyla korkuta

rak avlanı lan dikdörtgen bir ağaç-Ml.-
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Dadamık: Kekl ikleri avlamak için bel l l  yerlere konan buğday-Ml.Elz-
Daş tülek :  Bir yaşına girmiş kekl ik-Ml.Elz.-

Evsin: Keklik avlamak için avcının gizlenmek maksadıyla taş ve 
dallardan yaptığı barınak-MI.-
Ferik: Yavru keklik-Ml.-
Gart Keklik: İkiden yukarı yaşlı keklik - Ml.Elz.-
Habis: Kamalak keklik; av için yaşl ı  tutularak yetiştirilmiş keklik  
Elz. 

G Dedem Korkut, Orhan Şaik Gökyay Syf. CCCXll. 
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Hangeme: Karşıl ıkl ı  ötüşen ke.Ldik-Ml.Elz.-
Ho: dcm : Yumurtadan ilk çıkan keklik yavrusu, göğsünde damga 
bulunan keklik - MI . -
Kaçkın: Avdan korkmuş ev kekliği-Ml.Elz.-
Kamalak: Kardan dolayı kaçamaz hale gelen yorulmuş keklik - Ml.
Elz.-
Kızgın: Av yapmaya hazır hale gelmiş keklik-Ml.Elz.
Kurak: Evci l  kekl iğin av için konduğu yer MI.
Kuran: Evcil kekl iğ in av için konduğu yer-Elz.-
Mamız: Erkek kekl iğin ayağında sonradan çıkan tırnak-M1 .
Mazgal: Kümede ateş edebilmek için tüfeğin girmesine mahsus de
l ik-Elz.-
Mer;; Mari: Dişi kekl ik-Ml.Elz. 
Meteris: Kekl ik avlamak için avcının g izlendiği yer-Elz.
Pusmak: Korkudan g izlenmiş keklik-Ml.Elz.-
Pöçı.ik: Erkek kekl iğin ayağında sonradan çıkan tırnak-Elz. 
Sckün : Göç eden kekl ik - MI .  
Sürü: İkiden çok kekl ik-MI .  
Taklak : Dişis i  yumurtaya yatmış erkek kekl ik - Elz. 
Ter: Tuzakla tutulmuş yaşlı kekliğin ava al ıştırı lmış olanı, İ lk  yılım 
avlayacak evci l  kekli k-MI. 
Tüle!"T'le: Eski tüyünü atıp, yenisini çıkaracak kekl ik - Elz.MI. 
Yatk•n: Dişisi yumurtaya yatmış erkek kekl ik-MI. 
Yoz : Sadece erkeği sürü olmuş kekl ik - MI .  
Yüzleme: Kafes kekl iğinin yabani kekliği sesini alçaltarak yanına 
çağırması - Elz.MI. 
Zagar : Küme avında hi leyi sezmiş yabani kekl i k  - MI. 
7e:ec : Zaza Türkçesi - Kekliğe verilen ad. 
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DOÖU ANADOLU YÖRESiNDE 
HALI VE KiLiM MOTiFLERi ILt: ,..\JlhiTLERlN YERLEŞMELERi 

Yusuf DURUL (*) 

Toplumumuzun , tarihin akışı içinde oluşturduğu sanat gelişimi ö
nemlidir. Özel l ikle geleneksel halk sanatımız ın gecmişi i le günümüz orta
mında yapılacak çalışmalar küçümsenmeyecek sonuçlar verebi l ir. Doku
ma, örme ve işleme sanatlarımızın tarihi gel iş !mini  Türk toplumunun ya
şam paraleline göre değerlend irmek gere!< ir . Ml l lôttan önce ve sonra, 
Türkler Orta Asya'dan Akdeniz l<:yılarına !<adar her geçtikleri yörelerde 
sanata yönel ik yaratıcı güçlerinin damgasını vurmuşlard ır. Mimari, taş, 
tnhta. cini  ve dokuma örnekleri bel ir l i  bir sanat kavramı içinde gelişti
ri lmiştir. Tarih öncesi kazı ve buluntular, Türklerin Anadolu uygarl ığın
daki yerini gel irler. Kazılarda izlenen form ve moti fler o yörede toplu
mun inancına bağlı izlen imini vermektedir. Uğurlu ve uğursuzu beli rle 
yen imler, hayvan, figürleri, damgalar, güneş kursları, Anadolu Tanrıca� 
sı Kibela anayı belirleyen aşk motifleri (el i  bel inde kız-kôkül lü kız- aman 
kız) bereket motifleri, aşiret ve obaları beli rleyen imler. bil ineli ve inanç
l ı  olarak kullanı lmaktadır. Bu nedenle sanat oluşumunun duayı izleme 
inancı paralel inde gel iştiği izlenir. Orta Asya ve Türklerde izlenen bir ic 
duyudur. Yaşam öyküsünde (yer-gök) Tanrısı inancı, daha geç dönem
lerde Şamanizm ve törelerinin yaşamda etkisi önemlidir. 

Türk sanatın ın gel işimini yorumlayan Vanberg «Türklerde sanat o
luşumunu incelerken mi l li gelenek ye göreneklerinin paralelinde bin yı l
km aşan destan ve ona bağl ı  inançları i le değerlendiri lmesi»  gereğin i  
önemle vurgular. 

Vanberg'in yorumu para lelinde Baykal Efsanesi, Korkut-Ata inanç
ları toplumumuzda halen geçerl idir. Anadolu halk sanatlarımızda pir aş
kına yapılan uygulamaları hatırlamamak mümkün değildi r. Pertek yöre
sinde hoyrak-hızır inancı tebe inancı, kadın evl iyalar, Kazdağı efsanesi, 

(*) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sa-
natları öğretim görevlisi - lstenbul 
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Gelin  kız efsanesi ve Keçimuhsine inancı önemlidir. Türbe ve cami lere 
bağış için dokunan hal ı ve ki l imler, ölümden sonra merdivene çıkma 
olnyında kul!anılmak üzere dokunan hal ı ,  ki l im ve motiflerin inanca bağlı 
kompozisyon ve değerlendirmeleri öneml idir. 
� Toplum yaşamında savaş dolayısıyle göç, zorunlu iskön ve zelzele 
.s0nucu göçler izlen ir. Konar göçer yaşamı,  çadır yaşamı ve köy, köyden 
mevsime göre göç, aşi ret ve obaların iskônının değerlendiri lmesi çok zor 
ve önemli bir konudur. (Halen göç ycışanı :n ı  sürdüren oba ve aşiretlerin 
varl ığı bi l ınmektedir.) 

Konar göçer yayla yaşamı i le köy-yayla yaşamında ev ve çadırın 
donatımında kadının önemli bir yeri görü lür. Hele hiç eğitim görmemiş 
bir toplumda, dua ve yaşam inancının değerlendiri lmesi önemlidir. Hal ı ,  
k i l ım ve örme sanatlarımızın i lk bakışta aşiret-oba ve ai le yapısı içinde 
oluştuğu izlenmektedir. Yün eği rmek, boyamak, motif ve kompozisyon
lar a i le yapısı icinde değerlendirmektedir. H i ç b i r ş e m a 
ve desene lüzum yoktur. Celal Esat Arseven, Türk sanatında görülen 
motiflerin menşe:ni yorumlarken: «Onlarla tabiatı konu al ırken değer
lendirmede geometrik bir düzende tasarlanan sembol ik bir anlatıma» 
yönel ik olduğunu belirtir. 

İ lker ve konar  köçer toplumlarla çadır toplumunda ve daha geç dö
nemlerdeki köy yaşamında. h içbir kültüre sahip  olmayan toplumun sa
nat oluşumunun temel yapısı nedir? Cin, Budizm ve Orta Asya kaynakla
rına göre, hiçbir kültüre sahip olmayan toplumda sanat ve sanat oluşu
munun temel yapısı , MANDALSKAYA teorisine göre gelişip sürekl i l iği 
sağlamıştır. MANDALA teorisi, tüm Asya ve Türk toplumlarında gelenek
sel inanç ve törelerin paralel inde oluşup devamlı l ık sağlamıştı r. 

Doğu Anadolu Oğuz boyu aşiretlerinin güneye göç yolu  üzerinde 
Elôzu), Tuncel i ,  Bingöl, Muş, Van, Hakkôri, Bitl is, Si irt i l lerimiz bulun
maktadır. Yöre aşiretlerinin yerleşme düzenini  tarih in akışı içinde değer
lendirmek gerekir. Keban Baraj ı  inşası sebebiyle 1 968 yıl ında Elôzığ
Tunceli-Bingöl yöresinde yaptığım araştırma ve derlemelerim «Keban 
Baraj Gölü Çevresi Dokuma Sanatları» adıyla ODTÜ tarafından yayın
lcnmıştır. ( 1974/1 975) . Bir banka adına Muş, Van, Hakkôri, Bitl is ve 
Si irt i l lerinde de araştırmalar yaptım.  Sözkonusu i l lerde aşiret ve obala
rın yerleşme alanları , adları ile i lg i l i  belgeleri tespit ettim.  Bu çal ışmada 
yöredeki inanç ve değerler üzerinde titizl ikle durdum. Mateos, Vekayina
mesi 'nde Oğuz boyu aşiretlerinin Anadolu 'ya akınlarının 8., 9 .  yüzyıl lar 
içinde olduğunu kaydeder. Van, Elözığ yöresi prehistorya kazılarındaki 
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bulbular, rahmetli Phl .  Dr. H. Zübeyir Koşay' ın Pulur Kızları, Keban Yö
resi Ören Yeri Kazı ve Arcştırmaları, sayın Karamağral ı  a i lesinin Van 
yöresindekı tarih i  mezarları değerlendirmesi bölge tarihine ışık tutmak
tadı r. 

Frig-Eti-Urartu ve bütün Anadolu prehistoryası dönemindeki kazı
larda bulunan motifler. o yörede yaşayan toplumun inanç paralel inde 
kullanı lmaktır. 

Doğu Anadolu, Oğuz boyu aşiretlerinin kuzeyden güneye ve batıya 
göç yolu  üzerindedir. Aşi ret ve ona bağlı obalar, geleneksel inançlar 
paralelinde hayatlarını sürdürmektedirler. Yörede tarımdan çok hayvan
cı l ıkla geçimini sağlayan aşiretler konar köcer durumdadır. Aşiretler kıs
men köy düzenine geçmiş olmakla beraber, yaylacı l ık geleneğini de de
vam ettirmektedirler. Obalar, köy ve mezralarda kışlamaktadırlar. Töre 
ve inançları paralel inde hayat şartlarına göre yerleşmeleri tespit eLme
ğe çalıştım. İ l ve ilçelere göre aşiret ve obaların yerleşmelerı i  ekli l iste
de belirttim.  Tespit ettiğ im motif, im (damga) lerle i lg i l i  h ikôyeleri tes
pit ettim. (Çizim ve slayt gösteri lecek.)  

Bu örnekleri değerlendirdiğimizde, yörede aşiret ve obaların doku
malarda kullandıkları motif ve damgalara göre belli yörelerde yerleştik
leri görü lür. 

Koç başı inancına bağlı (koç mezar taşı ) ,  hoyrak-hıdır inancı, Bay
kal Efsanesinin değişik bir yorumudur. Tebe hastal ığ ına bağl ı  inanç ve 
töreler, yörede ambarlarda görülen insan-güneş ve Oğuz damgaları ,  
F'.:ldime Ana'nın beş parmak beneği yöre halkını etkileyen inanç ve ge
leneğe bağlı etkinl iklerdir. (Slayt ve çizim gösterilecek.) 

Aş=ret ve oba adları üzerinde titizl ikle durdum. Selçuknôme, Divanü 
Lügati't - Türk. Oğuzlar ve d iğer kaynaklarla karşı laştırdım. Beriwnlı ve 
Azizanlı aşiretleri, Kırım savaşı sonrası Taşkent yakın larındaki Beritcni :  
köyünden göç etmişlerd ir. Özbek Türklerindendir. Karabağ, Haydarlı, Azi
zanlı Bayat, Barakl ı Türkmen köyleri tüm Anadolu yaşamında izlenmek
tedi r. M. Şerif Fırat' ın Varto Tarihi adlı eserinde bu konuda çok az bi lgi 
verilmiştir. (Çizim ve slayt gösterilecek.) 

Van i l i .  i lçeleriyle çok geniş bir i l imizd ir. Merkezde Artuşi aşireti 
on ik i  oba hal inde köylere dağı lmıştır. Ancak söyleniş ve yazıl ışta dikkati 
çeken bir yorum, aşiret ve oba adlarının sonuna (o) veya (i) eklenmek
tedi r. 

Doğu i l lerimizde aşiret ve obaların hayatlarında, Oğuz boylarının 
gelenek ve göreneklerinin devam ettiğ i  görülmekted ir. 
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NOTLAR : 

1-- Fuad Köprülü, Eski Türk Sanatları ve Avrupaya Etkisi. 
2- V.N. Vasilov, Korkut-At. 
'3- C.E. Arseven, Les Arts Decoratifs Turcs. 
� M.V. Maşkova, Kovarbi Sredniya azi l Kazakistan. 
5- Rasim Efendi, Azerbaycan El Sanatları. 
6- V.M. Kurlov, Asya Türk Materiyal Kültürü Üzerine Araştırma. 
7- D.T.K. Yayını, Mateos Vekayinamesi. 
8- Besim Atalay, (Tere.) . Tarih-i Ali Selçuk. 
9- Kaşgadı Mahmud, Divanü Lügati't-Türk. 

1 0- Faruk Sümer, Oğuzlar . 
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13- Al i Rıza Yalgın, Cenupta Türkmen Oymakları. 
14-- Dr. T. Özgüç, Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri. 
1 5- Yusuf Durul, Anadolu Kilimleri. 
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ElAZIG 
Plevnik : Vasklt - dere nahiyesi ./& köylerinde. 
Corovan 1 

Sarmazlar : Pertek - Pulur i lce -1e köylerinde. 
Zevel i  : Zeve köyü (Hoyrak Hıdır  Türbesi buradadır. )  
Şavak : Cemlzgezek kö.1leri ve Şovak nahiyesinde. 

Pe tek : Plevnik-Vasklt 
K';rlıova'da : Azlzanlı 

Hacifanlı  
Vel i  kanlı 

TUNCELi 

Kazaball . ıar (Karabum 
Haydarhanl ı  
Barmazlu. 

Pir Hüseyin'in 12 oOlu �dına kurulan köyler. 

Aşiretler : Azo - ı 
Hiylan - o 
Lolan - o 

Beritanl ı 
Azizanlı 

Dokumaları • 

Berltanı l  
Azizanlı Türkmen 
Baraklı 

BiNGÖL 

MUŞ 

Ki l im, Kıl çadır, Ekin çuval ları, H&ybe, Halı dokumaları. 
Konar göçer tezgahlarda : Kadın ve erkek giysileri. kıl ve yün oyaları 
yapıl ır. 

VAN 
Van yöresi OOuz boyu aşiretlerinin yörede yerleşme düzenleri, tari-

hin oluşumu içinde deOlşik idari olguların varlıOı izlenir. 
· 

Ancak, 1950 - 1980 yı l ları arasında yörede yaptıOım araştırmaları
ma göre, Van il merkezi ve köylerinde, Artuşl aşireti 12  oba olarak · koy 
ve yayla yaşamı sürdürmektedir. 
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1- Başkal ı  
2- Şerifhan - 1 
3-- lzdinan - i 
4- Hali lhan - o 
5- Alan - o  
6- Celkan - i  

Özalp ilçesi 

7- Havustan - i 
8- Mamohan - i 
9- Jurki 
10- Koşuran - o 
1 1- Memed - o  
1 2- Catak - o 

Milan - Viranşehlr'de obalar : Takuri özalp 
Solak döğer 
Şimşiki özalp 
Karaşa kiri 
Mukri 

Muradiye 
Haydarhan l ı  aşireti obaları 

Mukri özalp 

Mememi 
Asi 
Sor - i 
Kordigi 
Hallak - 1  
Hamdi - ki 
Mel kari 
Şah Hasan - i 
Atamaniki 
Hallacı 
Şehkanlı ( Patnüs yöresi) 

Erciş yöresi 
Bekirhanlı obaları : Momo - i 

Molo - i  
Macıd ı ri 

Mukrl a,ıretl 
Özalp i lcesi Noşar köyü 

lski 
Evsi 
Seydikl 

Tuıayı 
Pilaki 

Kal ı  ki 

Cofoi 
Abdu - 1  

Şe� . ki 

Mukri aşiret ki l imleri kı l CÖZIJÜ ve tabi i  renk yünlerle dokı..nur. 
Mllan aşireti 
Özalp l lcesl Caybağı köyü 
Bu aşirette dokunan halı lar, Kars yöresi form ve örneklerin i  anım

satmaktadır. Kuzey - güney daimJ göç halinde dokumalarda tıtken ola
bil ir. 
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Tırşın Yaylası - Çatak 
Zevkan aşireti : Kışın Mardin Solap yöresinde kışlarlar. 
Obaları : Omerbey 

Ku�bey 
Kaya bey 

Kaya resimleri motifleri, ybrıcl aşiret, ki l ım, keçe, oya ve rnı-nnlann
da görülür. Tırşın yaylası Noşar köyü kil imleri Van yöresinin en i lginç ör
nekleridi r  . 

Gürpınar - Çatak bölgesi oğvz boyu aşiretlerinden, 
Gırav - i Mavictan - i Halilhan - 1 Gevdan - 1 
Alan - 1 Cekan - 1 Kısıman - 1 

Aşiretler : Buban 
Kal o 
Cindo 
Şefkato 
Bekir hanlı 
K13yburdu 

HL Kabirullah 
ıt:mhim Hakkı (Şeyh) 

Si irt : Eruh Puşi 
Şırnak 
Cizre 
Kurdalanı 
Erciş 
Hasankeyf 
Midyat 

Si irt - Battan iye 

BİTLİS 

SiiRT 
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FIRAT t-lVZASINDA ÖLÜM VE CENAZE MERASiMLERi, ÖLÜM ÜZERiNE 
DEYiŞLER, MEZARLIKLAR 

Alim GERÇEL (*) 

Sayın Din leyenlerim. 
Fırat Havzası Doğu Anadolu Bölgemizin batı kesiminde ye� al ır . 

Türkiye'nin en geniş sahaya sôhip bölgesi olmasına rağmen nüfusu sey
rektir. Türkiye nüfusunun ancak % 1 2  kadarı burada yaşar. Ekonomik 
acıdan da en az gelişmiş bölgemizdir. Fırat Havzası 'nın tenhalığı ve eko
nomik geri l iğ in in çeşitli sebepleri arasında çetin tabiat şartları, ye · şe
killeri ve ikl imin olumsuzluğu başta gei ir. 

Tebl iğimizde, Fırat Havzası olarak : Elazığ ,  Adıyaman, Bingöi, Er
zincan, Erzu�um, Tunceli İ l lerimizi ve bunların i lceleri olan Keban, Kuş
sarayı, Doğanyol, Çüngüş, Taraksu, Ağın,  Kemal iye, Pertek, Palu,  Sam
sat, Halfeti, Birecik, Gene. Karaköse, N isankaya yerleşim merkezleri 
ve civarları göz önünde bulundurulmuştur. 

Ayrıca Urfa, Gaziantep, Muş, Bitlis, Malatya i l lerimiz ve bazı i lcele
ri de bu havza içerisinde kabul edi lmiştir. 

Türkiye genel indeki ölüm sebeplerinin birçoğu Fırat Havzası için
de côridir. Kalp, zatürre g ibi hastal ıkların yanında, doğum esnasında
ki ölümler, tabii afetler (deprem, sel , yangın, toprak kayması) Trafik 
kazaları kan ve nômus davaları .  boğulmalar, intiharlar, cinayetler, ze
hirlenmeler, donma ve çığ altında kalmalar yanında, yaşl ı l ık  ve d iğer se
bepler de önemli yer tutmaktadır. 

Fırat Havzasında ölümle i lg i l i  adetlerin büyük kısmın da Müslüman
l ık kural ların ın hôkim olduğu bir gerçektir. Tebl iğ imiz de Müslüman 
halk ile i lgi l i  olarak hazırlanmıştır. 

ÖLÜM ÖNCESİ ZiYARETLER : Ağır  hasta olan kişi lerin yakınları 
onun ziyôretine gel i rler. Bu ziyôretler oldukça kısa olur. Z iyôrete ge
lenler imkônları n ı s oetı n c :;  . .  ı • cı ı  da bulunurlar. Hastanın 
yiyebileceği ve sevdiği bazı yiyecekler, şifôlı bitkilerden yapılmış ilôçlar, 

(*)  inşaat Mühendisi, ERCİYES Dergisi Yönetmeni, Beynelminel Güreş, Mll lT 
Voleybol Hakemi. 
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şuruplar, sıcak çorba, süt. yoğurt getirirler. 
Hastanın şuuru yerinde ise helal l ık al ır, helall ık verirler. Hasranın 

görmeyi istediği  yakınlarına en seri şekilde haber ulaştırı l ı r. Haberci 
duyuru yapacağı kimsenin yakınl ığını ve bu haber karşısındaki tepkisi
nin ne olacağını bilen kişid ir. 

Ağır hastalarda ziydretçiler hastanın yanında çok oturmazlar. 
Hastal ık bulaşıcı deği lse hastanın el ve yüzüne elsürü lerek duô 

edi l i r. 
Etrafındaki ler hasta kimseye, son bir fırsat olarak tevbe ettirirler. 

Hasta kişinin l isanı ve şuuru durmuş ise onun nômına «Ey Rabbim! Bü
tün günahlarıma tevbe ettim, pişman oldum, Sana sığındım. Senden baş
·ka günahlarımı affedecek kimse yoktun> d iye yakarı r, hastanın da bu şe
kilde tevbe etmesine vesile olurlar. 

Hastanın çektiği ızdıraptan dolayı ölümü temenni etmesi halinde 
ise, yine yanıbaşındakiler ona sabır tavsiyesinde bulunurlar. 

Söylenen sözleri anlayıp tekrar edebilecek durumda olan, hastanın 
yan ıbaşındakilerden münasip bir i ,  zaman zaman hastaya Kelime-i Şeha
det getirmesini telkin eder, fakat ısrar etmez. Telkin yapan kımsenin 
i l im ehli veya sôl ih bir kimse olmasına d ikkat edi l i r. Bu kişi hastanın 
durumunu göz önüne alarak, bazen kel ime-i tevhid' i  kendisi söyliyerek 
hastanın da bunu duyarak, söylemesine vesile olur. 

Hastada ölüm alômetleri görülünce, onu sağ tarafına yatırırlar ve 
yüzünü kıbleye çevirirler. Bazı yerlerde ise sırt üstü ve ayakları kıbleye 
gelecek şekilde yatırı lmaktadır. Bu durumda, hastanın başı biraz yük
seğe kaldırılarak yüzü kıbleye getiril ir. Hastaya SQre-i Bakara ve Ydsin-1 
Şerif okunur. 

ÖL ÜM ESNASINDA HASTANI N  DURUMUNA GÖRE İNANiŞLAR : 
Mümin kimselerin ölümünde alnı  ve yanakların ın terlemesi ,  gözlerinden 
yaş akması ,  burun deli klerin in genişlemesinde Allah'ın rahmetinin uzeri
ne indiğine inanırım . Al ın ve yanağının terlemesi ,  ölüm esnasında çek
tiği ızdırabın şiddetindendir yahud bütün günahlarına karşı ,  kendisine 
verilen n imetlerin sevinciyle, Al lah' ın bu lütfundan utanır ve bu sebeple 
terler. Bu hal müminin iyi l iğine işaret olarak kabul edi l i r. 

Ölüm esnasında, horlar, yüzünün reng i  çok solar ve ağız yanları 
köpürürse, ona Allah'dan azap indiğine inanı l ır. 

ÖL ÜM : insanın başka bir öleme göç etmesi ile dünyôdaki varl ıklar
dan ayrılması, bir halden d iğer birhôle intikal etmesi şeklinde düşünül
mektedir. 
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Ölüm esnasında, hastanın gözü yukarı doğru diki l ip kal ınca yanın
da bulunanlardan biri gözünü kapatır. Çünkü ölen kişin in gözünün, be
deninden ayrı lan ruhu tôkip ettiği düşünülür. 

Ani ölümlerin mümin kişiler için rahmet olduğuna inanı l ır. Zira o 
herşeye hazırd ır. Günahkôr kişi ler için ise üzüntü vesilesidir. Çünkl 
onun hazırl ıkları tamam deği ld ir. Allah'a karşı yerine getirmediği borç
ları veya şahıslarla i lg i l i  kul borçları varken bunları ödemeden veyô 
ödenmesi için vasiyyet etmeden ölme dinen iyi sayılmamıştır. Onun için 
kişinin borçların ı ,  her zaman bir l iste halinde bulundurması gerekir. 

Cuma günü ve Cuma gecesinde ölen kişi lerin kabir azabından 
kurtulacağına ve şehid sevabı yazılacağına inanı l ır. 

İNTİHARLAR : Ü lkemiz genelinde olduğu gibi Fırat Havzasında da 
i ntihar olayları son zamanlarda oldukça artmıştı r. Bunun için bazı kim
selerin İslôm inançları bakımından zayıf yetişmeleri, geçim şartlarının 
ı:lğır olması ve ôi le huzursuzlukları gibi b ir  çok haller sebep gösterilmek
tedir. Şehir merkezlerimizde intihar olayları daha fazla görülmektedir. 
intihar eden kişiler de, diğer ölüler gibi  yıkanır, kefenlenir ve cenôze na
mazı kı l ınarak defnedi l i r. intiharın cezasını ise, Allah katında kendisinin 
çekeceğine inanı l ı r. 

ÖLÜM İLANI : Ölen kimselerin cenôze namazındaki cematin i  ço
ğaltmak ve ona son olarak akrabal ık, kardeşlik, dostluk görevini yapabil
mek, cenôze namazında duada bulunmak, tekvin ve techizinde yardım
cı olmak için, ölünün yakınlarına ve arkadaşlarına çeşitli araçlarla ha
ber veri l i r. 

Çarşı, pazar ve mahal lede tel lal lar vasıtasiyle i lğn edi l i r. Şehirleri
mizin bir kısmında, ölüm had isesi üzerine Su Selôsı tabir edi len selô 
veri l ir . Selônın bitiminde kimin öldüğü, hangi camide ne zaman cena
zen in namazının kı l ınacağı i lôn edi l i r. Bu adet büyük yerleşim yerlerin
de yavaş yavaş kalkmağa başlamıştır. Sebebi hergün birkaç cenazenin 
olmasıd ı r. Artık selônın yerin i  mahal l in belediye imkanları ve gazetele
ri almaktadır. 

ÖLÜYE AGLAMAK VE YAS TUTMAK : Ölüm hadisesi üzerine, ölen 
kişinin yaş ve hastal ık durumuna göôre daha fazla veya daha az ağlan
dığı görülmektedir. En fazla ağlayanlar ise kadın gurubudur. Bunlar
dan aşırı g iderek sac baş yolma, başını taşa duvara vurma gibi hadi
selere sık sık rastlanmaktadır. Şayet ölen kimse uzun süre hasta yat
mışsa veya çok yaşlı ise ona daha az ağlanmaktadır. Çok sevilen kim
selerin ölümünde ağıt oranı artmakta, hatta ağıt yakı lmaktadır. 
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Ölüm sonrası yakın cevre üzüntüsünü beli rten bir devreye g irerki 
buna bazı yerleşim yerlerimizde «Karalı Ay» ,  «Acı l ı  Günlen> , denir. Ölü
nün yakınlan bu süre içerisinde neşeli görü lmezler, üzüntülüdurler, ka
dın lar başlarına siyah yazma bağ lar, en koyu elb iselerini g iyerler. Kom
şu ve akraba gezmelerine, eğlence yerlerine (düğün, gezi, sinema ve 
benzeri gibi .} g itmezler, evde bulunan elektronik aletler kul lanı lmaz. Bir 
müddet ölen kişinin de kul landığı ortak eşyalar ve aletler kullanı lmaz. 
Bazı yerlerde yas müddeti 40 gün olarak kabul edilmektedir. 

Bayram günleri ölü evi için ağıt günleridir. Acı l ı  i lk bayram günü en 
yakın akrabalar, bayramı ölü evinde geçirirler . Eş. dost acılı bayramda, 
özell ikle ziyarete gelirler. Yetim kalanların gönül lerin i  al ırlar. Onlara 
hediyeler getiri rler. 

Ölüm olayından sonra, a i lenin yakınlarından birinin veya çok yakın
daki bir komşusunun düğüni.i varsc: ,  düğün duveti yapılmışsa bile erte
len ir. Ölüm hadisesi üzerinden b ir  kaç ay geClTiişse, düğün sahibi yaşlı 
komşulardan birkaç kişiyle giderler, yas evinin en yaşlısından izin is
terter. Ancak, düğünün aşırı gürültülü ve eğlenceli olmamasına d ikkat 
edil i r. 

G!  ÜNÜN YIKANMASI, i\EFENLENMESİ, CENAZE NAMAZI : 

Öl8nün yakınları aras ında yıkama ve kefen leme işini yapabilecek 
kişi varsa bu işleri itina ile bu kimsenin yapması tercih edi l i r. Yoksa 
ölüm olayının meydana geldiği  mahall in en yakınındaki cami imamından 
veya bu işi meslek edinmiş kimselerden faydalanı l ı r. 

Ölü yıkanacağı zaman i lk önce elbiseleri soyulur. teneşir denilen ve 
bütün cômilerde bulunan yüksek bir  tahta sedir üzerine yatı r ı l ı r. Tene
ş ir  daha önceden temizlenir ve güzel kokularla kokulandırı l ır . Ölü bu 
sedir  üzerine ayakları kıbleye gelecek şekilde veya mezara konulur şe
kilde yatı rı l ı r. Daha sonra fıkıh esaslarına uygun olarak yıkanır. Usulü
ne uygun olarak biçilmiş. beyaz bezden kefenle, kefenlenir. Daha son
ra. şet: i rlerimizde tabut içerisinde, köylerimizde doğrudan doğruya sala
ca üzerine al ınan cenôze, namaz kı l ınmak üzere müsait alana getır i l i r, 
Çoğunlukla bu aıan cami avlusu, gibi  musalla taşının da bulunduğu yer
d ir. Cenôze, namazından sonra en kısa zamanda defnedi l i r. Hastaha
nelerde ölenlerin yıkanma ve kefenlenme işi ve tabutlanması gasılha
neleriP.de yapı lmaktadır. Şehirler de cenazenin yıkanması için müsait 
olmadığı hallerde. Belediye gasi lhanelerinden yararlan ı l ı r. 

Cenazenin, kadın,  erkek, genç, yaşlı olduğunu bel irten bazı alô
metler kul lanı lmaktadı r. Tabutun üzerine Bayrak örtülürse bu kişi, as-
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ker, öğretmen, emniyet görevlisi veya şehittir. Kadın ise yaşmak, erkek
se ceketi, paltosu; gene. gel inl ik cağındaki veya gelinler için duvak ta
but üzerine örtü lür. Ayrıca gene ölenler için ·söğüt ağaç dalı taşın ır. Bu 
ağaç ölünün baş ve ayak ucuna diki l ir. Şehirlerimiz dışındaki yerleşim 
yerlerinde cenaze törenleri oldukça sade ve İslami kurallara uygun ola
ırak yapılmasına ragmen; şehirlerde ve resmi cenôze törenlerinfn, tan
tanalı ve yapmacık, çok israfli davranı ldığı görülmektedi r. 

DEFİN iŞLEMİ : Kabir, orta boyda bir kimsenin göğsüne kadar de
rin l ikte ve ölü rahatl ıkla sığabilecek büyük lükte hazırlanır. Cenaze tö
renine katı lanlar namazdan sonra ve cenôzeyi tôkiben (mezarl ı k  111« 
ise cesitl i vasıtalarla) mezarlığa gelirler, gömülme işlemini takıp eder 
ve yaraımcı olurlar. Daha sonra çeşitli sureler okunur ve bu işle gö
revlenc n kişi tarafından talkın veri l ir. Bu esnada cemaat, mezarl ıktan 
ayrı larnk cenaze çıkan eve gel irler. Burada yeniden Kur-an-ı Kerim 
okunur Cenazenin yakınlarına başsağl ığı  di lenerek ayrıl ınır. 

Cenazeye küs olanlar da katı l ı r. Böylece dargın l ığın ortadan kalk
ması ;ağlanmış olur. 

O•ü sôiıipleri, varl ığ ına göre, koyun keser, helva yapar ve ölen ki
şinin canı için herkese dağıtı l ır . Ölü evinde bir süre yemek yapılmaz. 
Komş·Jlar ve yakınlar ölü evine yemek yapar getirirler. 

Fı r at Havzası'nın bazı bölgelerinde, hastanın can cekişmes! uzar
sa, başına ı<ur-an-ı Kerim konur veya gömleği yırtı l ı r. Böylece kaşıkla 
veya !)amukla zemzem, su, şerbet veril ir. 

Olüm akşamdan olmuşa, Erkekse erkekler, · kadınsa kadınlar sa
baha 1-.adar ölü başında otururlar. Bazı yerlerde de ölü Cômi, mescit 
gibi yerlerde sabahlatı l ı r. 

BAŞ SAGLIGI Dİ LEME (TAZİYET) : Ölüm vaktinden itibaren, ölü 
sahigirıe başsağl ığı  di leğinde bulunulur. Küçük yerleşim yerlerinde en 
geç iki - üç günde başsağl ığ ı  di leme işlemi tamamlanır. Büyük yerler
de ise bu müddet daha uzundur. Ayrıca uzak bölgelerde bulunanlar ise 
mektup. telgraf, telefon ile başsağl ığı di lemektedirler. 

Taziyette : «Başınız sağ olsun» ,  «Allah geride kalanlara uzun ömür
ler versin» ,  «Allah verir, Allah Alın> , «Allah size ecir ve sabır versin»,  
«Allah siz i  daha büyük müsibetlerden korusun» ,  Allah onun toprak öm
rünü  sizlere versin», g ibi sözler söylenmektedi r. 

MEZARLIKLAR : Her yerleşim yerinin sakin ve biraz yüksekçe 
yerinde yapılmaktadır. önceleri, ağaç, cal ı  g ibi çitlerle korunan mezar
l ıklar şimdi muntazam duvarlarla cevrilmekt-ediJ. 
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Mezarlarda, ôi le mezarlıklarına. ferdi mezarlar. garipler mezarl ığ ına 
rastlanmaktadır. Bazı köylerde ise bel i rl i  yerde mezarl ı !< olmayıp, cena
ze. ô ilenin sôhibi bulunduğu tarla, bağ, arsa veya bahçenin münösip bir 
yerine defnedi lmektedi r. 

Mezarlıklarda, ölen kişinin kabrin in kaybolmaması için mezar ba
şına «hece taşi» d iye adlandırı lan çeşitli ebatlarda ve işçi l ikte, genel l ikle 
taş; bazen da sac. mermer gibi levhalar diki lmekte ve bunlara bazı ta
nıtıcı bi lg i ler ve işaretler konmaktadır. Mezarl ıkların korunması işlemi ve 
bakımı şehirlerimizde belediyenin i lg i l i  kurumlarınca yayı lmaktadır. 
Köylerde ise bu iş muhtarl ık  ve köy halkı tarafından yerine getiri l 
mektedir. 

Mezarl ıklar genell ikle yapıldığı dönemin özell i klerine, bulunduğu 
semtin ismine içerisinde bulunan ve yatır tôbir edi len (kahraman, i l im, 
din ve devlet adamı) zatın ismine göre, isimler almaktadırlar. Ayrıca 
Osmanl ı  ve Selçuklu döneminde yapılmış olan mezarlara da kümbet ve 
türbe deni ld iği ,  bu g ibi  yerlerinde yine içinde yatan kişilerin aile ismi 
,veya kendi ismiyle anı ldığını görmekteyiz. Bi rçok eski mezarlıklar da 
çeşitl i etkilerden dolayı yıkı lmış, yıpranmış, yok olmuştur. Bir kısmıda 
istimlök edi lerek yerine park, cami, okul, bina yapı lmıştır. Bir kısmıda 
korunmaya al ınmış, mezar. türbe, kümbet üzerinde resterasyon yapı la
rak etrafı düzenlenmiş ve ziyaret yerleri hal ine getirilmistir. Şehirlerin 
J;Jelişmiş ve çeşitli nedenlerle yerleşim merkezler in in yeni yerlere taşın
ması i le yen i  mezarlıklar meydana gelmiş, eskileri i le irtibat, kesilecek 
derecede azalmıştır. Bunun en bariz örneğin i  Elôzığ Harput ve Malat· 
ya'da Eski Malatya'daki mezarlı kta görmekteyiz. Ayrıca birçok eski 
mezarl ıklar şehir merkezlerinde kaldığı için artık buralara yen i  cena· 
zelerin gömülmesine müsade edilmemektedir. 

İ L MERKEZLERİMİZDEKİ MEZARLIKLAR : 
MALATYA : 
1 .  ESKİ MALATYA'DAKİ MEZARLIKLAR : 

a) Kırklar Mezarl ığı : Selçuklu devrine aittir. Mezarl ık yeri durma
sına rağmen taşları al ınarak başka işlerde kul lanı lmıştır. 

b) Müftüler Mezarlığ ı  : Selçuklu devrinden kaldığı tahmin edi lmek
tedir. Buranın da taşları başka yerlerde kul lanı lmıştır. 

c) Ali Baba Mezarl ığı : Selçuklu ve Osmanlı lar zamanından kaldı
ğı tahmin edilmektedir. Halen kalıntıları mevcuttur. 

d) Karababa Mezarlığı .: Bu mezarl ık da Selçuklular ve Osmanl ı lar 
zamanından kalmadır. Muhafaza edilmiştir. 
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e) Selçuklular zamanından kalma türbeler : Ahmet Turan, Sıddı 
Zeynep, Sarı l ık, Emirömer (zamanın val is i ) ,  Hötümbaba, ückardaş, Beş
kardeş, Vaiz Baba (zamanın kadisi) , Güleyli Baba (zamanın müftüsü),  
Edir i le Bed ir türbeleridir. 

2. ŞiMDİ Kİ MALATYADAKİ MEZARLIKLAR : 
Şimdiki il merkezinde yerleşim 1 839 yı l ından başlamıştır. 
a) Sancaktar Mezarl ığ, : Diğer ismiyle çingenel ik mezarlığıdır. ( İ l k  

mezarlık  olup tahrip edi lmemiştir. ) 
b) Park Mezarl ığı : Şu anda yeri park (bahçe) olmuştur. 
c) Mücelli Mezarl ığı : Mezarl ık  kald ır ı lmış ve yerine meskenler 

yapılmıştır. 
el Sümerbank Mezarl ığ ı  : Şu anda yerinde Sümerbank Fabrıkası 

mevcuttur. 
d) Carmuza Mezarl ığ ı  : Halen mevcut ve ayaktadı r. 
e) Ermeni  Mezarl ığı : (Gôvur Mezarl ığı )  halen mevcut ve ayaktadır. 
f) Kuyuönü Mezarl ığ ı  : Halen mevcut ve kullanı lmaktadır. 

ŞANLI URFA 
Şanlı Urfa'nın kuruluş tarih inden beri varolan mezarlıklar şunlar

dır  : Çift Kubbe, Harrankapı, Bediüzzaman, U lucami, Hekimdede, Der
gah. Şeyhmaksud, Yakubiye ve Yusuf Paşa Camii Mezarlığıdır. 

E L A Z I G  : 
Harputtaki Mezarl ıklar : Meteris ( 1933/1934 yı l larında Elôzığ'da 

Halk Evleri yapı l ırken zamanın vôlisi tarafından taşlan taşıttırı lmıştır. ) ,  
Duô Dağı .  Üryan Baba, Fatih Ahmet, Top - Top, Ak Yol mezarlıklarıdır. 
Ak Yol Mezarl ığ ı  bunların en geniş olanıdır. Buradaki Kümbet mevkiinde 
birçok ünlü ô l imlerin mezarları bulunmaktadır. 

A D I Y A M A N  : 
Adıyaman merkezinde Şehi r  Mezarl ığ ı ,  türbeler bulunmaktadır. 

Besni i lçesinde muhtelif yerlerde dağınık mezarl ıklar bulunmaktadır. 
Beşiktarla, Del ikl ikaya, Musalla, Gül lük eski mezarlıklardır. Günümüzde 
Kayaardı mezarl ığı kul lanı lmaktadır. 

E R Z U R U M  : 
Eski mezarlar sökülerek tamamı şehrin kuzeyindeki Şehir  mezarlı

ğına taşınmıştır. 

MEZARLIK ZİYARETİNİN ADABI : 
Fırat Havzasında kadınların mezarl ık  ziyaretinde bulunmaları 

nôdird ir. 
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Mezarl ıkların ziyareti en çok arefe ve dini bayram günleri yapılmak
tadı r. Bayram sabahı Bayram Namazın'dan çıkı l ınca doğru mezarlıklara 
gidi l ir, yakınlara, eşdost ve garip ölülere fatihalar gönderi l ir. 

Perşembe ve Cuma günleri ziyaretin eftal olduğu inancı vardır. Ka
bir ziyareti esnasında mezarların üzerine basılmaz, yüksek sesle konu
şulmaz ve mum yakmak, ağaçlara bez bağlamak gibi  davranışlardan 
sakını l ı r. 

Ölen kişinin yakınları, ölenin affı için dua ederler, istiğfarda bulu
nurlar. vasiyetlerini yerine getirirler, akrabalarını ziyaret ederler ve 
dostlarına ikramda bulunurlar. Onların adına sadaka veri l ir  Ruhu için 
fakirler, öksüzler ve gariplere yiyecek, giyecek yardımı yaparlar. Varsa 
borçlarını öderler. haccı bedel dediğimiz usulle merhum adına hac 
yaptırırlar, Ruhu için Kur'an okur, okutturur, hatim ettirirler. Cuma. 40. 
ve 52. gecesi münôsebetiyle ölünün yakınları toplanırlar. Canı için ye
mek ziyafeti verirler. sevabına Kur'an okurlar. 

DEViR : Ölen kişinin Allah'a olan borçların ın varsa, mal ın ın 1 /3'
den karşı lanması yoluna gidi l ir. Bu orandaki varl ığı Allah'a olan borçla
rını karşılamıyorsa Devir tabir edilen bir oturuma fakir ve sôl ih kişi ler
den davet edi l ir. Bel l i  bir miktarda para, altun bu devir oturumuna katı
lanlara namaz ve oruç bedeli olarak veri l i r, onların bağış olarak iade 
etmeleri i le geri a l ın ır. Bu para devir yapan kişiler a rasında taksim edi
l i r. Böylece borçlarının ödendiğine inanı l ı r. 

Devir işlemi ölen kişinin defninden önce veya sonra yapı labil ir. De
vir öncesi ölen kişinin bi l inen ve bil inmeyen borçlarının hesabı yapı l ı r, 
daha sonra devir'e oturacak kişiler sessiz, gözden uzak bir yerde devre 
otururlar. Devir yapılan para miktarı az tutulur. 

FIRAT HAVZASINDA ÖLÜMLE iLGİLİ HOYRATLAR, AGITLAR, 
TÜRKÜLER, MANİLER VE DEYİŞLER : 

Fırat Havzasında yaşayanlar. ölümler, tabii afetler, aşiretler ara
sındaki kavgalar, çatışmalar karşısında hoyratlar, ağ ıtlar, türküler yak
ınışlar ve söylemişlerdir. Bu adet eski Türkler'in Yuğ adını verdiklerı 
matem ayinlerinin dtılfamı şeklindedir. 

Ağıtların kendilerine has, ağır ve dokunaklı ezgileri vard ır. Ağıtlar 
daha çok kadınlar tarafından yakı l ı r  ve söylenir. Her ağıt, Hoyrat ve 
türkünün, bir h ikôyesi vardır. 

Yüzlerce ağıt. hoyrat ve türküden birkaç örnek sunal ım HAMiL 
AGA AGITI : Tuncel i'nin Hozat İ lçesinden Hamil Ağa, atına binmiş, ter
kisinde oğlu Sal ih Tuncer, köyden Hozat'a g itmektedir. Yolunu kesen 
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Abbas Uşağı aşiretinin silahl ı ları, Hamil Ağa'yı vururlar. Karısı acısını 
şu sözlerle ağıtlaştırır : · · · 

Hozat'ın önünde değirmen bendi. (anam uy uy) 
Bana sebep olan oğlum Efendi, 
Bana ateş eden kirvamın kendi, 
Yansın Hozat yansın yavrum uyansın, 
Hozat'ın gençler1i intikam alsın. 

Hozat'ın önünden çift pınar akar, (anam uy uy) 
Doktorlar oturmuş yarama bakar, 
Açmayın yaramı cihanı yakar, 
Yansın Hozat yansın, yavrum uyansın, 
Hozat' ın gençleri intikam alsın. 

NEZİF' İN AGITI : (Urfa Yöresi)  : Nezif yiğitliği, adaleti ve fakir ba
bası olmasıyla tanın ır  ve çok sevil ir. Hacı Mehmet'te yakın arkadaşı 
ve yard ımcısıd ı r. Ancak. bir gün kıskançlık yüzünden Nezif'i öldürür 
Nezif'in ardından şu ağıt yakı l ı r  : 

Yaylalar içinde Erzurum yayla, 
Şehirler içinde ne hoştur Konya, 
Nezif'i vurmuşlar şen olsun dünya, 
Ana düştüm ben bir ormana yol bell i  değil, iz bell l  değil 
Beni vuran dostum anam, düşmanım değll, 
Urfa mapushanesında gü.n �el l l  değil, yıl bell i  değll .  

· i  : . 

BİTLİS'TEN AGIT ÖRNEGI : 

Bitlis Bitl is derler elimize 
Hiç kuş konmaz dalımıza 
Anam hakkın helal eyle 
Misafirim bu gün size 

Aman felek bu olur mu 
Böylesi zulüm olur mu 
Bunca çetin bir yaraya 
Sabır tahammül olur mu 

Yatağımı serin bari 
Ağlaşsınlar zari zari 
Gelin bakın gene ağama 
Terkediyor nazlı yari. 
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· Ö1üm üzerine Destan söyleme geleneğide Fırat Havzası 'n ın önemll 
özel l iklerindendir. Çeşitli tarihlerde meydana gelen büyük depremlerde 
ki can kayıplarından dolayı çok sayıda destanlar söylenmiştir. Sevilen 
kişilerin ölümleri

· 
üzerine de destanlar söylenmektedir. 

Erzincan bölgesinden birkaç destan örneği sunalım : 
Horopur Köyünde bir değirmenci vard ı r. Düşmanlarınca işi başın

da öldürü lür. Kanı değirmenin sularına karışır. Köylüsünün ve yakın 
köylülerin sevgisini kazanan değirmenci için şu destan söylen ir : 

Odamın camları kıble.ye bakar 
Çiftenin kurşunu ciğerim yakar 
Günlerim günlerim benim günlerim 
Horopur cayına aktı kanlarım 
Değirmende kaldı benim unlarım 

Ağan:n yakınlarından birini kaçıran eşkiya, fidye olarak yüz altın 
isterier. Ağa parayı getirmiş ancak gec kalmış, eşkiyalar genci öldür
müşierdlr. Bu olay üzerine de şu destan yakıl ır : 

Yedi göze dedin mi 
Yedi kama yedin mi 
Yedi kama yedikçe 
Anam anqm dedin mi 
Oy dağlar dağlar 

Daşa verdim yanımı 
Toprak emdi kanımı 
Azralle vermezdim 
Zal im aldı canımı  
Oy dağlar dağlar 

Refahlye'nin lvik Köyü i le Sokkuva Köyü arasında anlaşmazhK ko
nusu olan bir tarla vardır. Bu tarlayı , lvikli Kazım adlı bir gene sürer. 
K6zım, Sukkova köylüleriyle arkadaşlık eder ve dostluk kurar. Birgün 
yine tc;rlayı sürerken Sukkovalı köylüler, ona engel olmak ister. Kavga 
çıkar, l<öylüler Kôzım'ı döver. Bunlar arasında dostluk kurduğu kişiler 
de vardır. Çaresiz kalan Kôzım kamasını cekerek kimini öldürür, kimi
ni yaralar. Bunun üzerine şu destan söylenir : 
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Ben atıma binemedim 
Şu dünyaya gülemedim 
Evelleri dostu idim 
Düşman olduğumu bilemedim. 
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Çizmeyi çektim dizime 
Kamayı soktum belime 
Bir acı caşur yüzünden 
İdamlığı aldım gözüme 

Elôzığ il imizin de ölüm hadiseleri üzerine yazılmış birçok a(iıt ve 
türkülerine rastlamaktayız : Hafo Türküsü, Nesibe Türküsü, Akif Tür
küsü. Hayriye Türküsü, Mamoşun Türküsü ve Katip Türküsü bunların 
bel l i  başlııandır. 

Meni atışmalarında da ölüm üzerine olanlarına sık rastlanmaktadır. 
Örnek olarak bir Bingöl manisi sunarak tebl iğimize son verelim. 

Karanfi l im taburda, 
Cok iş vardır sabırda 
ikimiz bir ölürsek 
Çift koysunlar tabuda. 

Teşekkürlerim ve saygıiarımla. 
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ŞAYAK AŞiRETLERiNDE GELENEKSEL EVLENME 

Prof. Dr. Neriman GÖRGÜNAY (*) 

Şavak Türkmenlerinde kız ve erkek genelde erken evlen i rler. Geli
şen gene kız çevreye göre gel in l ik  çağa geld iğ inde. kızın amcası , · dayı-· 
sı ve teyzesi gibi yakınlarının oğul ları varsa, evlerine el kızı g i rmesin di
ye, öncel ikle on lara almak isterler. Eğer kız istemezse araya ikna et
mek için kişiler g irer. baskı lar artt ır ı l ı r, şir inl ik muskaları yaptrrı l ı r. ister 
ya kını  ister uzaktan olsun bir kız sevmed iği  birine veri lmek istendiğinde 
sevdiğine kaçar. Bazen ne kızın ne de kız a i les in in  gönlü  vardır, . fakat 
karşı taraf gurur meselesi yapar ve kızı kaçırır. Bu durumda arada bir 
gergin l ik  olur, fakat i lce veya köyün i leri gelenleri aracı olarak. kızın ba
bası. yüklü para i le ikna ed i l ir  ve sorunun büyümesine fırsat verilmez'. 
Bugün, genelde kız ve oğlanın b irbirini  istemiş olmasına önem veri l ir, 

Normal evlenmelerde; kız ve oğlanın gönüllerin in birbirlerinde oldu
ğu anlaşı ldığında, oğlanın yakın ları da iki gencin evlenmesini  .. uygun 
gördükleri takdirde kız isten ir. Kız evine kız istemeye g itmeden ön.ce kı
zın anne ve babasın ın  ağzı aran ır, verme taraftarı olup, olmadıkları, öğ� 
reni l ir. Oğlan ın  babası ,  babası yoksa amcası ,  ağabeysi ,  yan i  ai lenin en 
büyük erkeği ,  a i ledeki büyüklerden ve köyde hatırı sayı l ır  kişi lerden. 
birkaç kişi alarak kız evine g ider. Kız evi usulüne göre misafirleri ağ ır  
far .  Oğlan babası ,< Biz Allah ın emri Peygamberin kavli i le kızınızı oğlu
muz ( . . . . . .  ) 'a istemeye geld ik .  Sizinle h ıs ım olmak n iyetindeyiz» gibi 
sözlerle kızı ister. Kız babası vermek taraftarı olsa bile biraz naz eder. 
Kız evin in  naz etmesi Türk toplumunda, Anadol u'nun her yerinde yay
gındır. «Kız evi naz evi» deyimi bi l inen deyimlerdendir. Nazlanan baba 
«Tanrı nasip etmişse ne diyel im ancak biraz d üşünel im» der. Bu dü
şünme damat adayı hakkında bi lgi  edinme ve biraz da naz süresidir. 
Cünkü, genelde, köyde herkes birbirini tan ır. 

Eğer kesin  olarak  baba kızını  vermek taraftarı deği lse «Verecek kı
zımız yok, kızımız küçük. siz kısmetinizi başka kapıdan arayın» g ib i  
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sözlerle reddedi l ir. Reddedi lmemiş ve süre istenmiş ise. bir hafta, on 
gün sonra oğlan evi kız evine ikinci kez g ider. Yine Al lah' ın emri ve 
Peygamber'in kavli i le kızı ister. Kız babası verecekse «Allah'ın emrine 
ne diyelim» gibi sözlerle olumlu fikrini bel irtir. Oğlan tarafı kız için 
beraberlerinde bulundurdukları bir altını hediye olarak bırakırlar. Soh
bet ve yapılan ikramlardan sonra eve dönülür. Bu isteme ve söz vermo 
gününde başl ık ve istenecek a lt ın gibi konulardan söz edilmez. 

Söz verildiği günden bir süre sonra. oğlan evi durumuna göre geli
ne beşibirl ik .  çeyrek veya altın yüzük, bilezik a l ı r. Onunla beraber kızın 
yakınlarına, amcası, dayısı ve diğer akrabalarına da hediyeler a l ın ır. 
Kay•nvalide i le oğlanın yengesi, ablası yibi yakınları ,  yakın komşu kadın
ları birl ikte kız evine giderler. Hediyelerin i  götürürler. Kayınval ide veya 
yenge, götürülen hediyelerden yüzük veya alt ını kıza takar. Şerbet içi
lir eve dönülür. 

Oğlan tarafı durumuna göre biran önce gel inini evine götürmek is
ter. Şerbet içiminden bir süre S'1nra oğlanın babası , yakınlarından bir
kaç kişi He beraber kız evine «gün kesme» ye gider. «Biz gelin imizi 
almak istiyoruz, bize gl'ınünü söyleyin» der. Kız babası .  kızını vereceği 
günü söyler. gün hususunda karara varıl ır. Gün hususu:ıda karara va
rıldıktan sonra, oğlan babası borcuml.lz, yükümüz nedir? diye kız baba
sına sorar. «Bunu bell i  edel im» der. Kızın babası verilecek başlık mik
tarını ve takılacak altın sayısını  bi ld i rir. Genelde. kız tarafı ekonomik 
şartlan ve erkek tarafının maddi gücünü göz önüne alarak istekde bulu
nur. Babalar orasında başl ık konusunda anlaşmaya varı l ı r. 

Yapılan incelemelerde Şavak aşiretlerinde çok eskiden beri başl ık 
karşılığı olarak «Kalan» ve Kal ın >> kel imesinin kul lanı ldığı öğrenilmiştir. 
Tunceli'nin diğer ilce ve köylerinde «Kal ınb kellmesi başlık karşı l ığ ı  
olarak kullanılmaktadır.( 1 ) 

( 1 )  Kaşgarlı Mahmut'a göre, Orta Asya'da Kazak, Kırgız ve Afganistan'dakl 
ÔzbeKlerde, başlık olarak •Kalınn adı ile kız tarafına bir peşinat verilmekte 
idi. Kaşkarlı XI. yüzyı lda yaşadığına göre, bu töre Asyai bir geleneğe dayan
maktadır. Bugün de Malatya bölgesinde başlığa «Kahn» denilmektedir. Kal ın  
sözü, başlık karşı l ığı olarak Konya - Karaman yöresinde de hala yaşamaktadır. 
Kalın, kaynaklarımıza göre Orta Asya'da da kıza aittir. Harcanması, kızın çe
ylzlerlnln tamamlanması için kızın atasına veri l ir .  (İhsan Hınçer) «Türklerde 
Ba,lık ve Mehir•, (1. Uluslararası Türk folklor semineri Bildirileri.) T. C. 
Başbakanlık Kültür Müsteşarl ığı Mi l l i  Folklor Enstitüsü Müdürlüğü 8 - 14 
Ekim 1 973 Ankara S. 391 )  
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Başlık konusunda babalar arasında anlaşma olduktan sonra, kızın 
annesi, kızın dayısı için, «benim kardeşimi görmeden ben kızımı gelin 
yapmam. taksiye binse benim kardeşim indirir» gibi sözler eder ve kar
deşinin gönlünün al ınmasını ister. Birde amcası ,  halası vardır onlarla 
da hediye vererek anlaşmaları gerekir. 

Kızın dayıs ı .  amcası ve diğer yakınları teklif edi lecek hediyeyi a l ı r  
veya almaz. Zaten ister a ls ın ister almasın mutlak surette teklif edi l ip 
ç:önül al ınması gerekir. Oğlan babası vereceği bahşişi alarak kızın da
r:sının yanına g ider, «Ben Allah' ın emri i le gel inimi götüreceğim, seninle 
:nlaşmak isterim,  bu senin halatındır (bahşişindir) getirdim» der ve ge
!:rdiqi hediyeyi (Bu 50.000 - 40.000 TL. veya bir radyo veya teyp olabil ir .) 
�erir. O kişi zaten al ırsa a l ı r, almazsa «Allah razı olsun, senin paran 
senin olsun, sen bana verdin, aldım kabul ettim, bende sana geri ver
jimıı der ve iade eder. Böylece herkesin gönlü al ın ır. Babanın istediği 
:.aşl ık veri l i r  evlerine dönerler. 

Düğüne Pazartesi günü başlan ır. Düğünden üç gün önce düğüne 
�lecek misafirler davet edil ir. Bu davette görevlendiri len bir kişi be
·:ıberinde elma, şeker ve yağlı ekmek (kılor) a l ı r  ve bunları davet ettiğ i  
eve verir ve düğüne çağırı r. Buna «kök gönderme» denir. Davet edilen
-er dav�t icin gönderilen bu kişiye bahşiş verirler. Kız evi kendi misa
�rferinl oğlan evi kendi misafirlerini davet ederler. 

Düğüne d ışarıdan gelen davetli ler (düğüncüler) köye yaklaşınca 
�lgı eşl iği i le karşı lanır. Bu bazen çok gösterişli olur. 3 - 4 gene önde
:J'.'Un oynayarak ağır  ağ ır  i lerler. Davetli lerin davulcuya bahşiş ver
mesi gelenektir. Düğüncüler gel irken düğün evine davar, para, yağ, şe
<er gibi hediyeler getiri rler. 

Gelen davetlilere çay kahve ikram edi l i r, kahvaltı veril ir. Öğlen ve 
akşamları bulgur pilavı, et haşlama ve hoşaftan oluşan düğün yemeği 
.;enir. Yemek aralarında büyük ev damında, misafir odalarına veya bah
:ede Delilo, Kecike, Lorke, Temirağa, Halay, DİK. Hava, Üç ayak ve bu
ıun gibi bölgesel oyunlar oynanır. Orta oyunları sergi lenir. Kadınlar 
�endi a ralarında, erkekler kendi a ralarında eğlenirler. 

Düğün başladığı gün, oğlanın sağdıcı ,  oğlanı kendi evine götürür ve 
:"Jmadın cal ınmaması icin korur. Çünkü bu arada geneler damadı ka
çırmak icin fırsat kollarlar. Kaçı rı l ı rsa bahşiş olarak geri verirler. 

Oğ!an evinde düğün sürerken kız evi de kendi tarafında düğün ya
:xır. Kız tarafıda kendi tarafındaki leri davet eder. Oğlan tarafını  davet 
etmez. Oda kendi tarafına yemek yedi rir. Fakat yemek malzemeleri oğ
:On tarafından gelir. Yemek masrafla rı oğlan tarafına a ittir. 
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Kızın da bir kadın  sağdıcı vardır. Bu sağdıç genelde, oğlanın sağ
dıcının karısıdır. Doğu Anadolu köylerinden bir çoğunda düğün başladı
ğı gün qelin olacak kız sağdıcının evine götürülür. Köyde hamam var
sa hamama sağdıç evinden gidi l ir. Şavaklarda ise kız sağdıç evine ve 
hamama gitmez, evde banyo yapar. 

Kız tarafından düğün hazırlıklarından biri de kızın çehizinin serilme
sidir. Davetliler gelin kızın çehizini görürler ve gelirken hediye getirirler. 
Şavak aşiretlerinde kızlar küçük yaşta cehiz yapmaya başlarlar. Kız 
cehizine sandık eşyası . yer halısı (beş gül lü ) .  birkaç hal ı ,  yastık, 30 - 40 
çorap, nakışl ı hurç, heybe yanında <'Turik» deni len torbadan iki üç ta
ne veri l ir. Bu turik denilen torbalar ya bebe torbasıdır, s ırtta çocuk ta
şımaya yarar, yada süt veya gerektiğinde içine sırtlarında taşıyabilece
ği su, odun veya herhangi bir şey konur. Buna da süt turiği denir. Ce
h izde 2 bebe turiği ve süt torbası kesinl ikle bulunur. Zi l i  yada Sumak 
dokuma şekli i le yapılmıştır. 

Gelin oğlan evine gelmeden bir gün önce kına gecesi yapı l ır. 
Genelde, çarşamba gecesi kına gecesidir. Gelin almak üzere oğlan evi 
kız evine geld iqinde kına gecesinden önce dini  nikah yapı l ır  ve kızın 
cehizi yazı l ı r. Bu çehiz yazma sırasında cehizde bulunan eşyalara . tek 
tek dAğer biçil ir, l iste yapı l ır. Bu l iste hazır bulunanlar tarafından imza
lanır. k:zın b"Jbasına veri l i r. Akşam kına gecesi başlar. Kız tarafın ın ka
d ın davetl i leri toplanır, daha sonra oğlan tarafın ın kadınları geli r. Çe
rezler, çörekler sunulur. ikramlar yapıl ı r. Gelin gene kızlar arasında ge
l in l iqini giymiş olarak türküler söyleyerek içeri getiri l i r. Sedir, d ivan g ibi 
yüksekçe bir yere oturtulur. Bölgesel oyunlar oynanır, eğleni l ir; Gelin 
seyreder. Gece yarısından sonra kına yakı l ır  ve kına tepsisine mum di
ki1 !r. Bir gene kız, mum tepsisi el inde olmak üzere gel inin etrafında oy
nar. Bu arada kına gecesindeki kadınlar, kendi durumlarına göre bu 
tepsiye para atarlar. Toplanan bu para gelinin olur. Kına ya·kı lmak is
tendiğinde kız el ini açmak istemez. Kadınlar bir tarafta eğlenirken erkek
lerde başka bir yerde toplanmışlardır. Elinde mum ve kına tepsisi olan 
gene kız ayrı larak oğlanın babasına g ider, gelinin elini açmadığını  ve kı
na yaktırmadığını  söyler. Kayınpederi bahşişini gönderir. Sonra kına 
yakı l ı r. Kına yakı l ırken yanık türküler söylenir, gelin ağlar. Şavok Türk 
aşiretlerin in bir bölümünde ise kına yakı l ırken bahşiş şekli farkl ıd ır. Kız 
kendi büyüklerinden izin gelmeden elini açmaz. Kendi büyükleri ise oğ
lan tarafından hediyeler almadan izin vermezler. Kız babası önceden 
başlık a lmıştır. Fakat amca, dayı henüz razı edi lmemiştir. Onlara oğlan 
babası tarafından hediyeler vadedi l ir  veya veril i r. Ayrıca annenin süt 

98 



ŞAVAK AŞiRETLERiNDE GELENEKSEL EVLENME 

hakkı vardır. Bir hediye ile onunda gönlü hoş edi l i r. Büyüklerden emir 
çıkar, gelin in eline kına yakı l ı r. Kınayı başı bütün yani evl i  bir kadın ya
kar. Genelde bu kızın sağdıcıdır. Kına yakıldığında görümcesi ,  gelinin 
E.i in1eki kınadan i ic defa azar azar kına kaçı rı r. Gelin in  babasın ın evi
nin duvarına sıvar. Gelinin eli bağland ıktan sonra misafirler dağı l ır, ge
lin yatırı l ır. Gel in in birkac yakın arkadaşı k!z evinde kalabi l i r. 

Ertesi gün gelini evden çıkartma saatleri yaklaşınca geline elbise 
g iyme merasimi yapı l ır. Bunun için gel in l ik giysi ler bir kalbura konur, 
c:Çayda cıra» gibi oyunlar oynanarak gezd i ri l i r. Gel inin yanına getiri l i r. 
Genelde a i lesinden izin almadan kız elbiseleri g iymez. Bu sırada ağla
maı:;; ını sürdürür. İzin çıktıktan sonra kıza gel inl ik g iysi leri giydiri l ir, ba
şı yapıl ır. Gel in giysisi kadınların günlük giyd iği fistan ve şalvarın ay
nıdır. Yalnız daha canl ı  ve göz al ıcı renklerden yapı lmıştır. (Başa fes 
Jiyi l i r, fesin üzerine başın biçimli durması için bezden yapı lmış halka 
seklinde «kafi » denilen başlık konur. Üzerine puşi sarı l ı r, bunun üzerine 
örtülen d iğer puşi çene altından geçi rilerek sarı l ı r. Üzerine renkli bir 
örtü örtülür. )  Gel in oğlan evine g iderken ipek çarşaf g iyer. Ayrıca ge
lin al ıcı iar da çarşaf giyerler. 

Eskiden gelin oğlan evine giderken atla götürül ürdü.  Bugün araba 
'e gidiyor. Gel in atla gittiği zamanlarda, kızın kapısı önünde analı ba
balı bir gencin bindiği at hazır beklet i l i rd i .  Gel in sağ ayağını atın üzen
o�sine atarken, gene sol ayağını üzengiden çıkarırd ı .  Böylece gene at
tan inerken gel in binmiş olur at boş kalmazdı .  Bu s ırada davul zurna 
\ anık yan ık çalar. Biri oglan ve d iğeri de kızın turafından olmak üzere 
iki gene. atın yanlarında yürüyerek gelini düşmemesi için kol larlar. Di
ğer bir genç de atın başın ı  çekerdi .  GeHn alayı davul zurna eşliğinde 
büyük bir coşku i le oğlan evine yönel ird i .  İster araba i le ister atla gelsin, 
gPlin oğlanın evi önüne gelince oğlanın annesi veya bir yakını el inde bir 
tas, yada mendil içerisinde çerez olduğu halde oynayara k gel ine karşı 
gelir, �lindeki çerezleri gel in in başına serper. Bu anda damat ve sağdıç 
omuzlarında bir palto ile damın (sövenin) üzerindedir. Damadın el inde 
bir elma, sağdıc:ın el inde içinde şeker, kuru üzüm ve leblebi gibi çerez 
hulunan bir mendi l  ile gel inl beklerler. 

Gelin atla veya araba ile geldiğinde at veya arabadan inmez, naz 
eder. Tarla, at. koyun ve a ltın g ibi hediye vaad edi l i r, at veya arabadan 
mer. 

Ellerinde elma ve kuruyemişle damda bekleyen damat ve sağdıç 
bu sırada sağ el lerindeki mendil lerle ağızlarını kapatırlar. Her ikisi de 
diğer ellerindeki elma ve kuruyemişi gel inin başına atmak için iki kez 
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hamle yapar. üçüncü defasında atarlar. Güveyinin attığ ı  elmanın gel in in 
�aşına değmesi gerekir, a'ksi halde alay konusu olur. Güveği gel in in ba
c:-ına elmayı atar atmaz etrafındaki gençler güveğiyi tartaklar ve sırtına 
�ldığı oardesüsünü kapmak isterler. Sağdıç güveğiyi korumaya· çal ışır. 
Kendi lerin i  içeri zor atarlar. Diğer taraftan gelinin önüne bir demir  par
ccısı atı l ı r. Eğer gel in bu demir parçasını a l ıp kenara bımkmaz basıp 
geçerse aptal sayıl ır . Eve gelen gelin, ya ayrı bir oda da, bu mümkün 
deği lse ev damın ın cecım dokuma perde i le ayrı lan bir bölümünde gü
veği gelene dek ayakta bekler, kimse ile konuşmaz (2) .  Bir i ki saat 1-
c!nde davetl i ler gel in in çehizinden hediyeler verilerek uğurlanırlar. Da
mat sağdıçla gitmiştir. Saat 22 civarında sağdıcı ile birl ikte geli r, gel inin 
yanına götürü lür. Oğlanın kızın sağdıçları oğlan ve kızın el lerini birbiri
ne veri rler. Gelinle güveği birbirlerinin el lerini : isterler. Kim kimin elinl 
bastırırsa evde onun sözü geçeceğine inanı l ır. Sağdıç g ider bir kap ci
ğer getiri r. Bu gel in i le damadın i ! I< yiyecekleri yemektir. 

Dini nikah genelde yukarıda bel i rti ldiği gibi çehiz yazımından ewel 
kız evinde kıyı l ır . Bazı larında ise nikah kız oğlanın evine geld iğ i  akşam 
kıyı l ı r. Daha sonra gerdeğe g i ri l i r. 

Kız, oğlanın evine giderken tuz, ekşi hamur ve çadır kazığı götürür. 
Tuz götürür, kocasının evinde yemeğe kor, babasının evindeki tadı koca 
sının evine götürmüş olmak için. Çadır  kazığı götürür, kendi çadırına 
d ikmek için. Bu bir  an lamda ayağın ı  koca evine kazık gibi çakmak ve 
hiç çıkmamak içindir. Hamur götürür, kocasının evindeki hamura katar. 
Buda lıereket olması içindir. 

Yeni evl i lerin üçgün lambaları sönmez ve üç gün dışarı çıkmazlar. 
Üç gün sonra sağdıç gel ir. gCıveğlyi a l ı r  babasın ın .  annesinin ve akraba-
1· r ın ın ellerin i  öperler. Ondan sonra güveği rahatça sokağa çıkabi l i r. Ay 
ııı gün gel ine paça günü yaparlar. Bu paca gününe sadece kadınlar 
r:ığrı l ı r, yemekler yenir. ikram edi l ir. Gelenekler yakınl ık derecesine 
bağl ı  olarak altın yada çeşitl i hediyeler getirirler. 

Bir hafta sonra ge!in ev halkı a rasına katı l ır. Yüzü, gözü puşi deni
len bir örtü i le örtCı lür. Bunun yerini zamanla yüzünü gözünü gösterme
yen bir yazma al ır. 

Gelin, kaynana, kaynata ve büyük kaynanasına özell ikle çok saygı l ı  
o lmak zorundadır. 

Anadoiu'da, evlenme töreleri genel olarak değerlendiri ldiğinde. böl
�ıelere göre bazı farkl ı l ıklar gösterirse de değişen taraflar  ayrıntı larda
tJ · r. Esasta ayrı l ık yoktur. Düğün; okuyucu adı verilen görevli lerin m isafir-

2- Su gelenek yavaş yavaş kalkmaktadır. 
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leri r:ıoveti ile başlar. Bu davet düğün sahiplerinin gönderdiği mum şe
ker, kuru üzüm, buğday g ibi hediyelerle olur. Bunlar aydınl ık, tatl ı l ık  ve 
bereketli bir hayat d i leğin in, sembolleri sayı l ı r. Mesela. Şavak aşiretlerin
de (Elma, şeker ve kılor denilen, yağlı ekmek); Bolu'da (sakızlı karanfil
l i  ekmek) ; Konya'da (basma, cay bardağı ) ;  Adana'da (Çorap, mendil ,  
yazma, mintanl ık, kolonya, havlu, kutu şekeri ) ;  Sivas'ta (Şeker kuru ü
züm, kayısı kurusu) ;  Anadolu'nun birçok yerlerinde mum, şeker ve elma 
gönderil i r. Bazı Türkmen köylerinde gönderilen mum kınalanır. Kınalana
cak mum evde yapı l ır. Erzincan'ın Çayırl ı i lçes ine bağlı Aşağıçamurdere 
köyünde tahtacı Türkmenlerinde yapılan incelemede, düğün icin balmu
munun bezrfen mum yapıldığı, bu mumun 2-3 cm'lik dip kısmı kına veya 
boya i le renklendiri ldiği görülmüştür. Okuyucu bu mumla beraber 3-5 
şeker vererek misafirleri düğüne davet eder. «Kınal ı  mumla mı  çağır
dım?» deyimi bu gelenekten kaynaklanmış olsa gerek. 

Bu günde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde gelin ve güveyinin birer 
sağdıçlarının bulunması süregelmektedir. Sağdıç, gelin veya güveğiye 
düğün sırasında kılavuzluk eden kimsedir. Bu kel ime Doğu Anadolu 'da 
Azerbeycan'da ve Tebriz dolaylarında Saadıç, Saadış biçiminde kulla
nı l ır. Sa9dıc güveğir.in her a landa yol göstericisid ir. (Gelenek ve göre
nekleri öğretir, güvey acına gerekli harcamaları yapar, cinsel bi lgi ler 
kcmusunda da güveğinin öğreticisidir. Sağdıç evli olanlar arasından se
ci l ir. )  Özel l ikle yörüklerde düğünün bütün yönetimi  sağdıca bağlıdır . Bu 
bakımdan geneler kendilerine obanın en kabadayısını ve bi lgi l is ini  sağ
dıc seçerler. 

Kına gecesi düğün törenlerinin en önemli lerindendir. Genelde Çar
şamba günü kına günüdür. Çeşitli çerezler tatl ı lar ve kına gecesi çöreği su
nuiur. Sonra gelin el lerinde mumlar yanan evlenmemiş genç kızların a
rasında, gelin l iğ in i  g !ymiş olarak yüksekçe bir yere oturtu lur. Bi r süre 
calgı ça l ın ır, türkü söyleni r, oyunlar oynanır. gel in seyreder. Sonra kmc 
yakma töreni başlar. Bazı bölgelerde gelinin el ine konmuş olan kınadan 
gel inin evinin duvarlarına sürülür ve duvarda izi kalır. Şavak aşiretlerin
de, görümce gel in in el indeki kınadan bir miktar kaçırıp kızın baba evı 
duvarına sürer, Kırşehir'de ise; gelin kendisi el in in kınasını baba evinin 
duvarına sürer. Kına gecesinde yalnız kadınlar bulunur. Az çok değiş
melerle kına gecesi Anadolu'nun her yerinde böyledir. Büyük şehirlerde 
kalkmıştır. Ancak köy ve kasabalarda sürmektedir. 

Gelin oğlan evine geldiği zaman. içeri gi rmeden önce gelinin önü
ne Şavak Türkmenleri 'nde bir demir parçası, Polatl ı-Kuşçu köyünde bir 
ekmek sacı ,  Ağrı ,  Erzurum cevre ve Tekman köylerinde tersine çevril-
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miş kazan üzerine cay bardağı ,  Harput'da post üstüne tahta kaşık ko
nur. Hepsinde amaç gelini denemektir. Sac ve demir konu lduğunda ge
l in in bunları a l ıp kenara koyması gerekir. Gel in bunu yapmazsa aptal 
sayıl ı r. Tahta kaşık ve cay tabağı konmasıda, gel inin bunlara basıp  aya
ğı ile kırması içindir. Kırmczsa beceriksiz olarak kabul edil ir, b ir  Türk 
köyü olan Üsküp'e bağl i  Vranofca'da da Türk düğün lerinde geçmiş yıl
larda, gel in in oğlan evine atla geldiği ve attan indiğ inde ayağına i lk 
önce önüne konan tepsiye bastığı .  kaynak kişilerden öğreni lmiştir. 

Türk düğünlerinde görülen geleneklerden biri de; gel in damadın 
evine indiğinde, damadın dama çıkarak gel inin başına elma atması ve 
ayrıca gel in in başına çeşitli şeylerin serpi lmesidir. Mesela; Şavaklar'da 
(elma, kuru üzüm, şeker) ; Ağrı'da (elma, çerez) ; Kemal iye'de (elma, 
buğday, para ) ;  Elazığ'da (buÇJday) : Tekirdağ'da (şeker, fındık, para) ;  
Dobruca'da (kuru yemiş, bozuk para, yağda kızarmış küçük lokmalar) ;  
Van'da (para, buğday, leblebi ) ;  Mut'da (üzüm, leblebi. para) ; Karadeniz 
Kapıköy'de (para, şeker, ayva) ;  Adana'da (para,  leblebi. buğday, şeker) ; 
K ıbrıs Türkleri'nde (para) : Konya-Çumra' da (para, kavrulmuş nohut) 
serpi lmekted i r. Çerez, şeker ve d iğer şeyler kayınvalide, sağdıç veya da
mat tarafından serpi l i r. Elma ise, genelde, damat tarafından gel inin başı
na atı l ı r. Bazı yerlerde elma şaklara ayrı ld ığ ı  için gelinin başına değin
ce kolayca parçalanır. Bunlar bütün bölgelerde tatl ı l ık, bereket ve uğur 
qetirecegi ınancı i le uygulanır. 

Kazak Türkleri'nde kız ve erkek babaları an laştı kları takdirde, eski 
bir Türk geleneğinin devamı olarak o akşam kesilen koçun baş, göğüs 
kısmını ,  kuyruk ve ciğerlerin i  yerler (3) . Şavak aşiretlerinde ise, gerdek 
günü gel in ve güveyinin birl ikte yedikleri i lk yemek ciğerd i r. 

Anadolu'da, çoğu kırsal kesimde hala görülen evlenme gelenekle
rinden biri de beşik kertmesidir. Eski türklerde söz vermek insan i l işki
lerinde çok önemli  yer tutmakta idi. Kişinin sözünde durması onun na
musunu, şerefin i temsil etmekte idi. Söz vermek kutsal ve dinsel n ite
l ik  taşıyordu. Bu nedenle verilen sözden dönülmesi sözkonusu olamaz
d ı .  Verilen söz mutlaka gerçekleşti r i l i rdi (4) . 

Beşik kertme, nişan, n ikah gücünde olmasına, n ikah yerine sayıl-

:-:ı - Prof. Dr. Bahaedd in ÖGEL Türk Milli Bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu, Türk 
Kültürünü Araştrma En�titLisü Yayınları 56, Ankara 1 985, s. 1 23 

4 - Mahmut TEZCAN 1 974 Türklerle İlgiU Stereotıplar (Kalıp yargılar) ve Türk De
ğerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara. 

102 



$AYAK AŞİRETLERiNDE GELENEKSEL EVLENME 

masına karşı l ık ,  yine de çocuklar evlenme çağına geldiklerinde kıza dü
nür gidip istenird i .  Dede korkut hikayelerinde de aynı gelenek vardır (5) .  
Şavak aşiretlerinde de beşik kertme eskiden beri uygulanmakla beraber 
;;ün geçtikçe azalmaktadır. Burada da beşik kertme ile nişanlanan co
:uklar evlenme cağına geldiklerinde yine dünür gönderme usul leri uy 
;;ulanır. 

Anadolu'nun ayrı ayrı bölgeleri incelendiğ inde, tüm bölgelerde or
�ck gelenekle; :n devam ettici  görü lür. Bu ortak gelenekler sadece Ana-
1olu'da değıl, Anadolu dışında Türklerin yaşadığı yerlerde de de11am et
ııiştir. 

Mesela geçmiş yıl larda Yugoslavya-Vranofca'daki Türklerde evle
ıecek kıza bışlık al ındığı ,  düğün başladığında oğlan ve kız evinin damı
na bayrak diki ldiği , kız ve oğlanın birer sağdıcı olduğu, kına gecesi ya
:v ldığı ve kına gecesine gelinin el ve ayağına kına yakı ldığı ,  erkek ve 
• adınların ayrı ayrı yerlerde eğlendikleri öğrenilmiştir. Orada da gecmiş
:e gelinin oğlan evine atla g ittiği ve oğlan evinde attan inerken ayağının 
�üne bir tepsi konulduğu, yere basmadan önce tepsiye bastığ ı ,  o an
:a damadın gelini karşıladığı ve koluna girdiğinde gel in ve damadın bir� 
: '. rlerinin ayaklarına basmaya gayret gösterdikleri, gelin eve gird iğinde 
"'' ine bir oklava veriidiği , bununla masa üzerinde hamur acar gibi dav
��nışa geçtiği ,  bundan sonra da gelin ocak başına götürü lerek, blJ o
:�ktan ayrı lmasın inancıyla, başın!  üç defa ocağın tepesine vurduğu 
;:oynak kişi lerden öğrenilmiştir. 

Bu ortak değerler geçmişten günümüze aktarı lmış mil l i  bütünlüğü 
�österir değerlerd ir. 

İslamiyeti kabul etmiş bütün Türk d iyarlarında, türkün a ile bünyesi, 
ıer zaman tarihi çizgilerine sadık kalmış ve mil l i  an'anesini (geleneği
.. i )  muhafaza etmiştir. Onun içinde Türkler'de aile kurumu asırlar boyu, 
"'<ietini görenek ve geleneğini devam �ttirmiştir (6) . 

5 - O. Şaik GÖKVAV 1973. Dede Korkut'un Kitabı. lstanbul 1973 Devlet Kitapları. 
6 - Semlha AVVERDI, 1977 Ondördüncü Asırdan Bu Yana Türk içtimai Müessesele

rine Kısa Bir Bakış. Oktay Aslanapa. 1977. Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl ) 
IFDRUK matbaacıl ık sanayi A.Ş. s. 142 Mi l l i  Eğitim Bakanlığı Devlet kitapları. 
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TUNCELl'NİN PÜLÜMÜR iLÇESİ SAÔLAMTAŞ KÖYÜ MEZARLIÔI ÜZERiNE NOTLAR 

Doç. Dr. Tuncer GÜLENSOV (•) 

Gönül lü rostasyonla 3 yı ld ır h izmet yaptığım Fırat Üniversitesi'nde
ki öğretim üyeliği görevimin yanısıra ,  Elôzığ, Tunceli, Bingöl, Malatya, 
Adıyaman ve Diyarbakır yörelerinde pek çok köy, mezra ve yaylaya gi
derek ;nceleme ve araştırmalarda bulundum. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'nun ger.iş bir sahasını içine alan bu inceleme ve araştırmalarımın 
neticelerini çeşitl i maka le ve kongre bi ldiri leri i le bi l im elemine duyur
maya calıştı ın. 

Sahada yaptığım bu inceleme ve araştırmalar : 

1 .  Ağız malzemesi derleme (bandla veya sorarak transkripsiyonla 
ya?.!ya gecirme) 

2. Folklor malzemesi derleme, 
3. Etnoloj ik malzeme derleme 

ve bu ham ııaızemeleri işleyerek, Türk kültürüne kazandırmaya yöne
l iktir. 

Bu inceleme ve araştırmalar neticesinde yöre halkının d i l i ,  folkloru 
ve etnoloj ik malzemesiyle, kesin olarak, TÜRK olduğu ve Oğuz boyların
dan birisine mensubiyeti vurgulamıştır. 

Temmuz ayı içerisinde Tunceli yöresinde yaptığ ım araştırma gezisi 
sırasında, kendisinden her zaman büyük destek gördüğüm Tunceli Va
lisi Sayın Kenan Güven'in önerisi üzerine Pülümür'ün Sağlamtaş Köyü 
mezarl ığına giderek, buradaki KOÇ heykellerini görüntüledim ve şekil
lerini çizdim. 

Sağlamtaş köyü Tunceli - Pülümür kara yolu  üzerinde, Pülümür'e 
15 km. beride; Kangal l ı  köyü girişinde ana yola 6 km.'l ik yeni açı lmış 
ve cay taşı i le stabi l ize hôle getirilmiş bir yolla medeniyete bağlanmış. 
Sağlamtaş'a u laşmok için cok viraj l ı  ve inişl i  çıkışl ı bir yolu aşmak ge-

(") Fırat Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesl, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim 

üyesi, E L A Z 1 Ö 

105 



Doç. Dr. Tuncer GÜLENSOV 

rekiyor. Mezarlık köyün g irişinde, köye 5 - 6 yüz metre mesafede, yö
redeki diğer mezarlıklar gibi ,  yüksek bir tepenin üzerinde bulunmakta. 
Mezarlık, en az 2 - 3 asırl ık  b ir  geçmişe sahip. Koç heykel lerinden 
başka, Üzerleri aynı motiflerle süslü, fakat pek çok parçası kırı lmış bir 
kaç taş sanduka da var. Koç heykelleri dağınık vaziyette 12 adet. Hey
keller açık gri taştan kireçtaşı? yek pare yapılmış. Her koçun ik i  bütün 
ayağı bulunmakta olup, bu ayaklar alttaki aynı cins taştan yapılmış 
kal ın  bir tabla üzerine oturtulmuş. Yapı tekniği bütün koçlarda aynı .  
Vücut normal bir koçtan daha ir i .  i ki tanesi, belki de çocuk mezarı ol
duğu için, daha küçük. Baş ve boyun çok muntazam yapı lmış. Koçla
rın başlarının iki yanında, üc defa kıvrı lmış boynuzlar, kabartma tekni
ği i le bel i rt i lmiş. Heykellerin sağ ve sol yanları düz olduğu halde, s ırt
larına biraz bonbe veri lmiş. Bütün koçların arka kısmında, arka bacak
ların ın üstünde kalacak şekilde, kuyruk kabartı lmış. Alın kısmı, boyu
nun üstünden itibaren kavisl i  ve tam bir koç başı görünümünde. Ağız, 
keskin bir şekilde alt çeneyle köşel i .  Burun delikleri ve gözler bel irtil
memiş. 

Elazığ Müzesi ve Tunceli Hükumet konağının g irişi i le Tunceli yö
resindeki pek çok köyün mezarlıklarında gördı.iğümüz KOÇ heykellerin
den çok farklı bir teknikle yapılmış olmalarına rağmen, üzerlerindeki 
motifler pek çok yönden benzerlik göstermektedir. 

Sağlamtaş köyü mezarl ığ ındaki koç heyke! lerin in artistik açıdan en 
iyileri ve güzelleri olduğunu söylemek isterim. 

Son yı ı larda yapı lan üzeri betonla kapatı lmış, başucu taşı geniş 
beyaz mermerden, üzerine ölen kişin in adı soyadı, doğum ve ölüm ta
rihleri yazı lmış. modern mezarlar çoğunlukta. Büyük şehirlerdeki asri 
mezarl ıklarda görülen tekn ikle yapı lmış bu mezarlardan birisi faklı gö
rünümde. Üzerinde kaligrafisi bozuk harflerle, « İbrahim oğlu Mehmet 
Hanın R. Fatiha 963» yazısı bulunan mezarın ayakucu taşına yapı lmış 
olan damga çok i lgi çekicid ir. 

Taşın t::ırn ortasına çizi lmiş dikey bir çizginin sağ ve sol yanına 
yapılmış simetri k şeki l lerle üç ana grup ortaya cıkmış. Yukarıdan aşa
ğıya birinci grup şekil Oğuzların Bayat boyu damgasına çok benzemekte. 

Sonuc : Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Bingöl, Bitl is, Erzincan, 
Erzurum, Diyarbakır, Kars, Van, Tunceli, Malatya yörelerindeki mezar
l ıklarda tesbit edilen koç heykellerine Batı Anadolu'nun Afyon (Künbet 
köyü).  Konya (Akşehir/Maruf köyü). Eskişehi r  Seyitgazi - Ayvalı köyü) 
ile Tokat (Reşadiye - Elmalı ,  Han Elmalı ve Sah;namıs köyleri) yörele
rinde rastlanmıştır. 
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Doğu Anadolu'da en çok KOÇ heykel i  bulunan İl imiz ise Tı...nceli'dir. 
Tuncel i 'nin Pertek (Til köyü),  Çemişgezek (Oğuzlar, Hıdroz/Hıdır Oğuz 
<öyleri) .  Mazgirt (Kupik, Yukarı Sindan, Hanlı, Şöbek, Tarpese, Şi l ik, 
Ricik, Kurkurik, Kardere, Muhundu, Manekrek, Hodan, Hülüman, Tirkil ,  
Başmezra köyleri ) ,  Hozat'ın Ergen, Haşan, Torut, Taştek, Ağzonik, 
Peyik, Tanerler köyleri) i lçe ve köylerinde tesbit edilen KOÇ heykelleri, 
Dr. Hômid Zübeyir Koşay tarafından «Doğu Anadolu Mezartaşlarındaki 
'<oç ve Koyun Heykelleri» adı i le «Mil letlerarası 1 .  Türk Sanatları Kong
·esi•  ne tebliğ olarak sunulmuştur. (bkz. Kongreye Sunulan Tebliğler, 
Ankara 1 962, s. 256 - 257. 

Bu tebliğde ve Doç. Dr. Haluk ÇAY'ın «Anadolu'da Türk Damgası. 
<..oç Heykel Mezar Taşları . Türklerde Koç - Koyun Meselesi» adlı de
?erli kitabında Sağlamtaş köyü mezarl ığ ı  hakkında bi lgi verilmemekte
: fü. i lk defa bi l im d lemine tarafımızdan duyurulan bu mezarlık ve köy 
.:ızerine yapılacak müstakil  monografik çalışma ile Türk Kültür tarihine 
:::ıüyük katkıda bulunulacaktır. 
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ELAZIÖ MASALLARININ MUHTEVASI 

Ooc;. Dr. Umay GÜNAY c•) 

1970 yılında E.lôzığ İl Merkezinde yaptığım derleme sonunda 25 ma
salcıdan 100 masar derlemiştim. Derlediğim masallardan 70"şini dok
;ora tezimde Propp metoduna göre tahli l  ederek, bunları n  yapı itibariyle 
1urıya masalları ile aynı olduğur u ispatlamıştım. ( 1 )  Tezime dahil  etme
�'!)im 30 masal metninin bir kısmı müstehcen, bir kısmı teze aldığ ım ma
solların zayıf voryonttarı, bir kısmı ise masal ile hikôye arasında geçişi 
sergileyen örneklerdi. Bu sonuncuları aynca incelemeyi düşünmeme 
"'Oğmen bugüne kad<Jr buna fı rsat bulamadım. Bu bild i ride daha önce 
•"Opıforı üzerinde coltştığım masalların muhtevalarını değerlendirmeğe 
;alışacağım. 

Masallar en yaygın kabule göre masal mantığı denilen bell i  bir dü
zeıı içlr;de anlatılan hayat hikôyeleridir Bu hayat hikôyelerl, umurr:ı ·ıet
.e yaşadığımız dünyadan farklı bir dünyayı dile getirir ve imkônsızı ger
:::ekleştirerek, kahramanları neticede mutlu kı lar, dinleyenlere ümit ve
rir. Masallar, yapılarındaki aynilik ve tekrarın yanında çok şekil l i l ik ve 
canlı l ık gösterirler. Masallardaki canlı l ığı ve farklı l ığı  muhtevaları sağ
lar. Masal konuları bir memleketten diğerine nakledildiğinde masalı 
elan mil let onu anlatırken masal kahramanı yerine kendi milli tiplerini 
oturtmakta, masalın geçtiğ i cevre anlatırdığı yörenin coğrafi özell ikleri
ni  yansıtmakta ve masallarda s ık  sık yer alan harpler o mil letin môzisin
de yaptığı gerçek savaşlardan biri olarak gösterilmektedir. Masal g it
t·ği yerin dini inanç, mil li ôdet ve geleneklerine bürünmektedir. Halk 
kendisine yabancı olan unsurları atarak yerlerine milli olanları büyük 
bir başarı ile yerleştirir. Masallarda insanların gerçek hayatlarıyla düş
lerinin karışımı anlatı lmakla beraber her millet özendiği rahat ve refahı 
kendi sembollerlyle ifade etmektedir. Masallar yapı bakımından birbiri-

("! Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesl, Türk Dili ve Edebiyatı MIOmO, Halk 

Edebfyab OOretlm Üyesi. 

1. Umay GONAV, Etezıfi Mualları, &zurum 1 975. 
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nin aynı olmakla beraber muhteva ve uslup yönünden her masal anla
tıldığı yerde, yeniden yaratı lmış gibidir. 

Burada şunu da i lave etmek isterim ki yazıl ı  edebiyata mal edilen 
.masallarla sözlü gelenekten dtırlenerek aslına uygun olarak yazıya ge
ç irilen masallar arasında bazı farklar mevcuttur. Yazı l ı  edebiyat ürünleri 
a rasına dahil olan masallarda zaman, mekan ve yaşama tarzı bütünüyle 
belirsizdir. Sözlü gelenekte yaşayan masallarda ise mekanın ve yaşama 
tarzının büyük ölçüde masallara aksetmesi (2) bel l i  bir tarihi deği lse bile 
bir döneme işaret etmektedir. 

Elazığ Masalları isiml i  çalışmama dahil ettiğim 70 masalın tip nu
maların ı  Eberhard - boratav (3) ve Aa-Th (4) Tip kataloglarına göre tes
bit etmiştir. 70 masaldan aşağıda numara ve isimlerini belirttiğim 15 
masal her iki katalogda da yer almamaktad ı r. Bu 15 masalı muhtevla
rına göre incelediğimde 8 tanesinin klôsik masal olmalarına rağmen 
motif ve fonksiyon kombinasyonların ın farkl ı l ığı sebebiyle mevcut tipler
den birine dahil edilemediklerini  gördüm. 3 metin fıkra, iki metin ise 
menkabe hususiyetleri gösteriyordu. Diğer iki masaldan biri masallaş
mış halk hikayesi, d iğeri ise ori j inal b ir  hikayedir. Söz konusu masalla
rın isimlerini ve Elazığ Masal ları içindeki masal numara ve sayfalarını 
aşağıya alıyorum. 

1 .  Elma Kurdu ( 1 )  s. �77 menkabe 
2. Yarımca (5) s. 282 masal 

3. Arsız Kız (7) s.  287 masal 
4.  Bana Benzer (8) s .  289 fı kra 
5. Bir Kolu Altın Bir Kolu Gümüş Kadın (9) menkabe s. 290 
6. Çoban ( 10) fıkra s. 292 
7. Gelin Kaynana (1 1 )  fıkra s. 293 
8. Kız Pasişah ( 19) masal s. 315 
9. Ayı Kulağı  (22) masal s. 326 

1 0. Şah İsmail (2) masal laşmış halk h ikayesi s. 341 
1 1 .  Allahın Belösı (35) masal s. 330 
12.  Yogud Padşa (37) lıikôye s. 338 
13. Balıkçıgil (42) masal s. 405 
14. Kara Dirhem Hokkası (43) masal s. 410  
13 .  Kara Üzüm (58) masal s.  468 

2-- Umay GÜNAY ·Yeni Masal Derlemelerinin Düşündürdükleri � ı. Uluslararası Türk 
Folklor Kongresi Bildirileri C. i l .  Ankara, 1 976. 

3-- W. Eberhard - P.N. Bozatew, Typen Turkichen Volksmirehen, Wiesbaden 1958 
4-- Annti Aarne - S. Thompson, The Types of the Folktole, Helslnkl 1928 
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Burada şunu da açıklamak !sterim ki ,  tezime dahil ett iğim ve Eber
hard - Boratav, Aa - Th Kataloglarında tip n umaraları bulunan masal la
rın bir kısmı da menkabe ve fıkra grubuna dahil edilebi l i rler. Yapı iti
bariyle planları Propp'un masalları için tesbit ettiği plôna uymakla be
raber işledikleri konular bu metin leri farklı guruplara yerleştirmeyi ge
rektirmektedir. Propp, metodunu anlatırken bazı dini hiköyelerin de ma
sallar için tesbit edi len yapıya uyduklarını ifade etmiştir. Yapı sın ıfla
ması i le muhteva sın ıflamasının paralel olmayışları yalnız Elôzıg masal
larına has değildir. Sözlü anlatım türleri arasındaki yakın a l ış veriş ve 
benzerlik araştırıcıların kesin sın ıflandı rma isteklerini dôima engelle
mektedir. Sözlü muh.:ıfaza edilen örnekler arasında motif alış verişi 
ötesinde farklı konuların masal planı üzerine döşenmesi oldukça yaygın 
bir haldir Türk sözlü anlatım türlerinin bütün olarak değerlendiri lmesi 
gerçekleştiğinde bu türlü kaymaları daha iyi anlayabileceğimize inanı
yorum. 

Elazığ masallarını yakından tanıyan onlarla uzun süre meşgu l  ol
muş bir araştırıcı oiarak.  Elözığ nıasal ların ın kesin sınıflamalarda zor, 
yer al ış sebeplerinden biri de Elôzığl ı  masalcıların yaratıcı muhayyile!e
.;i ve gJzel usl�pları ile yeni  kompozisyonlar meydana getird iklerini söy
lemek hakkına sahip olduğuma inanıyorum. 

Elazığ Masallarında bölgenin dünya görüşünü, yaşama tarzını ,  de
ğer yargı ların ı ,  geçim vasıtaların ı  aşağıya aldığımız masal bölümlerinde 
görmek mümkündür. 

«Bu çocuk da gel zaman git zaman büyür, askerliğini yapar. Sürü 
sahibi tabii, et yer, süt içer, yoğurt yer, kaymak yer, tezce büyür. Anne-
1si ,  bu çocuğumuzu artık everel im. der.» (5) Bu ifadeden burada yaşayan
ların hayvancıl ıkla geçindiklerin i ,  beslenme tarzın ın hayvani gıdalara 
dayalı olduğu ve devlete karşı en önemli görev olan askerlikten sonra 
bir erkeğin evlenmeye hak kazandığı anlaşılmaktadır. Elôzığ'da ve bü
tün Anadolu'da k ırsal kesimin tabii yaşama tarzrnın bu ve benzeri ma
sallara aksettiğini görüyoruz. 

· Pek çok masal ımızda çocuğu olmayan kişi lere Derviş, Hızır gibi ve
l i ler yardım ederken «Yarımca» isiml i  masalda, çocuğum olmuyor diye 
üzülen kadına komşuları şöyle tavsiyede bulunurlar : «Oradakj kadın
lar da bunu boşa almışlar, demişler k i .  «Eve g it. bir üsküreye bulgur dol
dur, üzerine altı soğan koy, yalnız tekin i  yarıya böl de koy. Bir fukara
ya gelince ver. Çocuğun olur.»  ' Bu tavsiyeye uyan kadının altı çocuğu 

(5) Elizığ Masalları, Erzurum, 1 975. s. 277. 
(6) a. g. e.' s. 282. 
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olmuş, beşi tamam, biri yarım. Burada, tarıma dayal ı  hayatın ü rünleri 
olan bulgur ve soğan' ın yanında kadınların günlük hayatların ın yankı
larını bulabil iyoruz. 

Bir d iğer masalda,  «Bir ihtiyar kadın varmış, bir tek kızı varmış, 
i< ız ını  gel in etmiş. Kızını görmeğe g id iyormuş. Eskiden eski insanların 
nesi varmış, iki tane keçisi varmış, bunlardan yağ toplamış, bir ufak 
çiniye koymuş, bir serikle ağzını kapatmış, cininin kulplarına kuwetli 
bir ip bağlamış, eline almış, beli de eğrice yola cıkmış. »  (7) Bu bölüm, ev
lenen kızını yoklamaya g iden annenin imkôn ı  n ispetinde hediye gelene
ğine bağl ı l ığ ını  ayrıca yağın taşınma şekl ini anlatması bakımından ligi 
çekicid ir. 

Dallan Reyhanım Dallan adını  taşıyan masalda gelinden beklenen 
ve takd ir gören davranışlar şöyle anlatılmaktadı r  : «Kız kalktı önce ken
di odasını düzelti, kendisi de bezendi, düzendi .  Sultan hanımın hizmeti
ni ayrı yaptı , Padişahın hizmetin i  ayrı yaptı . Herkesin durumuna göre 
hizmetin i  ayrı yaptı . »  (8) 

Bütün dünyada Kül Kedisi veya Cinderal la ve Çizmeli Kedi i&imlerly
le tan ınan ve çok yaygın olan i ki masal Elôzığda Öksüz Kız (9) ve Keloğ
lan Sarın ısaki Beyoğlu ( 10) isimleri i le yaşamaktadı r. Özell ikle bu iki ma
sal ın yörenin adab ve erkônına adaptasyonu ayrıca incelenmeğe de
ğer bir konudur. 

Bütün bu örnekler bize Keloğlan gibi yerl i tipler etrafında teşekkül 
eden bize ait masallar yanında başka kültürlerden al ındıkları acıkça bel
l i  olan masalların nasıl telif edildiğ ini, adaptasyonun ne derece başarı l ı  
oduğunu göstermeleri bakımından çok önemlidir. Elôzığ'da anlatılan 
masallar, di l  ve uslupları i le bu i l imizin bütünüyle folklorik hususiyetle
rini serg ilemektedirler. 

�aman içinde masalların olağanüstü n itelikler:n ı  kaybederek hikô
ye • •  iteliğ ine doğru kaymaları bunları anlatanların günlük hayattan na 
derece etkilendiklerini göstermektedir. Bu konuya tek bir örnek ver
mekıe yetineceğim. «Şahin Kuşu, ti lki bacana(lına tel çekti, ti lki atmaca
ya te çekti, atmaca şahide tel çekti Teller vızır vızır işliyor.» (1 1 )  

Değişen hayat şartlarına uyum sağlayan olağanüstü niteliklerini 
----

(7) a. g. e., s. 285 
(8) a. g. e., s. 368 
(9) a. g. e., s. 416 

(10) a. g. e., s. 279 
(1 1 )  a. g. e., s. 303 

1 12 



ELAZIÔ MASALLARIHIN MUHTEVASI 

kaybederek hikôyeleşen masallar yanında, Yogud Paşa ( 12) ,  adını taşıyan 
ve masal olarak anlatı lan metin halk arasında teşekkül etmiş kısa hikô
yedir. Bu hikôye, yazı l ı  edebiyata batıdan aktarı lan hikôye türünün, 
sözlü kültürün tabii gelişme çizgisinde teşekkülünü göstermesi bakımın
dan ayrı önem taşımaktadır. Yogud Paşa isimli hi kôye, hevimizin ôşina 
olduğu bir kan davası h ikôyesini  masal uslubuna yakın bir uslup içeri
sinde anlatmaktadır. 

Derleme yaptığım yı l larda yaygın  halk hikôyelerinden birinin yar
yantı oldlığunu düşündüğüm için masal lar arasına dahil  etmediğim Ma
hur Ahmet ile Mahrr.ud adını taşıyan metin ise pek çok 't'önüyle ayrı de
ğerlendirmeye ihtiyaç göstermektedir. 

Bu metnin giriş kısmı Aşık Garip h ikôyesinln 17. asra ait yazma nüs
hasının ( "1 3) giriş  kısmı i le aynıdır. Ayrıca hikôyede Mahmud'un nişanl ı
sının bir başkası i le evlenme töreni ,  Dede Korkut Hikôyelerinden Bam
sı Beyrek'de Ban i  Çiçek' in d üğününe ( 14) benzemektedir. Aşık Garip'in 
yukarıda söz konusu ett iğ im varyantında da düğün töreni Bamsı Bey
rek Hikôyesindeki'ne çok yakındır. 

Mehür Ahme t i le Mahmud is iml i  metinde giriş kısmı Aşık Garip hı
kôyesinde ve d iğer bazı masal larda yer alan babası ölen çocuğun saflı
ğından istifade ederek mal ın ın mülkünün serseriler tarafından kandı rı la
rak al ınması şekl inde başlamakta. Aş ık  Garip hikôyesinde Maksud'un 
ôşıklığa ta l ıp  olmasıyla biyografik hal i< hikayesi şekl inde gelişmektedir. 
Mehür Ahmet i le Mahmud Hikôyesinde ise Osmanl ı  Padişahının.  İ ran 
Şahın ın  yerin i  bilene ağırl ığ ınca a ltın vereceğini i lôn etmesiyle hikôye 
Osmanlı - ı ran mücadelesi şeklinde gelişmektedir. Bu hikôyede aşık ol
dukça zayıf entri k unsur olarak kul lanı lmış. h ikôyenin bütününde Os
manlı - ı ran mücadelesi hôkimdir. Hikôye kahramanı Mahmud'un, za
man zaman bu mücadeleden vazgeçmek isteyen Padişaha söylediği şu 
sözler. halkımız arasındaki devlete bağl ı l ığ ı  ve sevgiyi ve saygıyı açıkça 
ifade etmesi bakımından i lg i  çekicidir. 

« Padişahım. her ne pahasına olursa olsun saat 12'de yarın onunla 
( lran sınır bekçisi bir dudağı yerde bir dudağı gökte arap) buluşacağız. 
Kaçarsam Osmanl ı  Devletinin adını  lekelemiş oturum. Ölmek de şeref
dir benim için.» ( 15) 

( 12) a. g. e. ,  s. 388 
( 13) Fikret Türkmen, Aşık Garip Hikayesi, Ankara; 1974. s. 1 1 3  - 1 15 
( 14) Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Ankara; 1 964. s. 42 - 44 
( 15) Mehüı Ahmet i le Mahmut isimli hikaye bildirinin sonuna ilave ediemlştlr : 
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Acem Şahının : «Bunların bir kişisi geldi. bunu (bir dudağı yerde 
bir dudağı gökte arao) tutsak etti ,  götürdü.  Eğer böyle içinde kırk el l i  
kişi varsa, gel i rse bizim memlekette taş taş üstünde koymaz. Bunlarla 
biz kı l ıçla baş gelemeyiz, yalnız bir tel !al  bağırtın, memleketde ne kadar 
cadı ,  sihirci varsa toplatın, sihir edeceksiniz, kızın gözü dönecek, kızı 
götüren oğlanı kesip gelecek, başka yolu  yok.» anlatımı bize Uygur Göc 
destanındaki hile ve büyüyü hatırlatmaktadır. 

Hikayenin bazı bölümlerinin Aşık Garip ve Bamsı Beyrek hıkayele
rine benzemesine rağmen Mehür Ahmet ile Mahmud Hikayesi, bu hika
yelerin vat')'antı değildir. Mahmud'un : «Yok, Türk toprağı üzerinde ya
şayan bir insan arzusuna kavuşamazsa ölümüne kavuşmalı ,  ya bu arzu
muzu hal edeceğiz ya öleceğiz.» şekl indeki sözleri hikayenin ana te
masını açıklamaktadı r. Bu metin,  Osmanlı  İ ran mücadelesinin hika
yesia ir. 

Yogud Paşa ve Mehür  Ahmet i le Mahmud ismini taşıyan metinler, 
masnldan hıkayeye geçişi göstermeleri ve konuları işleyiş tarzları i le 
sozlü anlatım türleri konusunda aydınlatıcı örneklerdir. 

Masa l ları kendi tabii ortamları içinde, metin tesbiti, varyar:t araş
tırması gibi endişelerin d ışında d inlediğimiz veya okuduğumuz zaman 
onların bize peşin hükümlerimizin aksine uzlaşılmış, paylaşılmış bir dün
yanın süzülmüş tecrübelerin in güzell iğini aksettırd iklerini  görüp hisse
debil i riz. 

M E H Ü R  A H M E T  İ L E M A H M U T  

Varmış yokmuş zamanın birinde bir büyük bezirgan varmış. Bu be
zirgan pahada ağır  yükte yerincek malları al ıp vilôyet vilôyet dolanıp 
ticaret edermiş. Günün birinde bunun iki üç çocuğu olmuş. Büyük 
çocuğunun ismi Mehür Ahmet, küçük çocuğunun ismi Mahmut imiş. 
Mehür Ahmet biraz büyüdükten sonra nerede akşam orada sabah eder 
olmuş. Küçük oğlan da okula g ider geli rmiş. Mehür  Ahmet her sabah 
kalkar  yastığının başındaki bir a ltın ı  cebine kor, çıkar arkadaşlarıyla be
raber sohbet eder gece gel i r  ki annesi yatağının yanına yemeğini hazır 
etmiş, yer yatar. Mahmut bey de okuluna devam eder günler ilerler. Gü
nün birinde bezirgan seyahatten döndüğünde biraz rahatsız oluyor, 
d iyor ki : 

«Han·m ben rahatsızım, benim yatağımı yapın ben yatacağım.» 
«Peki adam.» 
Bezirganın yatağı seril iyor. Bu yatağına g iriyor. çok geçmeden ha

n ımını  çağı rıp d iyor ki :  
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«1-'anım gel yanıma, ben im söyleyeceklerim var, bu nasihatlarımı 
iyi d in le.» 

«Başüstüne adam, senin nasihatların bizim başamız üstünde.» 
«Benim herhalde günüm tamam. Benim servetim çok, çocı.Jklarım 

küçük. Mahmut okula gid iyor, henüz çok cahil. Mehür Ahmet'in durumu 
sizce malum. Bu parayı elôleme kaptırmayın ız. Dünyada dost olarak  
kimsem yoktur, aksi halde düşüp kalkmayan b i r  ha l  başınıza b i r  darlık 
gel i rse Tifl is şehrinde Ali Ağa isminde bir adam vardı r. Ona baş'tiurunuz 
Derdinize çare olacak biri varsa odur, baba dostu ondan başka dostum 
yoktur, kiMsem yoktur benim.» 

«Peki adam ama Allah gecinden versin. Dur çocuklarımızın başını 
örtel im, bunların düğünlerini görel im, gelinlerimiz gelsin, torunlarımız ol
sun, bi raz da böyle görel im, ondan sonra ölüm hepimize.» 

«Kadın ben de bunu isterim fakat mukadderata karşı gelinmez.» 
Çok geçmeden bezirgan sizlere ömür ölüyor. defnediyorlar bunun 

taziyesini  ediyorlar, gelen taziye veriyor. 

Aradan bir zaman geçiyor, benim gibi  böyle beş on arkadaş birara
ya geliyorlar, «Yahu, bu bezirgan bizlere ömür Jefat etti, fakat bunun 
parasının ucu bucağı bulunacak hudutta değil Mehür Ahmet mclüm za
ten hiç ortada yok. Şu Mahmut'u nasıl edel im kand ı ra l ım da bu parayı 
bir zaman yiyel im.» diyorlar. 

İçlerinden biri d iyor ki :  
«Vallahi ağa sen bi l irsin eğer bunu yiyebil irsek sen bileceksin, yok 

elinden bir şey gelmiyorsa biz ne yapal ım.»  
«Peki beni  reis olarak kabul ediyor musunuz?» 
«Başımızın üstünde yerin var.» 
«Peki öyleyse. al  bu on parayı g it acı biber getirin.» 
Gidiyorlar acı biber getiriyorlar: 
«Buyur Ağa.»  
«Haydi g idelim.» 
Bunlar toplanıp mezarl ığa gid iyorlar, Mahmut bey evden çıkıyor, 

okula g iderken babasının başında yasini  şerifi okuyor. Okuldan döner
ken gene babasının başında yasini  şerif okuyor. Bunlar bundan istifade 
nasılsa Mahmut bey mezarın başına gelecek bizi orada görünce bunu 
hesaba getireceğiz ancak böylel ikle yola gelir, başka tür lü yola gelece
ği yok deyip on arkadaş gidip mezarın etrafında halka çeviriyorlar. 
Mahmut bey okuldan çıkıp mezarın başına yaklaştığı g ibi bunlar biber 
gözüne sJrtüyor, hepsinin gözünden yaş geliyor: 
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«Hu hu vay heyim VGY beyim, sen ö!.eceğine biz öleydik, bızim eti
miz senden kemi9imiz Allahtan, bizi bu hale gstirdin bi1i büyüttun, biz 
seni nasıl qöremedik, bizim nasıl haberimiz olmadı, biz seni nası l  görme
dik, Hu hu, vay beg ben öleydim, kurban olam beg sana.» 

M::ıturıut bey karşıdan bunları görünce diyor ki: «Benden tazia ciğe
rime yanan olmazdı ama fakat bu zaval ı lar benden fazla ciğerler;ne yan
gınlar.»  Gelip yaklaşıyor. bakıyor babasının mezarın ın başındalar diyor
ki: 

«Kardes siz yanlış oturmuşsunuz, bu benim babam.» 
«Yok beğ yok beğ ne senin baban bu bizim babamızdır, bizim keml

ğ im'z Allal-?tcn etimiz bundandır, hu hu . . . . . .  » 
Atıı rı bunu ikna ediy<orlar, Mc.hmut Bey başka bir çare bulamıyor, 

bunlar tasdi i  etmeğe çalışıyor, diyor ki :  
«Bu mt.ıkadderat, ölenle ölmek lözım deği l ,  ya salur  ya Allah, durun 

bakal ım hele buyurun eve g idel im.» 
Bunları önüne katıyor eve getiriyor, kapıyı döğüyor, anası pencere-

den bakıyor soruyor: 
«f,e oğul?» 
«Ana kapıyı aç misafirler var.» 
Çıkıyorlar, misafirler misafir odasına oturuyorlar, anası kapıyı dö

ğüyor, Mahmut kapıya çıkıyor, anası diyor ki: 
«Oğlum bu misafirleri getirmşisin ama bizim dünyada dostumuz yok 

tur, ranmetli baban vasi.,et etti, O ki bunlar ave kadar gelmişler ben ye
mek yapayım, kahvelerini vereyim. Yemeklerini yiyip kahvelerini içtikten 
sonra çıötür. otel paralarını  ver. Otele yatır ıöyle gel . 

«Pcıki ana.» 

Bu.,lor yemek hazırl ıyorlar, kahve getiriyorlar. kah.-elerinl  'çiyorlc. 
yem Jk hazır oluyor yemeklerin i  getiriyor: 

«Buyurun arkadaşlar yemeklerimizi yiyelim.» 
«ht •  hu, bey ağamız yok, biz nasıl  yemek yiyelim. Onsuz yemek mi 

yenir? Vay ben öleydim ağam, hu hu.» 
«Vay benim canım çıkaydı .»  
dlub� ya sab.ı ya Allah ölenle ölünmez, hele gel in ekmeğLmizl yl-

yelin.ı 
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'Yahu para ile al ınmaz mı?» 
«Evet bey para i le al ınır.» 
. ,c halde emredin g3tlreyim.» 
«Peki kardeş, aslan sütü denilen bir  nesne var.» 
ı ı<ac parayll gel i r  bu:» 
«On l iraya gelir.»  
Çıkartıyor on altın veriyor, arkadaşlardan birisi g idiyor, aslan sütü 

biraz da kıvır zıvır beraber getiriyor oturuyorlar beraber yemeğe. Bar
da!< istiyor aslan sütü bardakla içilecek. bunların her biris i  birer bardak 
atıyorlar, o diyor: «Mahmut beyin babasının şerefine.» o diyor: «Benim 
şerefime.» öteki diyor: «Misafir perverl iğin şerefine» , Bu a ile ocağının 
şerefine» derken Mahmut bey as!an sütünü birkaç bardak içince ayakta 
duracak takatı kalmıyor, diyor: 

«Hakikaten yahu dünyada neler varmış, biz hiç insan olarak yaşa-
mamışız, ne gam kaldı, ne keder kaldı .» 

«0 bey daha bunun daha neşeli  şeyleri var ki tasavvur edi lmez.»  
«Neyle gelir,» 
«Parayla efendim.» 
«Kaç l i raya gelir?» 
«Yüz l i raya gelir efendim.» 

Çıkartıyor kasadan yüz a ltın veriyor. Bir takım çalgı bir iki tane kız 
getiriyorlar, çalgı çal ıyor kızlar oynuyorlar. İçlerinden biri :  

«Efendim burası dar oldu, gelin bahçeye gidelim.» 
Bahçeye çıkıyorlar vur patlasın çal oynasın, tam yerlerinden kalk

maksızın on gün on gece Mahmut beyi nana muhtaç ediyorlar. Üzerin
den pantolonunu ceketini al ıyorlar, don paça bırakıp g idiyorlar. Ne evi 
kalıyor, ne anasının altını kalıyor, ne kürkü kalıyor ne postu kal ıyor. Her 
şeyin i yiyorlar, hissediyorlar ki bir şeyi kalmadı, o on arkadaş parayı 
vurup savuşup gidiyorlar, Mahmut bey havuzun başında kalıyor. Evi ipo
tek eden adam anasıyla kardeşini kapı dışarı ediyorı. Onların nereye 
gittikleri belirsiz. Aradan on gün geçiyor, Mahmut bey bir sabah ayıkı
yor, bahçede havuzun başında, başını  kaldıracak takat kalmamış, aç a
yakta durmaya hali yok. Havuzda elini yüzünü yıkıyor, kalkıp gidip kapı
yı dövüyor, evden bir başka ses gel iyor: «Ne o, kimi istediniz?» 

«Yahu bu ev bizim ev değil mi?» 
« Evet.» 
«Kapıyı acın, anam nerede?» 
«Ananı kapıya attık.» 
«E anam, neden anamı kapıya attınız?» 
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«Evi bana ipotek ettiniz. bu kadar para mukabi l inde, buyrun sene
dim, getirin paramı kapıya çıkayım, Ben evi aldım, oturmak için, ben 
oturacağıma göre annenle kardeşini  kapıya attım, nereye gittiler bi lmi
yorum.» 

Mahmut bey «eyvah» d iyor: 
«Hakikaten anamın sözünü  tutmadım bunlar baba dostu değil de 

babadan kalma düşmanlarımızmış da benim haberim yok. Neyse şunla
rı bir deneyeyim.» 

Çıkıyor çarşıya o arkadaşlarının üç tanesi lokantaya g ird i, arkası sı
ra bu da lokantaya g iriyor: SelamQn aleyküm ağam,» diyor. O ağaları 
masaya vuruyor sesleniyor: 

«Garson.» 
«Buyurun ağam bir emriniz mi var?» 
«At şu it i  kapıya, şu yemekleri de dök tazele, midemiz bulandı?» 
«Baş üstüne paşam.» 

Oradan nasıl sopayı al ıyorsa bunun arkasın bir ik i  tane vuruyor. ko
vuyor, Mahmut bey d iyor: «Eyvah dünyada neler varmış. bunlar nasir ba
ba dostları .» Bakıyor o yandan dört tanesi kahveye gidiyor, diyor: «Ba
ri bunlarla gideyim hiç olmazsa bir çay içeyim barsaklarım birbirine ya
pışmasın .»  

O kadar takatsız kalmış g id iyor kahveye: 
«Selamün a leyküm ağam.» 
Bu arkadaşları sesleniyorlar: 
«Garson.» 
«Efendım Paşam, bir emriniz mi  var?» 
«At şu zibid iyi kapıya, midemiz bulandı, çayları da dök tazele.» 
«Baş üstüne paşam emredersiniz.» 

O da maşayı kapıyor iki tane indi riyor, kapıya atıyor. Bu kör piş
man, biraz ağl ıyor. bakıyor üç arkadaşı da bir şişe aslan sütü a·lmış bir 
kaç tane ekmek almışlar koltukların ın altına gidiyorlar. Mahmut bey di
yor k.i : 

«Belki bu aslan sütünün dolayısıyla bunlarda gam keder kalmaz, 
bunlar merhamete geli r  de bir parça ekmek de bana yedirirler.» Kalkı
yor bunların arkasına düşüyor. bir tanesi dönüyor d iyor: 

«Niye geliyorsun len defol .» 
« Değme, zibidi gelsin bizimle beraber, yoğurt felan lôzım olursa gön 

deririz çarşıya, parasıyla getirir, kim getirecek oradan buraya.» 
«Madem öyle gelsin.» 
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Gıd iyorlar oturuyorlar, bur.ıar sohbet falan o ÇOC"Jk gidip köşede o-
turuyor Yoğurt lazım oluyor Lunlara, çağırıyorlar  bunu: 

«Gel lan buraya.» 
«Buyurun beyim bir emriniz mi var?» 
«Al şu beş kuruşu. çarşıya git, bir üsküre yoğurt üc tane ekmek, fa

kat o kadar çabuk geleceksin ki, gec geli rsen yandın.» 
«Başüstüne ağam.» 
Çocuk koşuyor çarşıya bir üsküre yoğurt, üç tane ekmek, yold1:1 ge

l irken d iyor ki : «Her ihtimale karşı bu merhametsizler bana ekmek ver
mezler, bir lokma yiyeyim» Ekmeğ in kenarın ı  del iyor. yoğurdun kösesi
ne batırıyor, ağzına koyuyor, onu çiğniyor. yutuyor. Götürüyor ekmekle 
yoğurdu,  soruyorlar: 

«Ulan bu ekmek neye delindi böyle, yoğurda da batırı lmış.» 
«Affedersiniz ağam, su dökmeğe oturdum. bir fare kavuştu ekmeği 

deldi ,  yoğurda batırd ı ,  ben koştum kavuştum. 

«Hiç fare ekmeği deler de yoğurda batırır mı?» 
Biri d iyor ki :  
«Dökün.» 
Biri de d iyor ki: 
«Yahu bu adam belki de o günden beri aç bir şey karnına girmemiş. 

verin yesin de cehennem olsun g itsin.» 
Alıyor üç ekmekle yoğurdu yiyor. «Yarabbi sana çok şükür.» ı:liyor. 

Kalkıyor çarşıya gidlrken yo!da kendi kendine d iyor ki: «Ben filan be
zirganın oğlu  Mahmut beyken ne hale düştüm, benim için yaşamaktan 
sa ölmek herşeyden hayırlı . en doğrusu çarşıda kimsenin yüzüne bakmı
yayım. önüme bakarak savuşayım gideyim, bel ime bir taş bağlıyayım. 
Atayım denize ben beni .  Boğulup kurtulayım.» 

Bu kararı veriyor kendi kendine devam ederken daha neredeyse 
carşıya çıkacak bir tel lôl bağırıyor: 

«Ey ümmet-i Muhammet. Acem şahının yerini bi l ip Padişaha göste
reni padişah altınla tartacak. Kırk gün müsaade verecek 41 . günü ora
ya hareket edilecek.» 

Bu çocuk kendi kendine düşünüyor d iyor: «Ben şimdi öleceğime 
kırk gun sonra öleyim.» Bunun üzerine tel löla: 

«Ben bi l i rim arkadaş.» 
«Cekil ,  sen nereden bil irsin.» 
Oradan bir ihtiyar sesleniyor. 
«Hey tellal niye o çocuğu o kadar hakir görd ün, sen bil iyor musun 

o çocuk kim?> 
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cNe biteyim ben işte zibidinin biri .» 
«Ya o filôn bezirganın oğludur. bilse bilse bu vilayette bir o bil ir On

dan başka Acem Padişahın ın yerini bilen yoktur. Bunun da herhalde şura 
dan hatırında kalmıştır. Aceme bunun babasının çok seferi vardır. ora
dan halı malı getirmlşdlr de annesi sormuştur, o da anlatmıştır. bu da 
çocukluktan hatırında tutmuştur.» 

«Evet amca, evet zaten öyle, rahmetl ik  babam oradan birkaç halı 
getirmişdi ,  anlattı. benim hatırımda.» 

Hemen tel lôl çocuğu alıyor götürüyor. Padişahın huzuruna: 
«Padişahım, bu çocuk bil irmiş.» 
«Peki, götürün altınla tartın, altınını tesl im edin. Kırk gün mü�aade 

sana oğlum, kırkıncı günün üstüne hareket edeceğiz.» 
«Peki şevketli padişahım.» 
Çocuğu hazineye götürüyorlar, alt ın la tartıyorlar, altını teslim edi

yorlar. Çocuk bir araba çağırıyor, atıyor bu alt ını  arabaya gidiyor evinin 
kapısının önüne kapıyı döğüyor, evin i  alan adam pencereden çıkıyor: 

«Ne o?» 
«Ailenin elinden tut. in in aşağıya, kaç kuruşsa paranız al ın gidin 

babam.» 
«Pekı başım üstüne.» 
İniyorlar aşağı, onlar paralarını  al ıyorlar, sent.'tlerin i  yırtıyor b..ı a

dam. O arabacı bu çocuğa yardım ediyor, a ltını çıkarıp kasayı dolduru
yorlar. Çocuk gömleğinin eteğine a ltın dolduruyor, çarşıya çıkıp bir tel
lôl tutuyor, (<Bağır.» d iyor. 

« Mehür Ahmet'le anasın ın yerini  bilene beş altın mükafat var.» 
Arabayla ba·ğı rıp dolanıyorlar: «Ey ümmet-i Muhammet Mehür Ah

met ile anasının yerini bilene beş altın mükafat \ıar.> 
Öyle arabayla bağı rıp dolanırken külhandan külhancı çıkıyor, hamam 

da çalışan külhancı soruyor: 
« Ey tel lôl ağa nedir,» 
« Mehür Ahmet ile anası kaybolmuş. onları arıyoruz.» 
«Benim yanımda yatıp kalkıyorlar, buradalar.» 
Arabayı oraya çekip iniyorlar. Mahmut bey hamamcıya soruyor: 
«Kardeş. sizin bu hamamın bir günlük gel iri kaç l i ra?» 
« Efendim beş altın .»  
«Al beş altını bu gün hamam akşama kadar bize.» 
«Peki ağam sizin olsun.» 
Hamamcının parasını veriyor, o arabacın ın parasını veriyor. Tel lô

l ın  parasın ı  veriyor. Allah işin izi rast getirsin, güle güle,» d iyor. Bunlar 
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çekip g idiyorlar. Bunlar, anası kendi kardeşi hamama giriyorlar, berber 
çağırıyor. kardeşi traş oluyor. Bunlar tertemiz iki kardeş bir de anaları 
hamamda yıkanıyorlar. Terziye haber gönderiyor. bunlara birer takım 
elbise gel iyor. Elbiselerini g iyip araba ısmarl ıyor, araba geliyor, biniyor
lar. Geliyorlar eve. yukarıya çıkıyorlar anasın ın i lk sorusu: 

«Oğlum Mahmut, bu para sana nereden?» 
Ana sana bu sorunun cevabını  birkaç gün sonra vereceğim, bana 

birkaç gün müsaade et.» 
«Peki oğlum.» diyor anası ama korkuyor, anası o külhandaki hayata 

razı. Oğlunun kötü yola sürüklen ip h ırsızlık falan etmesine razı değ, Bu 
korkunun içinde yaşıyor b irkaç gün geçiyor aradan çocuk kravat takı
yor elıne baston al ıyor altından, saat kösteği, çıkıyor çarşıya bakıyor ki 
o kendinin baba dostu olan arkadaşları b ir aynal ı  kahvede oturmuş soh
bet erıı yorlar. İçeri g i rer gi rmez: 

«Selômün aleyküm ağam.» 
«ll leyküm selôm Mahmut bey, buyurun buyurun .»  
«Önünden ayağa kalkıyorlar, ver gösteriyorlar buna. Oturuyor ma-

sayı döğüyor, garson geliyor» 
«Buyurun Paşam bir emrin iz mi var?» 
«Bana bir orta şekerli kahve.» 
İçiyor kahvesin i ,  kahvesini  içtikten sonra d iyor ki :  
«Ağalar sizden biraz müsaade rica edeceğim, benim bir  yerde işim 

var. Oraya uğrayıp geleyim.» 
«Peki efendim, müsaade sizindir.» 
Çocuk kalkıyor gid iyor, o odun meydanında on tane zeballah güçlü 

kuvvetli adam buluyor, bunlara d iyor ki :  

«Ben şimdi sizi  götüreceğim bir  eve, bir odaya bırakacağım. Bir sa
at sonra on tane kıravatlı saatli köstekli fötürlü efendi  getireceğim. İk i
mizin arasında bir dolap, ben o dolaba tak tak üç sefer vurunca siz kapı
yı açıp içeriye gireceksiniz. O efendileri her birinize bir tane teslim ede
ceğim. döveceksiniz bayı ltıncaya kadar, üzerlerinde elbiselerini ayak
kabların ı  fötürlerini soyup al ıp ayaklarından tutup sürüp caddenin orta
sına düzeceksiniz, s ize birer tane de altın verereğim.» 

«Vay kurban olem bey böyle bir iş  olursa can kurban.» 
Mahmut bey bu adamları evine getiriyor, dolaba koyuyor. Çarşıya 

çıkıyor, küçük bir aslan sütü a l ıp  cebine koyuyor. Biraz da ağzına değ
di riyor, ağzından kokusu geliyor, gid iyor bunların yanına : 

«Selômün aleyküm ağam.» 
«Vay aleyküm selöôm, benim ağam benim paşam hoş geldin.> 
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«Hoş bulduk.» 
Gene masayı döğüyorlar, garson geliyor: 
«Buyurun paşam bir  emriniz mi var?» 
«Bak ağa ne emrediyor?» 
«Yok sağol b ir  şey icmiyeceğim. Eğer müsadeniz varsa, kalkın bize 

gidelim gene a lemimize devam edel im. Arzu ederseniz?» 
«Hay hay bey sen arzu ettikten sonra biz nasıl gelmeyiz.» 
Bunlar on arkadaş kalkıyorlar, birbirlerini dürtüyorlar; Bunun para

sın ın biteceği yok. Bu bize numara yaptı. biz yüz vermedik  ama gene de 
bu adamın asaletinde temizl ik var, Bu kend isi geldi bizi buldu, hele kal
kın gidelim.» 

Bunlar kalkıp eve gid iyorlar, kapıyı dövüyor, anası pencereden ba
k!yor ki kendi lerin i  soyan on adam gene neyse korkarak inip kapıyı acı
yor, bunlar yukarıya misafir odasına çıkıyorlar. Çocuk gid iyor içeri di
yor ki: 

«Ana bize birer kahve yap.» 
«Oğlum Mahmut, bunlar gene o adamlar.» 
«Ana şimdi sıra ben de acele etme sonunu gözle.» 
«Peki oğlum.» 
Kahveyi yapıyor, bu Mahmut bey kahveyi götürüyor, arkadaşlara 

dağıtıyor. Odanın alt tarafına dolabın yanına oturuyor. Bir tane de ken
di el ine al ıyor, diyor k i :  

«Yahu arkadaşlar kusura bakmayın,  size bir  hikôye anlatacağım 
oma hepiniz güleceksiniz.» 

«Rica ederim ağa gülünecek ne var ki .» 

«Cok şey var, rahmetl ik  babamdan kalma epey demir vard ı .  Gecen 
gün tüccarları getirdim, daha düşük zamanımda satmayayım da ne za
man satayım. Geld i ler ölçtüler, b içti ler. tarttı lar, kaleme vurdular üç 
mi lyar b i lmem kaç yüz l i ra bağladı. Fakat ekserisinin ucunu fareler ke
mirmiş. Kemirir mi?» 

« Kemirir.» 

Namussuz herifler bu demiri kemi ren fare nasıl oluyor da yumuşak 
ekmeği yoğurda batıramıyor da siz bana sopa çalmaya kalktınız?» 

Dolaba vuruyor, yumrukla vurduğu gibi adamlar içeriye g iriyor: 
«Emret beyim, hangisi benim?» 
«Al ın işte her birin ize bir tane.» 
Bunlara bayı ltıncaya kadar vuruyorlar, don paça bacaklarından sü

rüyüp caddeye diziyorlar. Mahmut bey: «Ana şimdi keyfim geldi, lntlka-
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mımı aldım. Bundan iyisi olmaz. Sen bana bir güzel kahve yap da ben 
şunların vaziyetini seyrede seyrede kahvemi içeyim.» 

«Peki oğ lum . » 
Anası bir kahve yapıyor, pencerenin önünde oturup bu kahvesini 

iciyor, bunlar ayıkıyorlar. bakıyorlar  ki Mahmut bey pencereden bakı
yor : «Vay biz buna oyun oynadık ama bu bize daha üstününü oynadı.» 
deyip kaçıyorlar. Bundan sonra sıra gel iyor ana oğula : 

«Ana.» 
«Buyur oğlum.» 
«Sen gecen gün bana bir soru sormuştun, bu parayı nereden aldın 

d iye?» 
«Evet oğlum halen daha o korku içimde.» 

«Bu para Padişahın.  Padişah beni doğrudan doğruya haz.inesine 
götürdü. Beni altın ıa tartı, bana tesl im etti .  Ben de aldım geldim. bebe
oı bu adamlar beni çok perişan etti ler. Ben de dünyada yaşama ümıdi
mi kaybettım. Kendi kendime karar verdim intihar edeceğım. dedim ki 
denıze atı layım bogulayım, tam şehırden çıkacaktım, b ır tel lal  bağ ı rd ı , 
Acem Şahın ın yerın i  bi l ip yerin i  göstereni Padişah altınla tartacak. Ben 
auşundum kendi kendime, öylesi de ölüm böylesi de ölüm. Şimdi ölme
dense kırk gun sonra ölürüm kendime kırk gün daha yaşamak hakkı ta
nıdım. Bu namussuz heriflerden de intikamımı alırım. Ben ölürsem ba
bamın serveuni yerme getiririm. Olünceye kadar da kardeşimle anama 
yeter. Parayı buradan aldım ana. işte bugün beş altı gün g ıtti, oıuzdört 
otuzbeş günlük ömrüm kaldı .  Otuzbeş gün sonra öleceğim, yalan söyle
dım çunkü ben Acem Şahının yerini b ilmiyorum .» 

«Ogul gün doğmadan neler doğar, niye bi lmiyorsun? Allah varken 
gam yok. Sen öyle şeye karışma.» 

Akşam oluyor, yiyorlar  yemeklerin i ,  annesi d iyor k i  : 
«Mahmut sabahleyin erken çarşıya g ideceksin.» 
«Niye gideyim ana?» 
«At alacaksın, sen erken yat.» 
«Peki ana.» 
Mahmut kalkıyor yatıyor, sabah namazına anası kalktığı zaman gi

d iyor : «Oğlum Mahmut kalk» d iyor. Mahmut kalkıyor, abdestin i  alıyor 
namazın ı  kıl ıyor. Namazını kıld ıktan sonra annesi diyor ki : 

«Oğlum çarşıya g ideceksin,  meydana gelen i lk atı a lacaks ın .» 
«Peki ana.» 
Cebine birkaç altın koyuyor. g id iyor meydana. İ lk  gelen at için pa

zarl ık  ediyor sekiz altın ı  verip atı al ıyor. Getiriyor eve anası kapının önü-
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ne hayvanın geldiğini hissedince hemen iniyor aşağı kapıyı açıyor : 
«Cek oğlum Mahmut atı içeri .» diyor. Atı içeri çekiyor, at sağ ayağı i le 
içeriye giriyor. Sağ ayağı ile girince kadın  sevin iyor . «Hayırlı gudumlu 
hayvandır bu inşallah, işimiz rast g idecek.» 

Bir kaç gün bu çocuk anasının tarifi üzerine hayvan ı  yıkıyor, hay
vana güzel bakıyor. Bir cuma günü sabah erken : «Kalk oğlum Mah
mut.» diyor anası. O gece biraz yol yemeği yapmış, hazırlanmış. Mah
mut soruyor : 

«Hayırdır ana?» 
«Hayı r  oğlum çok şükür, uzun yola gideceksin .»  
«Başım üstüne ana.» 
Anası kalkıyor gene buna namazını kıldırıyor. Karnın ı  doyuruyor. 

Terkisini atın üzerine atıyor diyor ki : 

«Oğlum doğru Tifli.s'e g ideceksin Tiflisde filôn mahallede Ali ağayı 
soracaksın. Derdini olduğu gibi Ali ağaya anlatacaksın.  Ümit edeyim 
inşallah derdimize derman olacak.» 

«Baş üstüne ana.» 
Kalkıyor bu çocuk (<Bismi l lôhirrahmanırrahim» deyip atına biniyor, 

yola revan oluyor. Az gid iyor, dere tepe düzgid iyor, altı ay bir güz g idi
yor, bir çuvaldız boyu yol gidiyor. Derelerden sel gibi tepelerden yel gibi 
Hamza-yı pehlivan gibi günlerce geçip gid iyor. Günün birinde Tiffıs'e ka
vuşuyor, iyi kötü çocuğun kendine göre bir tahsi l i  var. Okuyor , oruyor, 
arıya aı ıya Ali Ağa'nın evini buluyor. Döğüyor kapıyı ,  1 8  yaşında dil vur
san yarı l ı r  bir kız balkona çıkıyor: «Kim o?» diyor. 

«Ben Osmanl ı  devletinden filôn bezirgônın oğlu Mahmut.» 
«Af buyurun babama sorayım, müsaade ederse alayım.1 
Ali bey de çok rahatsız, kuş tüyünden mafa yapı lmış. odanın  içeri

sinde bile mafada oturabi l iyor. O kadar ihtiyarlamış kendi de biraz ra
hatsız. Kız diyor ki : 

«Baba Osmanl ı  davletinden fi lôn bezirgônın oğlu Mahmut bey gel
miş.» 

«Aman kızım Osmanl ı  devletinden Mahmut bey gelmiş sen halen 
daha duruyormusun? Koş aç kapıyı . »  

Kız aşağıya ınip kapıyı açıyor, atın yedeğini  tutup içeriye çekiyor: 
«Buyurun kardeş.» diyor. 
Çocuk geliyor içeri g iriyor, Kız atı çekiyor. ah ıra b.:ığlıyor. Geliyor 

oğlanı a l ıyor, çıkıyor yukarıya, götürüyor babasını gösteriyor. Mahmut 
gidiyor Ali ağanın  el ini  öpüyor. Ali Ağa :  
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«Hoş gelmişsin oğlum Mahmut.» diyor. Yüzünü öpüyor, başlıyor ağ
lamaya, soruyor: 

«Ne var ne yok annen nasıl? Kardeşin nası l? Babanın vefat e ttiğ in i  
duyduk, gelemediğim iç in çok üzgünüm. malum görüyorsun benim du
rumumu. Gelmeğe takatim yok. Bu kız çocuğunu da buradan oraya gön
derip s ız ı  tesel l i  etmeğe gönlüm razı olmadı .  Ahırı s ize karşı kabahat
l iyim, fakat kusurlarımı affedin .» 

«Baba bu durum karşısında siz in bize karşı ne kusurunuz ola.  Cok 
şükür gelseniz de o ölüyü geri getirecek deği ls in iz gelmeseniz de Allah 
sizden razı olsun, bizi arzuladığınız için.» 

«Annen ne ediyor?» 
«Nerede oturuyor.» 
«Kardeşin nasıl?» 
«Cok iyi .» 
«Ne has yol mu şaştı , siz mi şaştınız, nası l beni hatırladınız geldi

n iz» . 
Düşüp kalkmayan bir Allah, işim düştü geldim derdimi sana anlata

cağım.» 
«Söyle oglum derdin nedir?» 

«Babamın serveti genişti, on tane adam tebelleş oldu. Bütün para
mızı pulumuzu el imizden aldılar. Biz naçar kaldık. Kendi kendimi ölüme 
makiım ettim, intihar etmeğe giderken Padişah tellôl bağırttı . Acem 
Şahın ın yerini bi l ip göstereni altınla tartacak diye, Ded im adam bir ya lan 
söyleyeyim ben bi l irim diyeyim. Padişah beni altın la tartsın bizi soyan o 
ada'111ardan hem intikam kaldırı rım hem de beni götürüp asarlarsa ala
cağım para anamla kardeşime yeter. ölene kadar. Yalan söyledim ben 
bil iyorum dedim şimdi o adam da ümidini bana bağladı. Anam tuttu se
nin yanına gönderd i ,  dedi baba dostu olarak Tiflis şehrinda Ali ağa var. 
Ben de doğrudan doğruya s izin yanın ıza geldim. inşallah derdime der
man olursunuz. 

«Oğlum gece dündüz Allaha yalvarıyordum emanetini  bir saat ev
vel alsın fakat timdi de Cenab-ı Allaha yalvaracağım ki emanetini ba
ğışlasın bu arzuyu yerine getirene kadar. Misafire git denilmez, sen bu
gün burada kal misafir olarak kal dinlen. Sabahleyin erken yola çıkacak 
sın. Gic:ieceksin s izin Padişaha bak bu kuş tüyünden yapılmış mafa, ay
nisinden yaptıracaksın .  Bir katı rın üstüne yerleşecek ve hemen de kırk 
günü falan beklemeyin ,  mafa biter bitmez yola koyulun.  Yol ayrımına 
gelince onlar yolu düz olarak takip eder, sen gel irsin şehre beni a l ı rsın 
gene şehrin öbür başında yol birb irine karışır biz onlara kavuşuruz. Al-
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lah ecelden aman vermezse ben göstereceğim, aksi halde sen gelirsin 
ki ben ölmüşüm buradan gidersin aşağı yukarı onbeş gün yol alacoksın, 
Bu ald ıktan sonra önümüze üç yol gel ir bir i  sağa b iri sola biri ortadan 
g ider Tam sağa g iden yolu takip edeceksiniz iki üç gün gittikten sonra 
karşınııa yüksek sarp bir kaya gel i r  o kayanın üzerine çıkarsınız Acem 
Şahın ın sarayını görürsünüz.» 

«Peki baba.»  

O gece yatıyor dinlen iyor. sabahleyin erken kalkıyor atına bin iyor, 
ihtiyarın el ini  öpüyor: «Allahaısmarladık.» d iyor, yola revan oluyor. Az 
gid iyor uz gidiyor dere tepe düz altı ay b i r  güz, bir  çuvaldız yol gid iyor. 
Derelerden sel gibi tepelerden yel gibi Hamzayı pehl ivan gibi günün bi
rinde gel iyor kendi memleketine kavuşuyor. Annesi karşıl ıyor çocuğunu 
kucaklıyor, yüzünü gözünü öpüyor. Soruyor: 

«Ne oldu oğlum?» 

«Anne gösterecek sağlık olursa söz verdi .  Şimdi ben Pad işahın ya-
nına rı ideceğim. Kuş tüyünden mafa katırın üzerine yerleşecek.» 

«Peki» 
Gidiyor Padişahın sarayına nöbetçiler soruyorlar: 
«Ne istedin kardeş?» 
«Padişahı göreceğim, gidin deyin ki Acem Şahının yerin i  size göste

recek olan adam gelmiş sizi ziyaret etmek istiyor.» 

Nöbetçi gidip padişaha haber veriyor. Cocuğl.i içeri al ıyorlaı . Çocuk 
g id i tor diz çöküyor padişahın el ini  öpüyor, diyor ki :  

«Şevketl i Padişahım, kuş tüyünden bir  mafa yaptıracaksın, katırın 
üstüne yerleşecek içine oturup g ideceğim. Giderken kahve sal lanıp dö
külmiyecek fincandan.» 

«Peki oğlum.» 
«Baş vezire haber veriyorlar gel iyor. Padişah gerekl i tal imatı veri

yor. 
Mahmut bey: «Padişahım hazır olur olmaz siz de askeri hazır edin 

hemer yola çıkacağız ,  40 günü falan beklemeyeceğ iz.» 
«Peki oğlum.» 
Padişahın sevgisi bu Mahmut beye bir evlat kadar artıyor şevkat

leniyor. Bu çocuğa kırk gün müsaade etmişti. Bir an e11vel vazifesin i  bi
tirmesi için derhal harekete geçmesi Padişahı sevindiriyor. 
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«0 halde bütün askerler de hazırlansın. sabah namazı hareket ede-
ceğiz . 

«Peki oğlum.» 
«Padişahım mümkünse bir ricada bulunacağım.» 
«'3uyur o�lum.» 
«Sizin si lah deposunu acın kendime lôyık kalkan kı l ıç gürz al ıp ben 

de kuşanayım.» 
«�eki oğı Jm.» 
P{·d işah baş veziı e em it veriyor, baş vezir lalaya emir 11eriyor, lala 

diğer .;;ubay!.,rına bunu götürüyorlar si lah deposunu acıyorlar :>u ço
cuk kendi gücüne göre bir kalkan bir gürz, bir kı l ıç al ıyor. Atını  kuşatı
yor, kendi kuşanıyor gidiyor eve sabahleyin erken kalkıyor. Anasının el i
n i  öpüyor, helal l ık al ıyor, atını  kuşatıyor. kendisi kalkanını ,  gürzünü, kı
l ıncını kuşanıyor, gel iyor padişahın sarayına: 

«Asker hazır mı?» 
«Hazır. » 
«0 halde buyurun Padişahım hareket edel im.» 
Bunlar askerle beraber hareket ediyorlar. ha babam de babam 

günler geçiyor haftalar geçiyor, yola revan oluyorlar, Tiflis şehrine yak
laştı kları gibi Mahmut bey: 

«Padişahım siz bu yolu  takip edin, ben onbeş yirmi ki' '1 '· •,re ileri
de size iltihak ederim, Benim şehirde biraz işim var, oraya u')rayaca
ğım.» 

«Peki oğlum Mor.mut serbestsin.» 
«Sağ olun Padiş::ıhım.» 

Mahmut bey gid ıyor Tiflise Ali ağanın kapısını dövüyor. Kız balkon
·dan bakıyor, nasıl k !  tanıyor hemen i n ip  kapıyı acıyor. Zaten Ali bey de 
!ıazırlanmış, Mahmut bey o mafhanın içinden kucaklıyor kendi hazırla
".1ığı  mafhanın içine yerleştiriyor Katırı yedekliyor, atına bitı iyor. Kıza: 
«Haydi Allah'a ısmarladık.» diyorlar O da «Uğurlar olsun.» diyor. Kız giri
yor kapıyı a rkadan örtüyor. Perdelerin i  çekiyor, hiç d ışarıyı görmiye di
y!3. 

, Ali ağa ile berauer bunlar gidiyorlar, tam dediği yerde Padişaha 
kavuşuyorlar, bunla · kavuşnıadan subaylardan biri diyor ki: 

« Padişahım bu oğlan kaçmasın.» 
«Eğer kaçacak oısaydı bu adam gel ip bize günü dolmazdan haydi 

hareket edel im demezdi .  Demekki bunda böyle bir niyet yok. İyi n iyet
li bir insan, böyle şey daha istemem.» 

O sırada bunlar kavuşuyorlar, Padisah· 
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«Hoş geldin oğlum Manumt.» 
«Hoşbulduk Padişahım.» 
Bunlar beraber çıüle söyleye istirahat ede, yürüye epeyce bir ay fa-

lan yol al ıyorlar, Padişah usanıyor soruyor: 
«Oğlum Mahmut bey çok kaldı mı?» 
Mafayı acıyor, soı uyar, 
«Baba cok kaldı mı?» 
«Oğlum karşımızda sana tarif ettiq�m yalcın o siyah taş gorunu

yor, üç gün üç gecel !k yolumuz kaldı .  Oğlum c sahraya çıktık mı  o sivri 
gördüğün tepe üzeri düz bir sahradır gözünün aldığı  kadar o tarafı 
Aceme a itt:r. Acemin sarayı da göriinecek.» 

«Sağ t:.I baba.> 
Mafeının kapısını  örtüyor: 
«Padişahım. karşıda görmüş olduğun siyah kaya var ya» 
«Evet uÇlum Mahmud» 

«0 kcvanın üzerine çıkarsak, Acem Şahının sarayını  göreceğiz. O
nun üzeri büyük bir düzlük, gözünün aldığı kadar  bir sahra. Padişahım 
öyle sivri göründüğü kadar deği l .  üç gün üç gecel ik de yolumuz kal
d ı .»  

Padişahın sevincinden çiçekleri yarıl ıyor. yaklaşmış.  Bunlar üç gün 
üç gece durmaksızın yürüyorlar, bir sabah erken kavuşuyorıar. Sahra
ya, çadırı çatmayı yık.varlar. Atları sıraya çekiyorlar, herkesin çadırı ku
ruluyor, Padişahın çadırı kuruluyor, herkes istirahate çekil iyor O gece 
istirahate çekil iyor. Sabahleyin erken bir bölük asker bir bölük kuman
danına Padişah d iyor ki : 

«Şu sarayın etraf ın ı  gezin, hab�r getirin .» 
Bir bölükle bir bölük kumandanı atlarına bin iyorlar, süvari ala

rak sarayın etrafını geziyorlar, h iç g idenlerden bir tanesi geri dönmü
yor. Giden ölüyor. Aradan iki gün geçiyor, hiç kimse geri gelmiyor. Bir 
bölük daha hazırlan ıyor. bölük komutan ı  i le beraber gidip sarayın etrafı
nı  dolanıyorlar, önde g iden attan düşüp ölüyor, geri ka,lanlar kaçıyor
lar, Padişah soruyor: 

«Ne var oğlum, askerin yarısı ne oldu?ıı 
«Efendim ne kı l ıç şakırtısı geldi, ne si lah patladı ,  ne top atıld ı ,  h iç 

bir şey olmadığı halae önde g iden attan düşüyor, ölüyor, önden g iden 
attan düşüp ölüyor, bizde hiçbir şey görmeksizin döndük kaçtık. 

Mahmut bey bunu duyunca gid iyor, çadırına Mafanın kapısın ı  acı
yor, soruyor. 

«Baba hal i  keyfiyet bundan ibaret, bu n�del' i leri geliyor?» 
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«Oğlum o sarayın etrafı bedendir, bedende büyük bir kapı vard ır. 
O kapıya bir arap koymuşlardır, b ir  dudağı yerde bir dudağı gökte. O 
Arabı gören korkusundan yüreği yarıl ıyor, bundan ibaret, başka bir şey 
yok. 

«Peki.» 
«Oğlum, bak o kapıya koyulan Arap çok zi'ı'ankôr bir şeydi r, sakın 

gitmeyesin .»  
«Yok baba ben g itmem.» 
Mahmud, padişaha gel iyor: 
«Padişahtm, hiç askerin bir tanesini  gönderme müsade buyuracak

sın yarın ben yalnız başıma gideceğim. Eğer Allah yardım etti , ben ge
ri döndüm geld im. Bütün arzumuza kavuşacağız, yok kısmet olmadı ,  kıs
mette ölüm var. Geri gelmezsem memlekette anamla kardeşim sana e
manet. Ben im çadırımda bir mafa var, mafayı buradan giderken Tiflis
de filan sokak filan numaralı eve bırakırsınız.» 

«Peki ogium fakat bir takım asker g itti .  H iç biri geri dönmedi .  Bir 
bölük asker g itti yarısı gelmed i, sen tek başına g itme oğlum, lazım de
gil, ben vazgeçtim, !Ju işten ger i dönel im.» 

«Yok Türk toprağı üzerinde yaşayan bir insan arzusuna kavuşmaz
sa ölümüne kavuşmal ı ,  ya arzumuzu hal edeceğiz, ya öleceğiz. Padişa
hım.» 

«Peki oğlum.» 
O gece yatıyorlar Çocuk sabahleyin erken kalkıyor, abdestini  a lı

yor. Namazını kıl ıyor, gidiyor. İ htiyarın ı:-l ini  öpüyor: «Hakkını helôl et 
baba, ben gideceğim her ne pahasına olursa olsun.» diyor. 

G id iyor. P'ldışahın da el ini öpüyor, helal l ik istiyor. Askerle de helôl
ıaşıyor. Bismil lôh deyip atına, binivor, kalkanını ,  gürzünü kıl ınc,nı hep 
kuşanıyor yola revan oluyor. Padişah imamlığa geçiyor. Bütün aske
riyle beraber namaz•J durup bu çocuğa dua ediyorlar ki sağ sal ım geri 
döne Bu çocuk gid iyor, bedenin etrafını dolanıycr ihtiyardan öğrenmiş
ti ya kapının ağzında bir arap var. Bu kendisini pek sarsmıyor, o Arabın 
her an karşısına çıkacağı hatırında, Arabı görür görmez çocuk her ne 
kader korkuyorsa da . kendi kendine cesaret veriyor, bağırıyor: 

«Ey Arap, o kao.yı kesip durma, cık er meydanına.» 
Bunun bağırtısından Arap başl ıyor korkmaya : 
«Ey yiğit, ben to� raktan halk olmad:rı, benim de anam babam var. 

sabahleyin buıaya gel irken onlardan helöl l ık almadım. Bir müsait saat 
tertip et. o saate k·:ı1ar bende lınamdan babamdan helôl l ık a layım. O 
saatte er meydanında buluşal ım. Allah ya sana verir, ya bana.» 
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Peki, madem öyle yarın saat 2 de burada seni beklerim.» 
«Başım üstüne.» 
«Haydi Allaha ısmarladık.» 
Mahmut bey atı  döndürüyor ,  üzengi çekiyor, dürbünle bakıyorlar, 

Padişaha haber veriyurlar ki Mahmut bey geri geldi, 
P(1dişahm sevincinden çiçekleri yarıl ıyor, kalkıyor çocuğu bizzat ken

di  karşı l ıyor, soruyor. 
«Oğlum Mahmut bey, ne var?» 
«Cok şükür padi::ahım hiç bir şey yok, kapının ağzında bir Arap 

var, çok heybet!i bir kimse. Askerlerden, görenler korkularından bayı l ıp 
ölmüşler. başka bir şey yok. 

«Madem öyleyse geri dönüp gidelim oğlum, ben vazgeçtim bu iş
ten.»  

«Padişahım, her ne pahasına mal  olursa olsun, saat 2 de,  yarın o
nunla buluşacağım, kaçarsam, Osmanl ı  devletinin adını lekelemiş olurum. 
Ölmek de şerefdir ber . im için Allah ya ona ya bana. Ben sizden bir tek 
duanızi ist:yorum, başka b ir  şey istemiyorum.» 

O gece yatıyorlar, sabahleyin kalkıy . ..:r cocuk abd.�stln l  a l ıyor. Na
mazını kı l ıyor, at:na biniyor, hepsinden helôl l ık al ıyor. «Haydi ,  Allaha 
ısmarladık .»  diyor. TrJm saat 2'ye beş k:- '.a kap·ya gel iyor, kimse yok. 
« iyi ben ondan evvP.. geldiğim için iftiha: ederim kendimle» d iyor. Beş 
dakika geçiyor on dr.kika geçiyor yok. s�at bir oluyor yok. Çocuk attan 
iniyor, atın yedeğini koluna takıyor, başlıyor öyle dolanmaya, saat iki o
�uyor, bakıyor Arap i'apının önünd·J. Arap bakıyor, oğlan öyle heybetli 
adım atıyorki ,  b ir  arLm attığı zaman neredeyse J iz kapağına kadar ye
re gömülecek, o kadrır sinirlenmiş. Çocuk geri dönüyor ki Arap kapıda. 

«Ey ulan kôfir he• gün burayı feleğe vermezken, iki  setten beri ne 
diye beni bekletiyorsı ,n?» 

«Ya yiğit, kusur 1 ba·kma. saatim yalr.15mış, ben farkında deği l lm.1 
«Cık ulan meydana.» 
Bunlar meydana cıkıyorlar, Arap gürzünü eline al ıyor, Mahmut di-

yor ki :  
' 

«Yok ben burada seninle haftalarla harb edecek değil im, ka1kanını 
cevir, kı l ıc ını  sıyır, Al lah  ya sana y.Jbana.» 

Bunlar kalkanlarını takıyorlar, kı l ıcların ı sıyırıyorlar, ha baball" de 
babam. çocuğun atı çok kuvvetli c! harman gib! döner dönmez yukarı
dan aşağıya at ön ayaklarının üzerine kalktıysa, al ıyor Arabı aşağı oğ
lan in iyor, kı l ıcı dayıyor boynuna, diyor: 

«Kesem mi ulan seni ,  senin yüzünden bizim ne kadar askerim iz öl
dü.» 
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«Yiğit kanım,  katl im sana helö ldır, yalnız senden göğsümdeki şu 
beş düğmeyi sökmek için müsacıje rica edeceğ m, ondan sonra kanım, 
katl im, sana helal ol::;un.» 

«Peki erkeklik c.efterimde bu de var, cöz duğmelerin i  göğsünden.» 
Arap göğsündek i beş düğm·Jyi söküyor, yüzünden n ikabı kaldırıyor. 

Bir kız, bir kız ki bir tıa:kan bir d :ıha bakc'"'lıyor, ayın ondördü g ibi çocuk 
d üşüp bayıl ıyor. Bayı lınca kız yine n ikabı yüzl.ine örtüyor, düğmelerin i  
i l ikl iyor. bu kere kız oğlanın göğsGnün Czerine :Jturuyor. Kı l ıcı da� ıyor, 
boynuna çok geçmeden oğlan gözünü açıyor gözünü açtığı g ibi ,  kız so
ruyor: 

«Keseyim mi?>; 
«Hiç teredüd etr.ıeksizin ke'3, ('ünkü ben yiğitl iğ imin kıymetin i  bi le

medim kesmen lôzını .» 

«Haşa, ben senin g ibi bir delikanl ıyı nasıl keseyim, ben senelerden 
beri bu kapıyı senin gibi bir yiğidi bı..1labilmek için bekledim. Allahın em
riyle kabul edersen ben senin, sen benim.» 

«0 halde sen be1i kabul ettikten sonra muhakkak ben de seni ka
bul ederim.» 

El ele tutuyorlar, atlara bin iyorlar, fnl lah doğru Osmanl ı  Padişahı
n ın yanına, dürbün!.:) bakıyorlar, haber V5r iyorrar, Padişaha k i  Arabı ge
tirmiş. 

Padişah emir ver.yor, diyor ki: Bütün her'<es çadırlardan icarı gir
se görüp de korkunuzdan ödünüz yarılmasın iki kişi şu tepeye g itsin,  
yüzlerin i  bize taraf döndürsünler, arkaları onlara taraf, Arabın el ine 
ayağına kuvvetli palan vurmuş mu sorsunlar. 

Askerler gid iyor, Padişahın �mrir. :  yerirf get:riyor, Mahmud bey: 

ııHiç korkmayın, padişaha �e!amımı söyl111 ın,  ayaklarına palan, boy
ııuno zincir vurmuş1J:n.> 

Yalnız, Mahmud bey çadırlara kavuşur kavuşmaz, kimse görmesin 
d iye üzerine bir çadır örtüyor, götürüyor, kendi çadırına koyuyor. Kız 
diyor k i :  

«Mahmud, ben 3eni terk etm�k istemiyr.: um, babam kıymetli mü
cevherlerinden gönderir, beni  geri isterse, git Padişaha tembihle beni 
geri göndermesinler.» 

cBaşüstüne.> 
Gidiyor. 
c Padişohım, mümkünse bir ricada buluna ... a�ım.> 
cBuyur, Mahmud.> 
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«Bu bir kızd ır. Allahın emriyle ben bunu a lacağım. Acem Şahının da 
kıziymış, Acem Şahı hediyeler gönderip bunu geri isteyecek, sen hedi
yeleri aldıktan sonra, de ki ,  Osmanl ı  devleti tuttuğu tutsağı hiç bir zo
marı geri vermez. HarLimiz harb, nıu .. ·\'Yen gü .. teklif edersin, o güne ka
dar bekler iz. Harbe çıkarlarsa senin askerin kavuşmasın, ben bunlarla 
harb edeceğim Yok harb etmezl.:ırse o zamcn sa1uşur g ideriz. » 

ıPeki oğlum.» 
(!Devresi gün oluyor, kız saraya dönmeyince, kapıya adam gönde

riyorlar, kız ditmiş. Ş�h: 
«Eyvah, Osmanlı jevletinden tutsak edip götürdüler bunu bu tut

sak olacak bir yiğit miyd i ,  bu Arap, Nasıl bir yiğit bunun karşısına geldi 
ki bunu tutsak etti gotürdu.ı 
. Acem Şahı üç tane kıymetli taş bir tepsin in üzerine koyuyor, inci l i  
çevre iia örtüyor. Bir  takım asker.  b ır  ı cı !( l rn iwıııutanı Padişahın çadın
na götürüyor. Acem Şahından gelen misafirler. Padişahın çadırının önü
ne indiri l iyor, diyor ki :  

«Bizim Şahın hürınetle selamı var, şu kıymetsiz hediyelerimizi ka
bul etsin tuttuğı:. tutaağı  iade etsin .> 

Padişah. çevreyi :-..aldırıyor, tepsinin üzerindeki tam kendinin arzu 
�tmiş olduğu hediyeler. Zaten padişah o üc taş icin buraya gelmiş. Ga
yesi o taş ları a lmakmış. Diyor ki: 

ıBu tepsiyi benirr, çadırıma koyun.» Teps i kendi çadırına g ittikten 
sonra o gelenlere diyor ki: 

«Sizin Şahınıza benden selem söyleyin,  Osmanl ı  devleti tuttuğu 
tutsağı hiç bir zaman iade etmez. üc gün üç gece ben buradayım, dör
düncü sabah gideceğim. Harb ise harb, arkamdan demesin ki Osmanl ı  
Pad işahı kaçtı gitt i .» 

Peki deyip, çekip gid iyorlar, Osmanl ı Padişahının dediklerini Şaha 
anlatıyorlar. Şah: 

«Bunların bir kişisi geld i, bunu tutsak etti götürdü,  eğer içinde 
böyle kırk elli kişis i varsa, gel i rse bizim memlekette taş taş üzerinde 
koymaz. Bunlarla biz kı l ıçla baş gelemeyiz, ya·lnız bir tel lôl bağırtın. 
Memlekette ne kadar cadı ,  s ih irci varsa toplatın. Ne ederseniz edin si
hir edeceksiniz kızın gözü dönecek oğlanı kesip kaçıp  gelecek. Yoksa 
başka yolu yok.» 

Memlekette ne kadar cadı s ihirci varsa, o dakikadan itibaren sihi
re başl ıyorlar, Bunlar üç gün üç gece bekliyorlar, dördüncü sabahı kal
kiyorlar, ses soluk yok, çadırı çatmayı toplayıp yola revan oluyorlar. Ha 
babam de babam gece gündüz durup dinlenmeden geliyorlar  Tifüse ka-
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vuşuyorlar. Mahmut bey götürüyor Mafayı, Ali Atayı evine tesl im edi
yor. Kıza tekrar «Allaha ısmarladık. sağol bacı .»  d iyor. İhtiyllrın elini ö
püyor: 

«Haydi Allaha ısmarladık baba.» 
cGüle güle oğlum, Allah iş in i  rast getirs in.  Anana kardeşine çok 

selôm söyle.• 
«Hakkınızı da helal edin.ı 
«Helal hoş olsun.• 

Arabı yedeğine cl ıyor, gü le söyliye geliyorlcr, askere kavuşuyorlar 
Asker kendi Osmanlı memleketine kavuşuyor, her-<.es gid iyor evine güle 
söyleye şadıman Padişah gelmiş diye, bütün açların karnı doyuyor, çıp
lakların üstü tazeleniyor. Kırkgün kırk gece da" .ıl  çalın ıyor, düğün edi
yorlar, Padişah zafe!"den dönmüş, onlar öyle alem yapsın, Biz gelel im 
Mahmut Beye. Mahmut bey, kızı anasıyla kardeşi i le tanıştırıyor. Geiin 
üzerı indeki nikabı çıkarıyor. Mahmud bey sabahki gün diyor ki: «Hazır  
düğün dernek tutulmuşken ben g ideyim Padişaha Padişah gelsin el iyle 
bizim n ikahımızı kessin.  D a v u 1 m a v u 1 çal ınırken bu arada· 
b i z i m d ü ğ ü n ü m ü z  d e  o l s u n . » B u  g a y e  
ile sabahleyin, saatine bakıyor 8. biniyor atma s a r a y a giderken 
yolda buna bir uyku bastırıyor. Şu ağacın gölgesi serin ben şurada bi
raz uyuyayım, bu vaziyette Padişahın karşısına gidersem konuşamaya
cağım bile.» diye düşünerek atının yedeğini  b ir  ağaca bağlıyor, atıyor 
kafayı yatıyor, Az mı yatıyor çok mu yatıyor kendinden haberi yok. Ge
tirdiği kız, anası , kardeşi bir gün bekliyorlar. Mahmud bey yok, iki gün 
bekliyorlar. Mahmud bey yok. Üç gün bekliyorlar. Mahmud bey yok. Ak
şama kadar bekl iyorlar  gene yok. Kızın beyni dönüyor, nası l kavuşu
yor sandığa nikabı yüzüne çekiyor, gürzünü kı l ıncını kuşanıyor. Önüne 
Mahmud beyin anası geçiyor ona bir sil le vuruyor düşüyor kolu kırıl ıyor 
Kardeşi geçmek istiyor. ona da bir tokat vuruyor. düşüyor ayal}ı bacal}ı 
kırı l ıyor. Onları o ini ltiyle bırakıyor. Ata bin iyor. Yola revan oluyor. doğru 
Acem Şahının sarayına babasının yurduna. O e\lden ç ıkıyor Mahmud 
bey uykudan sıçrıyor, at tepine tepine partına kadar, toprağa gömülmüş 
saate bakıyor, aradan çok vakit geçmemiş, All'.lh Allah hikmetinden su
al sorulmaz. Bunda da bir h ikmet var, atı çekiyor, at sıçrıyor, çıkıyor top 
raktan ,  biniyor geliyor eve. Bakıyor kardeşi aşağıda inl iyor, anası yuka · 

rıda, soruyor: 
«Ana ne oldu, kardeş ne oldu?» 
«Ne ola bekledik  dört gündür, neredesin oğul?» Gelmedin gelin Kız 

dı . Bu nereye gitti diye. Sandığından bir şeyler çıkarttı aşağı giderken 

133 



Doç. Dr. Umay GÜNAY 

biz önüne geçtik, bana bir si l le vurdu, düştüm kolum kırıldı. Kardeşine 
bir tokat vurdu baca�ı kırı ldı ,  kendi de ata bind: g itti .» 

Mahmut bey nasıl kalkanın ı  gürzünü kı l ıncını  kuşanıyorsa atına 
atlıyor, mahmuzluyor Bura benim şura senin bu dağ benim, şu dağ se
nin derken o siyah taşına önüne gel ince kız arkasına bakıyor ki tozu dı..:
mana katmış gel iyor ama sanki bir tabur askerdir gelen o kadar heybet
le geliyor. Diyor : 

« Bu namussuz herif bu vaziyette babamın sarayına kadar gelecek 
en doğrusu ben bu kayanın arkasına saklanayım da bunu ik iye b içeyim 
Ondan sonra rahat savuşayım gideyim.» 

Ka:yanın arkasına saklanıyor, Arap nasıl Mahmud bey geçerken 
yukarıdan aşağı bir k ı l ıc çekiyorsa, i kiye biçi lmiş vaziyette attan aşağı 
yıkıl ıyor. Kan cıkınca sih ir bozuluyor. Sih ir bozulunca kız ne yaptığının 
farkında değil ,  oturuyor başına saatlerce ağlryoı . Bakıyor ki ağlamanın 
daha bir faydası yok. Damarlar atıyor a ma kıck can olsa bir canı kur
tarmanın imkanı yok. Parmağından yüzüğünü çıkarıyor oğlanın parmağı
na takıyor. Cebinden incil i cevre çıkartıyor oğlanın cebine koyuyor. Atı 
n ın sırtına bin iyor ağlaya sızlaya babasının memleketine gidiyor orada 
ıssız bir derede olduğu için hic bezirgan geçmezmiş, fakat tesadüfen o 
gün yolunu sapıtmış bir bezirgan oraya uğruyor. Bezirganbaşı d iyor ki: 

«Kim iner o dereden sağlam bir haber getirirse öndeki o peşek 
katırı ona hediye edeceğim.» 

İçlerinde ben im gibi bir keloğlan var, senelerden beri işçi olarak 
çalışıyor: Ulan bir baltaya sap olamadık fakat şu peşek katırın sırtında 
en aşağı or. bin l i ra l ıl< yük var, bari onu kazan;1yım. 

Keloğlan in iyor d�reye o yana dolanıyor, bu yana dolanıyor bakı
yor. bir at burnunun fırı ltısı geliyor, d iyor bunlar eşkiya olsaydı şimdi 
beni vurmuşlardı ,  sahipsiz hayvan olmasın, ben hele oraya da bakayım 
gelmişken gid iyor ki ehi l bir at, yani arap cinsinden bir at yerde de bir 
delikanlı yatıyor ki k:yamıyorsunki bakasın. Allı'.anlar içerisinde kulağını 
koyuyor göğsüne kalbini dinl iyor kalbi atıyor oğlan ölmemiş. Koşu
yor Bezirganbaşına d iyor, 

«Hal vaziyet bundan ibarettir, orada bir cenaze var ama ölmemiş 
damarları atıyor.» 

. O bezirganın yukarıda Allah, aşağıda bir tek kızı var, başka çocuğu 
yok: 

«Koşun ne kadar kumaş varsa sarın onu al ın gel in,  cenaze de olsa 
al ın gelin.» 
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Katırcılar iniyor bez mez götürüyorlar, kumaş götürüyorlar yarası 
nı  sarıp getirip katırın yükünün üzerine uzatıyor, atını da tutuyor. Aynı 
Acem Şahının memleketinde o bezirganda getirip kendi evine indiriyor. 
Memlekette ne kadar doktor varsa hepsini topluyor, kırk doktor bir a ra
ya gel iyor, diyor: «Eğer parayla eğerse servetle, aksi  halde ölümünüze 
lcarşı bu çocuğun başından ölene kadar veya iyi olana kadar ayrı lmaya
caksınız.» 

Bezirgôn da oranın Acem Şahından sonra gelen bir adam, serveti 
geniş, doktorlar buna razı oluyorlar. Onlar bu çocuğu tedavi etmeğe 
kalsın biz gelel im Acem Şahın ın kızına, Acem Şahın ın kızı kavuşuyor bG·· 
basına, müjdeler veriyorlar  ki kızın geldi ,  g idiyor el ini öpüyor. Kızın ev
velc1en bir de nişanlısı varmış. Nişanlıya haber gönderiyorlar. Nişanlısı 
geliyor, diyor ki: 

«Hoş geldin sevgil im, düğünümüzü tutal ım.» 
«Haşa. ben şimdi  düğüne gelemeyeceğim.» 
«Niye?» 
«Osmanlı devletine tutsak gittiğim için ben zindana girip yedi sene 

7 ;ndanı bekleyeceğ im.» 
Kız hattı zatında oğlanı vurdu. oğlana karşı çok büyük sevgisi va;

dı ,  o oğlanı öldürdü korkusuyla onun yasını yedi sene tutması lazım, 
fakat ben bunlara tutsak gittiğim için zindanı bekleyeceğim, hattı zatın
da oğlanı vurduğu için. Bir takım siyah elbise yukarıdan aşağı giyiyor, 
gid iyor zindana Nişanlısı da: «Beklerim, sen istersen kırk sene kal sen
den, başkasıyla evlenmem ben.» 

Acem Şahı da razı oluyor, kız zindana giriyor, kırk tane cariye ve
, ıyorlar, bu kızın emrine, bu cariyeler suyuna yemeğine, hizmetiyle uö
raşıyorlar. Kız zindanda cariyeleriyle vakit geçirsin, biz gelelim oğlana. 
Oğlan bezirgônın evinde gece gündüz doktorlar başında ayrı lmaksızın 
kırk gün sonra ölümden kurtuluyor. Kırk doktor, bezirgônô müjde veri
yor: 

«Öldürmeyen Hak çok şükür kendisine bir parça geldi inşallah iyi
leşecek.» L 

«Siz bil irsiniz.» 
Bu doktorlara büyük para dağıtıl ıyor: «Allah sizden razı olsun bu 

sefer de her gün biriniz başında kalacaksınız.» Kırk gün de öyle geçiyor. 
�ocuk bir ptJrça ı.Jaha kendine gel iyor, yemek yiyecek duruma gelince 
doktorlar yarasını sarıp gia iyorlar. Bu arada Şahın kızı, ile her gün bir 
saat sohbet �deımiş, Tabii bu yaral ı  eve gelince bu kız zindana gidemi
yor, cariyeleri gönderiyor. Acele gelsin.» d iyor. 
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Bezirganın kızı zindana gid iyor, Acem Şahının kızı soruyor: «Bu ya
ral ı  anımda beni niye yalnız bırakıyorsun? Her gün beni görmesen du
ramazdın, n iye gelmedin?» 

Bezirganın kızı ,  kendilerinde böyle bir yaral ı  olduğunu hiç söylemi
yor, d iyor: 

«İşlerimiz dolayısıyla misafirlerimiz vardı ,  bunları bırakıp da sana 
gelemedim, ihmalkörl ık ettim özür d i lerim.»  

«Yok bundan sonra ben i  yalnız bırakmayacaksın, hergün saat bir
.den i kiye kadar  uğrayacaksın . » 

«Peki» 
Kız hem evde çocuğun yaralarını tedavi ediyor, onu· sahip oluyor, 

hem de günde bir saat gidip zindanda bu kızla sohbet ediyor. Kız so
ruyor : 

«Peki senin bu zindana g irmenin sebebi ne?» 
«Sen beniır. dert ortl lğ .msın ancak sana açabil irim. Osmanl ı  devle

tine tutsak g ittiğ im del ikanl ıyı görsen, sen de benim yerimde olsan. sen 
de aynını yaparsın. Onu vurduğum için bu zindanda oturuyorum Oğia
nın yasını tutuyorum. Öldü mü kaldımı bilmiyorum yarası çok ağırdı.» 

Bunun anlatışına bakarak kız kendi kendine diyor ki :  «Bunun vur
duğu adam bizdekidir.» 

G ünden güne Mahmud bey iyileşiyor, aradan bir seneye yakın za
man geçiyor, Çocuk kalkıyor değneğe dayanıp dışarı çı kıyor, oyandan
da kız odayı temizl iyor, havalandırıyor. Odaya dönünce bakıyor bir kız 
soruyor: 

«Yanlış mı geldim acaba?» 
«Yok hayır, senin adandır ben senin dünya ahiret bacın ım. Bugün 

aşağı yukarı bir senedir ben sana hizmet ediyorum, sen de benim ağa
beyimsin, buyur otur.» 

Kız gid iyor, koltuğundan tutuyor, getirip yatağına oturtuyor, yeme-
ğin i  getiriyor, önüne d iyor ki :  

«Afedersin ağabey, senden bir ricada bulunmak mümkün mü?» 
«Buyur bacı.» 
«Seni kim vurdu.»  
Çocuk ağzını acıyor k i  söyleye öksürüyor, öksürdüğü gib i  ağzın

dan kan gel iyor, kan geli nce kız : 
«Ağabey sen seni üzme, bunu sonra da senden sorabi l ir im.» 
Doktor gel iyor bakıyor: «Hiç oğlum, kan ağzından gelmiş kıymeti 

yok. yara ların içine kan toplanmış, o gel iyor, ziyan edecek bir şey de-
011 .ı 
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Aradan birkaç ay daha geçiyor. bu çocuk tamamen iyileşiyor, a r
tık değneksiz dışarı çıkıyor. Gel iyor bir gün oturuyor, d iyor: 

ıBacı sen benden bir sual sorımuştun, onun cevabını şimdi vere
yim. Biz Acem Şahının kızını tutsak götürmüştük. Bir gün ben evden Pa 
dişaha gittim ki gele de nikahımızı kese, ben uyumuş kalmışım, üc dört 
gün sonra geldiğ imde evden ata binmiş kaçmış. ben takip ettim, kara ta
şın yanına gel ince beni vurduysa o vurdu, ben görmedim. Ondan son
rasını bi lmiyorum. Gözümü açtım buradayım.» 

«Peki ağabey, onun hic yüzüğü mendili hic bir şeyi yok mu sen
de?» 

«Vallah bacı bu parmağımdaki yüzük benim değildir, takmışsa be
ni vurduktan sonra o takmış. Bir de bu cebimde bir cevre var. bu da be
nim deği l ,  koymuşsa o.» 

«Onları rica etsem iki gün bende kalması için mümkün mü?ı 
«Al bacı istersen köôkü sende kalsın ne edeyim ben bunları.> 
Kız yüzüğü alıyor, parmağına takıyor, çevreyi de üzerine bağl ıyor. 

onun üzerinden bir kez sarıyor, yaralanmış gibi boynuna bir yazma bağ
lıyor. boynuna asıyor. Şahın kızını görmeğe gid iyor: 

uGecmiş olsun ne oldu?» 
«Cok fena, ölüyorum yandım, çok derin benim yaram. Cariyeleri 

yol la açıp sana göstereyim.» 
Cariyeleri çıkartıyor dışarıya, kapıyı kil itl iyor, anahtarı eline al ıp ge

l iyor. Yazmayı acınca Şahın kızı Mahmud beye bıraktığı cevre ile yü
züğü görüyor: 

«Aman kurban olayım, ben senin ayaklarını öpmüşüm, çocuk nere-
de?» 

«Blzde.ı 
«Hayatta, sağ mı?» 
«Sağ.» 
Şahın kızı sevincinden bilmiyor ne yapsın ,  soruyor: 
«Şimdi, ne yapacağımdan haberim yok, sen bana bir fikir ver benim 

ne yapmam lôzım.» 
«Babana haber göndereceksin. Osmanl ı  devleti bu kadar kıymetıı 

bir devlet değil ,  tutsak g ittim, bu kadar da zindanda kaldım, artık taha
mülüm kalmadı, ben çıkacağım. Sen zindandan cıkaır çıkmaz n işanlının 
da çiçekleri yarı lacak, keyfi gelecek, hemen düğününüzü tutmağa teşeb 
büs edecekler. Sen bu düğünü biraz eyle, çocuk  iyiden iyiye iyileşti ama 
benim gene bir iki kontrol etmem lôzım. Eski kı l ıcını tutması lôzım.  Ço
cuk biraz daha iyi leştikten sonra bunu düğüne sizle beraber katacağım 
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aynı memlekete göndereceğim, eşik ağasının hanımına emanet edece
gim. ondan sonrasını senin elinden tutup bunun eline tesl im edecek Ge
risi de seninle oğlana ait siz ne ederseniz edin .» 

«Benim el im ona kavuşsun sen daha geris ine karışma.» 
. Kız kalkıyor gel iyor kend ı evine, oğlanın yanına hizmetine bu�l ıyor. 

Acem Şahının kızı da babasına haber gönderiyor, baba tahammülüm 
kalmadı ,  artık zindandan çıkacağım. Hemen Acem Şahının kızı zindan
dan C!kıyor. tellôl bağı rtıyor, kurbanlar kestir-fyor, davullar çaldırıyor. 
Kız zindandan çıkıyor, s iyahları çıkartıyor, yukarıdan aşağı elbiseler gi
yiyor. O tarafdan nişanl ısı zindandan cıkmış diye, onlar bir  toy düğün edi
yorlar, bayram havasındalar. Gel iyorlar, yeniden isteyip düğün hazırlık
ı �ı rına başl ıyorlar. Yalnız kız diyor k i :  «Bu düğün hazırl ığ ı  bu beş on gün 
.icerisinde olmasın .  ben biraz yorgunum, hem bir yorgunluğumu alayım, 
hem de kız olarak gelin gidec�ğ im yere noksanlarım var, hunları tamam 
edeyim. bir iki ay sonra bu iş tamam olsun, Ben Acem Şahının kızı sen 
de bilmem ne kral ın ın oğlu ne olur iki ay da düğünümüz devam etsin.» 

Bunlar her ikiside razı olurlar, bu vaziyet altında davul lar çalın ıyor 
bunların da düğün hazırl ığı yapıl ıyor, bu taraftan bezirgônın kızı, her gün 
oğlanı ata bind iriyor, mızrak attırıyor, bakıyor oğlan o yara tarafına tar
tıl ıyor, kuvvet verecek yemekler et. suyu, çorba, süt bal daha neler ak
Ja geli rse buna kuvvet verecek kan yapacak şeyler yediriyor. Ahı rı bir 
gün kız çocuğu gene ata bindiriyor, mızrak attırıyor. Attığı mızrağı cı
kormağa bir insan gücü yetmiyor, o zaman tamam d iyor ve Acem Şa
h ın ın kızına haber gönderiyor, oğlanın durumu iyi , bu dakikadan itiba
ren düğüne gidebi l i r. Kız nişanlısına haber gönderiyor, gelsinler düğün 
tutulsun. Bunlar düğüne geliyorlar. Bu bezirganın kızı b ir  mektup yazı
yor bu çocuğun koynuna koyuyor, d iyor: 

«Sen düğünü takip edeceksin,  gelin i  nerede indiri rlerse, o sokak
tcm d i rek olarak elli metre gideceksin, sola bir sokak sapar. o sola sa
pan sokaktan içeri g i receksin bir iki üçüncü ev, zaten mektubun üzerin
de de adres yazı l ı ,  üçüncü kapıyı döğersin, bir bayan çıkar, bu mektu
bu bayana vereceksin gerisine karışmayacaksın.» 

« Peki .» diyor oğlan, düğün yola revan oluyor, tahtırevanlar düzülü
yor, gel in i  tahtıravana bindiriyorlar, bine yakın atlı var. Çocuk da bun
lara karışıyor, ell i metre geriden takip ediyor. Düğün giderken içinde 
geneler çok bine yakın. atl ı cirit atanın haddi var hesabı yok. Gelen bu 
�ocuğa b ir  cirit vuruyor. gidiyor. Çocuk hiç benimsemiyor, içlerinde ait
miş yetmiş yaşlarında b ir  ihtiyar, beli bükülmüş, biri geliyor : Tuu yüzü
ne. ulan, kalıb ına kıyafetine, sen kendinden utanmıyorsan altındaki attan 
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da mı utanmıyorsun, gelen değnekledi ,  g iden değnekledi ,  vicdansız sende 
ciğer namına nefis namına, vicdan nam:na hissiyat namına bir şey yok 
mu? Utanacak sende yahu?» 

«Baba hürmetle ellerini öperim, ben alaya ç ıkarsam kırk el l i  kurban 
veririm, kimsenin burnunun kanamasın ı  istemiyorum.» 

«Cekil lan, kedi ciğere kavuşamadı mı  bu kokmuş ben yemem, bu 
seninki o hesap elinden b ir  şey gelmiyor. Bi lmem hangi kral ın oğlu evle
niyor, Acem Şahının kızı gelin oluyor, b ir  arada yüz tane kurban g itse 
ne lazım gel ir.» 

«Vay kurban elam baba, son.o n iye sen zamanında haber · •erme
din?» 

Ata bir üzengi çekiyor, havaya çıkıyor, yukarı giderken hangisine ka
vuşuyorsa vurduğunu yıkıyor, gid iyorlar Arağı inerken vuruyor, hesap 
ediyorlar, yüzün üzerine çıktı. İhtiyar kavuşuyor: «Aman kurban olam 
gel. sen gene eski bildiğin g ibi gel, hattı zatında ben yanı�mışım.» 

Baba kurban olayım, ben sona demedim mi ,  kurban gider, Sen de
din ne kıymeti var. Ben de arzuna hürmet ettim.» 

«Yok oğul kendine kal ırsa, bir gel in ,  bir de sen kalacaksın. Sen ge
riden bildiğin g ibi gel , Allah ömürler versin, sağ ol .»  

O ölüleri kaldırıyorlar, gene a rabalara bind iriyorlar, yaral ı ları aynı 
vaziyette. Kız o zaman anl ıyorki düğünle beraber oğlanda" gel iyor. 

Ölüsü olan ağl ıyor, ölüsü olmayan türkü söylüyor, gü lüyor. davul 
cal ın ıyor, oynuyor, o ahenkle memlekete kavuşuyorlar. Düğünü indiriyor
lar. Mahmud bey bezirganın kızının tarif ettiği eve gid iyor. Kapıyı açan 
bayana mektubu veriyor. O hanım mektubun üzerindeki adrese bakın
ca; Seni gönderen adama kurbanım ben .»  diyor. Çocuğu atından in
dir ip yukarı çıkartıyor. Oğlanı otturtuktan sonra , içerideki kasadan ce
bine b irkaç altın al ıyor Doğruca gid iyor meydana oğlanın atı gibi bir at 
da o eşik ağasının hanımı al ıyor. Onu da getirip oğlanın atının yanına 
bağl ıyor, Akşam oluyor, oğlana kadın çarşafı giydiriyor, misafir olarak 
düğün evine girer girmez, el indeki mendil le oynuyor, «hele yol verin ,  he
le verin. benim çocuklarımın düğününde ben hiç oynamadım.» d iyor sal
ladığı gibi  lambaya çarpıyor, lambayı düşürüyor. Lamba kırıl ıyor sönü
yor. Karanl ıkta fı rsattan istifade çocuğu dolaba sakl ıyor, kı l ıcı da çocu
ğun yanında, aynı odada gel inle güveyi gerdek yapacaklar. 

Eşik ağasının hanımı lambaları yaktırıyor, o zamanın hükmüne gc� 
re bin altın veriyor, diyor : «Gidin şeker getirin dağıtın >> .  Şeker geliyor, da
ğıtı l ıyor. a radan iki saat geçiyor, o zaman tekrar kalkıyor, mendile oynu
yor. d iyor. «Haydi kalkın düğün dağılsın, bu ik i  sevgi l i  senelerd i r  hasret-

139 



Doç. Dr. Umay GÜNAY 

le birbirlerin i  gözlüyor, hic olmasa bunlar birbirlerine kavuşsunlar. »  
Ka!kıyor mil let dağıl ıyor, düğün evi k ız  içerde gelin yalnız kalıyor, 

güveyi getirip ıceri koyuyorlar, güveyi gel ip oturup oturmaz, kız g idiyor 
el inin üzerinde şerbet getiriyor, damat el inin tersiyle bir tane vuruyor
şak deviriyor diyor ki: 

«Osmanlı devletinden mi öğrendin bu elinin üzerinde şerbet getir-
meyi.» _ 

Tı1bii kız tekerleniyor tekerlenince elinden bardak düşüyor, kırıl ıyor 
ikinci bir bardak dolduruyor, getiriyor bu sefer şak bir daha vuruyo�. 
«Osmanlı  devletin .fon mi öğrendin bunu.» Tutsak gitrr.ı '; diye damat kız
mış ,  o da duşüyoı kırıl ıyor. Üçüncü bardağı getirdiğinde damat tak bir 
tokat cıaha basınca kıı.: «Osmanl ı  devletine tutsak g ittiğırn adcım burada 
olaydı ,  sen onun karşısında konuşabi leydin, ben senin elin deği l ,  aya
ğının kirlerin i  ezip yiyeydim.:ı 

Oğlan o zaman dolaba nasıl tekmikle vuruyorsa çıkıyor, oğlanı na
sıl göğsünden tutuyorsa yukarı kaldırıyor ki yere vura, damadın kor
kusundan böyle yukarıdayken canı çıkıyor. aynı olduğu yere koyuyor. 
Kız hırkasını giyiyor, kı l ıncını kuşanıyor, oğlan kı l ıncını çekiyor, sağ ta
rafdoki nöbetçileri oğlan, sol tarafdaki nöbetçileri kız kese kese in iyor
lar, aşağı gel iyorlarki eşik ağanın hanımı atları tutmuş bekl iyor, herkes 
atına bin iyor, ata bindikten sonra diyor ki: 

«Haydi oğlum başınıza gün doğsun, Allah işin izi rast getirs in .» 
Onlar atları mahmuzluyorlar, eşik ağasının hanımı dönüp eve geli

yor. Bunlar gece durmadan at sürüyorlar, sabah oluyor. Gelinle damat
dan ses soluk yok. Öğle vakti olunca oğlanın anası meraklanıyor. «He
le dun.n bunda bir hikmet var, ben kapıyı açayım bakayım, oğlanın ana
sıyım, kızın da anası sayı l ı rım.» diyor. Kapıyı acıyor ki kızı ne koymuş
sun ne bulasın oğlanın da canı cıkmış, el ini  d izine vuruyor: «Başımıza 
geleni gördünüz mü?» Osmanlı devletinden tutsak götüren adam gelmiş 
oğlanı öldürmüş, gel ini  götürmüş.» 

Bir telôl çıkıyor, seberlik  i lan oluyor, el i  değnek tutan askere atına 
binen sürüyor, bura benim şura senin derken arkası sıra gid iyor, kavuş 
manın imkanı var mı,  onlar gidiyorlar Osmanl ı  devletine, Padişaha ka
vuşuyorlar kavuşur kavuşmaz oğlanın hemen Padişaha gidiyor, d iyor 
ki: 

. .  

«Padişahım hali vaziyet bundan ibaret, böyle böyle oldu, ben i  vur-
du, berı iyilendim akibetinde g iWm bu kızı gene kaçırdım, getirdim. Her 
ha.ide -=Jyle tahmin ediyorum ki Acem şahıyla o ikisi birleşip muhakkak 
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bize h.:ırp isteyecekler, artık bundan bu yalnışı ben tek başıma iki dev
letle baş gelemem, bana bir babal ık yap.» 

Osmanl ı  devleti de hemen tellôl bağırtıyor, davul çıkartıyor, sefer
berl ik i lan ediyor. el i  değnek tutan askere, bu arada Mehür Ahmete 
de bir tabur vazifesi veriyoriar. Mahmud beye de tabur komutanı ünvanı 
veriyorlar bunlar geçiyorlar. Askerin başına. Mahmud bey taburuyla ge .. 
len as1teri karşıl ıyor, geleni kırıyor, kan gövdeyi götürüyor. Mehür Ah
met süngü tak hücum d iyor. Bunlar zafer kazanıp geri dönüyorlar. Pa
dişah kırk gün kırk gece toy düğün ediyor. Allahın emriyle Acem Şahı
nın kız�yıa Mahmut beyi everiyor. Bu arada kendi kızını Mehür Ahmet'e 
veriyor. Padişah yaşlandığı için Padişahlık ünvanını Mahmut beye bıra
kıyor, Mehür Ahmeti de baş vezir yapıyor. Yiyiyor içiyorı muratlarına ge
ciyorlar darısı sizlere. 
Anlatan : Mehmet Gülmez 
Doğum yeri ve yılı : Köğank Köyü/Elazığ 1 928 
Tahsili : İ lkokul 
Mesleğı : Şoför 
Kimden dinlediği : Babasından 
Derleme tarihi : Temmuz 1970, Elazığ. 
Mafa : İhtiyarlar için özel rahat ettirici yatak. 
Peşek katırı : En kıymetli katır, kırk katır içinde en kıymetli eşyanın yük
lendiği en iyi katır. 
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FOLKLOR AÇISINDAN DO<'.'iU ANADOLU BÖLGESiNDE 
KÖY ARAŞTIRMALARININ ÖNEMi 

Doç. Dr. H. Hilmi KARABORAN (*} 

Derin bir maziye, köklü bir tarihe sahip olan Türk Mi l leti, zengin� 
renkl i  kultüre sahiptir. Türk kültürünün en zengin kol larından birisi de 
şüphesız ki Türk Folklorudur. 

Folklor bir mi l letin,  sözlü geleneğinde, mi l l i  hafızasında yaşayan 
inançların,  ôdetlerin hikôyelerin, sözlerin, şi irlerin, halk şarkı larının,  
bir halk h ikôye ve kıssasını anlatan kısa manzumelerin, fıkraların ,  ata 
sözlerinin, bi lmecelerin in, halk oyunlarının, halk sanat şekillerin in vş 
tekniğinin, bir nesilden . diğer nesile kendil iğ inden gecen mi l let irfanın ın 
bütününü ifade eder. Bu anlayışla folklor. bir mi l letin geniş halk kitlele
rinin bi lhassa manevi- sosyal hayatını ve varl ıkların ı  temsi l  eder. 

Kırsal yörelerin fiziki , sosyal-kültürel ve ekonomik yönden araştırıl· 
ması ve bu yörelerin ihtiyaçların ın tesbit edi lmesi, ekonomik ve sosyal 
kalkınma i lkesi önde tutulan ü lkemizde, ön s ırayı almalıdır. Ü lkemizin 

sosyal-kültürel, folklorik ve ekonomik yapısını gel iştirme gayretlerine 

bi l im adamlarımızın ve araştırıcı ların katkısını sağlamak ve ü lkemizin ih-
tiyaç duyduğu çeşitl i araştırma alanlarını çok iy i  tesbit etmek, eğitim 
imkônların ı  bu yönlerde yoğunlaştırmak ve imkônları s ın ırl ı  yörelerde 
yaygın hale getirmek çok önemlid ir. Ayrıca; araştırmacılaırımızın sosyo� 
kültürel ve ekonomik kalkınma ile folklor araştırmalarına, toplum kalkın� 
masına etkil i  b ir şeki lde katı labi lmesi için uygun bir organizasyon kİ.J� 
rulması ,  yani teşki latlanma şarttır. 

Türkiye'de Halkbil im ya da Halk Kültürünü araştıran bi l im olarak 
ele al ınan Folklor deyimi İngil izceden aktarı lmıştır. 

Folklor, bir ülke ya da belirl i  bir bölge halkına ait maddi ve manevi 
kültür ürünlerin in konu edildiği ,  bunların bi l imsel bir yöntemle derlenip  
ayı rımının yapıld ığı b i r  daldır. Bu süreç içinde toparlanan bi lgi leritı <;:ö
zümü, yorumu yapılmakta, sonuçta senteze ulaşı lmaktadır. Türkiye'de 

( • ) Fırat Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesl Öğretim Üyesi - E L A Z ı ·.  G 
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Folklor derlemeleri ondokuzuncu yüzyıl sonlannda başlatı lmış, i lmi  ça
lışmalara yirminci yüzyılda geçilmiştir. 

Ziya GÖKALP'in 1 913 yıl ında Halka Doğru dergisinde Folklor'a kar
şı l ık olmak üzere «Halkiyat» kel imesini kullandığı ve konu hakkında bi l 
g i ler verdiği ;  daha sonra Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞl'nın, Mehmet Fuat 
KÖPRÜLÜ'nün çeşitl i dergi lerde aynı amaçlı yazılar kaleme aldığı bi l in
mektedir. Bu konuda derlemeler yapan i lk cemiyet Halk Bilgisi Derneği 
1927 de, Halk Evleri ise 1 932'de çalışmalarını başlatmıştır. Bu derleme 
çal ışmaları bugün çeşitli Üniversitelere bağlı Fakültelerce yürütülmekte
dir. Bazı Fakültelerde folklorun bazı dal larıyla i lg i l i  bölümler kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Türk folkloru ile i lg i l i  bi lgi ler Türkiye'de yapı lan saha araştırmaları 
ile yazı l ı  ve bası l ı  kaynaklardan elde edilmektedir. Kutad - Gu Bilig 
Divan-ı Lugat - it Türk ve Evliya Celebi Seyahatnamesi Türk folkloru
nun en eski yazı l ı  kaynaklarından bir kaçıdır. 

Folklor bilg i leri anonimdir. Yani bunların yaratıcıları bel l i  deği ldir. 
Toplumun tamamına a it olan bu bi lgi ve veriler geçmişten geleceğe ak
tarılmaktadır. Halk Edebiyatı, müziği, gelenekleri, görenekleri, inançla
rı kuşaktan kuşağa geçmektedir. Geçmiş kü ltür ürün leri daha da zen
ginleşerek çağın gelişimi yüzünden zaman zaman değişerek günümüze 
gelmiştir. Bu kültür ürünleri Türk Toplumunun birl ik ve bütünlüğünü her 
yönüyle yansıtmaktadır. Yapı lan çal ışmalar çağdaş Türk toplumunun 
cağın gereklerin i  kendi kültür yapısına en uygun bicimde uygunluğunu 
göstermektedir. 

Türk folklorunun araştırı l ıp derlenmesinde, yayın larla ve öteki faal i 
yetlerle Türkiye'de ve Dünya'da tanıtı lmasında Kültür ve Turizm Bakan
lığı M il l.i Folklor Araştırma Dairesi Başkanl ığı gerekli çalışmaları yap
maktadır. Bu çalışmalar içinde toplumun gel işmesine yardımcı olabile
cek geleneklerin yaşatı lması, engelleyici olanlarının ise araştırmalar so
nucu eğitim yoluyla kaldırı lmasına çal ış ı lmaktadır. 

Sosyal olaylar tabiatın neden olduğu değişimlerden daha hızlı bir 
değişim sürekl i l iğ ini  içindedirler. Bu değişme gelişmekte olan toplumu
m uzda kır - şehir; geleneksel/tradisyonal - modern ; kendi kendine yeter
l i l ik  endüstriyel olarak gözle görülür, el le tutulur özel l ikler göstermek
tedir. 

Bir çoklarınca bir «yaşam biçimi» ,  bir «Yerleşim ya da üretim biri
mi» ya da «ta.rım kültürü»  deyimleriyle tanımlanan köy toplumunu, ge
rek fonksiyonuyla, gerekse strüktürüyle tasvir etmek, folklor araştırma 
.ve konusunun özünü  oluşturmaktadır. 
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CAD\.ıVALLER, «var olmanın ön şartı değişmedi r» d iyor; Cadwal ler' in 
bu gözleminden hareketle; var olan her şeyin bir yönde ve bel ir l i  bir hızla 
değişim süresi içinde bulunduğunu bi lmekte ve kabul etmekteyiz. Köy 
adını verdiğimiz yerleşim biriminde; kendine özgü bir ya-şama biçimleri -
tarzları olan köylü lerin de, bugün, değişim hadisesi içinde, geleneksel 
tü r hnyattan yeni  bir duruma geçmekte ve bazı al ışkanl ;klarını  bırakıp 
yerine yenilerini koyma cabası içinde olduklarını görmekteyiz. Doğru
dan katı lma yoluyla yapılan gözlemlerde böyle bir değişmede yer alan 
olay ve hadiseleri tespit etmek, geçmişle karşı laştırma imkönını sağla
yacağı gibi ,  gelecek hakkında bazı yorumlar yapma imkönını da vere
cektir. 

Öyleyse, ana hedeflerimizden biri, mevcut köy ha·yatını folklorik 
yönden ana çizgileriyle tespit etmek olacaktır. 

Az gelişmişliğin ağır yükünden sıyrı l ıp, sosyal refaha u laşma yolun
da çeşıtl i sorumlulukiar üstlenmek durumunda olan halkımızın bir ke
sımini temsi l  eden % 60'ın üstündeki köy çoğunluğunun ne olduğunu ve 
nasıl yaşadığını öğrenip tanıtmaya çalışmakla, mi l l i  düzeyde yapılması 
gereken her türlü girişime bir katkı da bulunmaktır. 

Ekonomik ve sosyal ka lkınma ilkeleri önde tutulan ü lkemizde Doğu 
Anadolu bölgesinde kalkınmayı etkileyen ekonomik ve tarımsal gel işme
nin yanında. yerleşme coğrafyası ve folklor çerçevesinde köy ve köy 
altı yerleşmelerinin araştı rı larak incelenmesi gerekmektedir. Fiziksel 
yapı ile bunlar bir bütün teşki l  ederler. Sosyal ve ekonomik Coğrafya ve 
Folklor açısından kültür değerlerinin öneminin açıklığa kavuşturu lması 
gerekmektedi r. 

Bir plön içinde Doğu Anadolu'nun kalkınması fikri, i lk defa 1960 yı
l ından sonraki siyasi. sosyal ve iktisadi a landaki değişmelere bağlı ola
rak bel i rmiştir. Bunda sosyal bil imlerin, coğrafyanın katkısı şüphesiz
dir. Doğu Anadolu bölgesinin ka lkınması hususunda çok az sayıda ya
pı lmış olan denemelerin sonuçlarından anlaşı ldığına göre, Coğrafya'dan 
ve Folklor araştırmalarından yeterl i derecede faydalanı lmadığı görüle
cektir. Aynca bunların dışında Doğu Anadolu'ya ait sosyo - kültürel 
çalışmalar bir kaç mal<ale, köy ve i !ce monoğrafyalarından ibarettir. Bu 
bakımdan Doğu Anadolu'nun kalkınmasında ileri sürülecek bütün gö
rl:ışler coğrafya, sosyo - külti'ırel - folklor ve fizik yapı sahasında mal
zeme ve kaynak eksikl iği dolayısiyle isteni len amacı h içbir vakit ger
çekleştirmeyecektir. 

Doğu Anadolu bölgesinde yüzey şekilleri, ik l im tabi i  bitki örtüsü, 
nüfus yoğunluğu. yerleşme şeki l leri . insanların yaşayışları ve geçmişleri 
bakımından çeşit l i l ik görülnıektedir. İktisadi coğrafya olaylarının Türki-
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ye g ibi büyük bir memlekette tabiat ve yaşayış şartlan bakımından fark
lı bölgeler arasında gösterd iğ i  değişikl ikleri incelemek yurdu tanımak 
ve tanıtmak icin lüzumludur. 

Ülkemiz, geniş ve birib i rinden farklı bölgeleri kapsar ve doğu i le 
batı arasında kil it noktasını teşkil eder. Günümüz sosyal ve ekonomi 
dey!şmelerinin seyri ve derecesi bölgenin fiziki ve sosyo-kültürel ya
pısına göre farklı durumlar meydana getirmekted ir. Bu değişmeler çer
çevesi içinde özel l ikle Coğrafya acısından ele al ınacak bölge kavramı
n ın değerlend irı lmesi faydalı olacaktır. 

Doğu Anadolu bölgesinin zi rai ve ekonomik yönden kalkınması tek
noloj inin i lerlemesi ve sanayi leşmesi meselesi günümüz düşünürlerini 
en çok uğraştıran bir konudur. Ekonomik gel işmeyi meydana getiren 
�ermaye ve emek yanında insan gücü için yapılan yatırım yan i  eğitim 
de üçüncü boyutu teşki l  etmektedir. Sanayinin bir yarışma şeklinde ge
l ışmesi icin, önemli ;  toplumsal ve siyasal degişikl ik için, şart olan, bil
g irı ın gt.inümüzde çabuk gel işmesi nedeniyle Üniversitenin topluma kar
şı güçlü bir sorumluluk duygusu taşıması ve sanayi ile (Kalkınma i le ) 
yakından i l işki ler kurması şarttır. Bu bakımdan Fı rat Üniversitesine Do
ğu Anadolu Bölgesinin araştırı lmasında, ama özel l ikle de. « Fırat Hav
zosı-Elazıg ve Çevresinin» ekonomik ve sosyal kalkınmasında büyük gö 
r�vler düşmektedir. 

Mi l l i  kültür değerlerin i gene kuşaklara aktarma görevini üstlenen 
Yüksek Öğretim Kurumlarında . özel l ikle öğretmen yetiştiren fakülte ve 
yüksekokul larda, folklor öncelikle yer almal ıdır. Folklor (Halk Bi l imi)  bir 
ulusun maddi ve rnanevi alandaki kü ltürel ürünlerini konu edinen, der
leyen, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir senteze ulaşmayı 
amaç edinen b!r bi l im dal ıdır. Türk Eğitim tarihinde görev alan eğitim
cilerin büyük çoğunluğu, geleneksel Türk kültürünün maddi ve manevi 
deqerlerine yabancı oldukları için folkloru Türk eğitim sistemi içine so
kamamışlardır. 

Günümüzde kalkınmanın sadece bir veya birkaç ana sektörün 
"
geliştirilmesiyle mümkün olabi leceği görüşü artık çok uzaklarda kal
mıştır. Kalkınma felsefesi ,  bütün bu sektörlerin de gerisinde, toplumun 
kültür ve değer sistemiyle yakından i lg i l idir. Bu bakımdan uygun, istik
rarl ı ve düzenl i  bir kalkınma; ekonomik, zira i  tabii kaynakların ötesinde, 
insan faktörlerine değer atfetmekle mümkündür. 

Son yı l larda Coğrafya, Sosyoloj i ,  Antropoloji, Folklor ve Sosyal Psi
koloji gibi ,  sosyal ve davranışsa! bi l imler sahasındaki gelişmelerin ikti
satçı ve tarımcıların büyüme teorilerine ışık tutacak mahiyetteki i lerle-
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meleri öyle bir noktaya varmıştı r ki, kalkınma bir taraftan maddi kaynak
ların hazı rlanması ,  işlenmesi ve teçhizi. diğer taraftan da, manevi kay
nakların geliştiri lmesi, araştırma ve tekniklerin en üstün şekilde denen
mesi anlamına cfbnüşmüştür. 

Bu suretle, i lk in araştı r ma imkônlarına göre sosyal ,  fiziki, ekonomik, 
coğrafi, folklorik, tarımsal ve kültürel  yönden bölgenin bir anatomisini 
tespit etmek, sonra da insan kaynaklarına' yapılacak geniş çapta. ya
tırımlarla Doğu Anadolu Bölgesinin sosyo-kültürel yapısını değiştirecek 
tedbirler almak, yurt çapındaki kalkınmanın şartlarına göre uygulanması 
gereken bütün bunlar beli rttiğimiz bi l im dal ları sahası araştırmalarına 
bağl ı n itel iktedirler. 

Fırat Havzası ve özel l ikle Yukarı Fırat Bölgesi ,  genel olarak al ın
dığı taktirde, Doğu Anadolu'nun en iy i  nüfuslanmış sahalarından biri 
olarak görülür. En kalabalık sahaları Elazığ ve Malatya Bölgeleri teşki l  
eder. Ku?eyde nüfus sık l ığ ı  daha azdır. Tunceli ise bölgenin en tenha 
yöresini teşki l  eder. Nüfusun büyük kısmı deprasyonlarda/çöküntü sa
halarında ve vadi lerde toplanmıştır. Hakim bir yerleşme şekl in i  küme 
köyler teşkil eder. Bunlar bölgenin güneyindeki kurak deprasyonlarda 
bilhassa suya bağl ı  olarak kurulmuşlardır ve yine bu sahada küme köy
lerin daha s ıkışık tipleri görü lür. Köyler ekseriya deprasyon kenarlarına 
çekilmiştir. Bunlar da sulu nisbeten bol ve temizdir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana köy ve köylü meseleleri. 
çağdaş medeniyetler seviyesine u laşmayı kendisine hedef olarak seç
miş olan Türk Mi l letin in  kalkınma hareketinde daima ön plônda yer al
mış, ağırl ığ ın ı  günümüze kadar sürdürmüştür. Her ne kadar, Türkiye'de 
köylü nüfus oranı  1927 yı l ında %81 den 1975'de % 58'e inmiş ise de, 
kırsal alandaki nüfus sayısı 10.5 mi lyondan 23.4 mi lyona cıkmıştır. Son 
yıl larda, köyden şehre göçün hızlanması nedeniyle şehir  nüfuslarında 
görülen büyük artışa rağmen, kırsal a landa yaşayan nüfus miktarı , 50 
yıl öncesine nazaran iki misl i  artmıştır. Bundan şu netice çıkıyor ki, o 
zamandan bugüne tarım alaniarında bu oranda bir artış olmadığına gö
re zaten küçük ve parçalanmış olan tarım işletmelerin in yükü daha da 
ağırlaşmıştır. Öte yandan ,  bazı büyük şehirlerin kırsal alandan gelen 
halkın istilasına uğraması, b irçok sosyal ,  ekonomik  meselelerin doğ
masına ve ülke çapında huzursuzlukların ortaya çıkmasına sebep olmak
tadır. Bil indiği gibi, gelişmiş ül kelerde faal nüfusun çok az bir bölümü 
( %4-20) tarımla uğraşır; insem gücü daha çok tarım dış ı  sektörlerde 
değerlendir i l i r; mi l l i  gel i rde tarımın payı sanayinin çok gerisinde kal ı r. 
Ülke olarak bu seviyeye u laşmak/ulaşabilmek için sanayie ağırl ık  ve-
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rirken tarımın ihmal ed i lmemesi gerektiğ i  f ikri etrafında herkes birleş
mektedir. Bu durumda, üretimin arttır ı lması, en öneml i  mesele olarak 
karşımıza çıkar. Bu alanda başarıya ulaşmak, mevcut kaynakları rasyo
nel b ir  şeki lde değerlend irebi lmek için herşeyden önce köyün sosyal 
ve ekonomik yapısını çok iyi bi lmek gerekir. 

Son yı l larda sanayi leşme alanında önemli mesafeler kat edilnı iş 
olmasına rağmen Türkiye, halen tar ım ülkesi özel l iklerine sahiptı r. 1 975 
genel nüfus sayımı neticelerine göre toplam nüfusun % 58'i bucak ve 
köylerde yaşamaktadır. İktisaden faal nüfusun % 64'ü tarım kesiminde 
çalışmaktadır. Mi l l i  gel ir in 1 /3'ünü tarım sektöru sağlamakta ve tarım 
ürünleri ihracaatı toplam ihracatın % 56 sını karşılamaktadır. Tarım sek
törü ü lkenin gıda ihtiyacın ı  temin etmekle kalmamakta gelişmekte olan 
sanayimizin çeşitl i kol larına gereklı ham madde sağlamaktadır. 

Görülüyor ki ,  tarım sektörünün,  Türk ekonomisinde payı büyüktür. 
Bu nedenle, kırsal alanlarda yaşayan nüfusun gerek sosyal ve gerekse 
ekonomik hayatımızdaki öneml i yerini d ikkate alan Cumhuriyet hükümet
leri, özel l ikle pianl ı döneme g iri lmes inden bu yana köy ve köylü mese
lelerini öncel ikle ele almışlardır. Ne var ki .  köy toplumunun, sosyal ve 
ekonomik yönden kalkınma planlarında gösterilen I bel irti len seviyeye 
çıkarı labi lmesi, kısaca modern bir toplum karakterine kavuşturulabi lme
s i ;  köye götürülen hizmetlerin daha tesirl i ,  ihtiyaç ve şartlarla daha 
uyumlu bir hale getirilebi lmesi için herşeyden önce köyün sosyal ve 
ekonomik yapısı hakkında bi lgi sahibi olmak gerekir. Bu düşünceyle, il
gili bakanl ıkların, devlet planlama teşki latın ın ve Ün iversitelerin araştır
malar yaptıkların ı  görüyoruz. Farklı gaye ve metodlarla bir veya birkaç 
köy üzerinde monoğrafik tarzda yapı lan araştırmalar d ikkatten kaoma
maktadır. Muhtel if tarihlerde yapılan tarım sayımları hariç tutulursa, 
memleketimizde köylerin tümünü içine alan ilk ve ayrıntı l ı  araştırma, 
1 962 - 1968 yı l ları arasında Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen «Köy 
Envanter Etüdleri» d i r. Nüfus, alt yapı, sosyal hizmetler, mesken, toprak 
varl ığ ı ,  tarım ve ekonomi yönünden köylerdeki durumu tespit etmek ga
yesiyle yapılan bu çalışmanın arzu edi len hedefe u laştığını söylemek 
zordur. Bu nedenle, Devlet Planlama teşkilatı tarafından, 1968 yaz ay
larında 9 tarım bölgesinden seçi lmiş 220 köyde 5244 kişi ile mülakaat 
yapı larak. «bütün 1 ürk köylerini  temsi l  eden bir örnekleme çerçevesinde 
kırsal toplumların özel l iklerin i ,  sorunlarını incelemek, planlama ve icra
cı kuru luşlar bakımından önem taşıyan bazı bi lg i leri derlemek, köylünün 
muhtel if sosyo - ekonomik davranış, vaziyet al ış ve karar al ışların ı  etki
leyen faktörler ve modernleşme eği l imleri hakkında bilgi edinmek» ga-

148 



FOLKLOR AÇISINDAN DOÔU ANADOLU BÖLGESiNDE KÖY ARAŞTIRMALARI 

yesiyle geniş kapsamlı bir araştırma yürütülmüş ve bu çalışma, üç cilt 
halinde yayınlanmıştır. Titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu de
ğerl i çalışmanın temel i ,  36. 1 1 5  köy arasından seçilmiş 220 köyde yapılan 
anket ve mülakatlara dayanmakta ve araştırmanın ağırl ık noktasını sos
yal konular teşkil etmektedir. Türkiye gibi  büyük, dağl ık ve birbirinden 
farklı özell ikte coğrafi bölgelere sahip bir ülkede köyün ekonomik, sos
yal ve yerleşme yapısını daha iyi tan ıyabi lmek için bu tür ça'l ışmaları 
tamamlayıcı mahiyette planl ı ve yoğun araştırmaların yapılması gerekli
dir. Genel anlamda (manada) Türk köyünün sosyo - ekonomik yönden 
müşterek bazı özel l iklere sahip olduğunu kabul ediyoruz. Fakat köyü 
yakından incelediğimiz taktirde, farklı coğrafi şartların onun ekonomik 
ve sosyal yapısına yaptığı etkiyi kolayl ıkla fark edebi l i riz. Bu sebeple 
farkl ı  yörelerden seçiimış köylerde, önceden tespit edi lmiş bel l i  bir me
todla, belirli bir süre içerisinde ayrıntı l ı  araştırnıa laı yapılması gereğine 
ve bu çalışmaların ışığı altında köye götürü lecek hizmetlerin daha etki
l i  olacağına köylüyü kalkınd ırma çabalarının daha kısa bir zamanda 
ürünlerini vereceği bir gerçektir. 

Köy yerleşmelerinin d iğer b i l imlerce olduğu gibi folklorik açıdanda 
araştı rı lması bi l im alanında yapılan hizmetlere büyük katkı olarak görül
mel idir. Bugünün Türkiye'sinde. köy problemlerinin hall i  için i lk  planda 
gelen önemli iş, köylerin bünyelerini iyi bir şekilde tanımaktır. Aksi hal
de bu bünyeyi tanımadan ve ortalama problemlerin hall i  i le işe başla
mak cok defa hatal ı  olmakta ve neticeler çoğu zaman ters istikamette 
gelişmektedir. Konunun önemi de buradadır. 

Tii rkiye köylerini  içinde yaşayarak tetkik eden ve onların sosyo - eko
nomik bünyelerini yakından tanıyanların da kabul edecekleri gibi ,  Tür
kiye'de birtakım köyleri tanımadan ve onları gruplandırmadan. bütüne 
ait hükümler vermek pek kolay olmasa gerekir. Türkiye'de değişik 
coğrafi bölgelerde yer alan köyler, evvela dış görünüşleri i le birbirlerine 
benzemezler. Köylerin morfoloj ik  yapısında tespit edi len bu farkl ı laşma 
cok defa bir son değil .  bilakis bir başlangıçtır. N ihayet her bir köyün 
kendi geçim sahası içinde geçirmiş olduğu tarihi folkloru ve ekonomik 
tekamül ,  ayrı ayrı faktörlerin etkisi altında rereyan ettiğinden. meyda
na gelen şekil ve yapı cok farklı olmaktadır. Hatta değil farklı bölgeler, 
ufacık bir yöre içinde yer a la'n köylerde bile ayrı lmalar ve değişi kl ikler 
tahmin lerin çok uzerinde büyük olmaktadır. Bu yöre içinde, herhangi 
bir vadi tabanındaki köy ile onun bir iki kilometre yukarısındaki komşu 
köy, sosyo - ekonomik yapı ları ile birbirleri le mukayese edilmelerine 
imkan verdirmeyecek kadar ayrı bir yapıya sahip bulunabilmektedi rler. 
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Böylece Türkiye'deki köyleri çok defa yapı ldığı g ibi ,  basit bir yerleşme 
ünitesi veya birbirine çok benzeyen yerleşme noktaları olarak kabul et
mek ve buna göre toplu hükümler vermek çok defa hatal ı  olmaktadı r. 
Türkiye'nin köylerin i  bu fikrin ışığı a ltında düşünecek olursak, her bir 
köyü ayrı bi r varl ık  olarak kabul etmek kaçını lmaz bir zarurettir. Çün
kü her bir köy, bulunduğu geçim sahasının hudutları içinde varl ığ ın ı  de
vam ettirebilmek amacı i le, bulunduğu muhitin şartlarına intibak etmek 
zorunda kalmış: relief, ik l im, toprak şartları ve bitki örtüı:>ü her bir köye, 
bulunduğu sahaya uygun bir ekonomik sistemi empoze etmiştir. Bu 
şartlar a ltında tamamen tahıl üretimi ekonomisi ile geçimini sağlayan 
köylerin yanında, hayvancıl ık, ormancı l ıkla, sebzeci l ikle, bağcı l ıkla,  mey
veci l i k  ve bal ıkçı l ıkla geçinen köy tipleri onaya cıkmıştır. Fakat bu 
ekonomik yapılar köylerde yaşayan insanların sosyal karekteı leri ile ye
rı idon değişikl iğe uğramış ve çeşitl i l iğin miktarı cırtmıştır. Buqünün Tür
kiye'sirıde köy problemlerin in hal l i  için i lk plônda gelen öneml i  i ş, köyle
rin bünyelerini  iyi bir şeki lde tanımakt!r. Aksi halde bu bünyeyi tanıma
dan ve ortalama problemlerin hal l i  ı le işe başlamak çok defa hata l ı  ol
makta ve neticeler çoğu zaman ters istikamette gel işmekted i r. 

Türkiye'nin çeşitl i bölgelerinden seci len, genel l ikle küçük, orta bü
yüklük köylerde yapılacak monografya tü ründen cnl ışmalar köyün sos
yo - kültürel yapısını tanıtan tasviri n itel ikte ça l ışmalar olara k  ülkemiz 
kalkınma programlarında üzerinde önemli durulması gereken gelişme 
programların ın değerlendirilmesinde dikkatten kaçmayacaktır. 

Yapılacak böyle araştı rmalarda ayrıca Türk toplumu ve kültürü i le 
i lg i l i  güveni l i r  kaynaklar elde edi lmiş olacaktı r. 

Folklorun genişleyen ilgi alanı içinde özel bir önem taşıyan ,  kırsal 
bölgeler toplumları .  başka bir deyişle ziraatçı gruplardır. Dünyanın bel l i  
yerlerinde şehi rlerin ve endüstrinin gelişmiş ve şehir hayatının temel 
yaşama düzeni hal ine gelmiş olmasına rağmen, dünya nüfusunun gene 
de büyük bir kısmı kırsal bölgelerde yaşamakta, temel uğraşı ları da ta
rım ve hayvancı l ık olarak tanımlanmaktadır. Bu büyük nüfus kitlesi ge
leneksel bir yaşama düzen i içinde olup geleneksel tarım metodları ve 
a letleri ile toprağı işlemekted irler. Nüfusunun büyük bir yüzdesini ziraat
çı ve hayvancıların teşkil ettiği  bu toplumlarda da toprağın kul lanı l ışı 
bu grupların el inde olduğu gibi .  toplumun temel kültür yapısı da bu 
grupların yaşama düzeninde aksettiri l i r. Bütün bu nedenlerle kırsa l 
bölgelerin yaşama düzen i  modern sosyoloj in in coğrafyanın, folklorun i l
g i lendigi  konudur. 
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Son yıl larda köy ve köylü toplumlarıyla yapılan çeşitli araştırmala
rın ortaya çı kardığı i lg ine bir gerçek de bu küçük grupların son derece 
birbirinden farklı oluşudur. Bu nedenle bazı sosyal i l im mensupları «köy 
toplumları i le i lg i l i  yapılacak genellemelerin» yanl ış ve yanı ltıcı olaca
ğına inanmakta, üstel ik endüstrileşme ve şehi rleşmenin etkisi i le bu 
toplumların parçalanma ve yok olma yolunda olduğunu ve bu nedenle 
bi l imsel çal ışmaların konusu olacal< bir değer taşımadığını  iddia etmek
tedirler. 

Dünyanın çeşitli ü lkelerinde ve bölgelerinde yapılan köy araştırma
ları gerçekten pek çok farkl ı l ıklar göstermekle beraber daha şimdiden 
bazı benzerl iklerin varl ığına da işaret etmekted ir. Köy çal ışmalarının 
sayı ların ın artması ve dolayısiyle bizi genel kavramlara ulaştıracak va
kaları toplama gayretleri ise hiç kuşkusuz bi l imsel yöntemin gereğid i r. 
Karşı laştırmal ı  ça l ışmalar daima benzerli kleri ve farkl ı l ı kları bünyesi 
içinde toplar ve bunlar olmaksızın yapı lacak genellemelerin de hiçbir 
değer taşımayacağı hatırdan çıkarı lmamalıdır. 

Folklorun inceleme alanı halk kü ltürüdür. Halk kavramı,  siyasi ve 
ideoloj i  görüşlere gôre faydalı değerlend irilmektedir. Folklorculara gö
re halk ortak sosyal ve kültürel özel l ikleri bulunan insan topluluğudur. 
Halk yalnız köyde deği l ,  şehirde de yaşamaktadır. Çiftçi ,  işçi, memur, 
esnaf, profesör, Cumhurbaşkanı halk kültürünün taşıyıcısı olarak halkı 
oluşturmaktadır. Çiftçi, halk kültürünü en çok taşıyan, yaşatandır. 

Mi l letleri d iğer mi l letlerden ayıran kültürel özell iklerin esası halk 
kültürüdür, başka bir deyişle folklordur. Mil l i  kültür deni len kültür de
ğerleri de folklordan kaynaklanmaktadır. Bir olayın veya kü ltürel ürü
nün folklor malzemesi sayı labilmesi için, halka ait olması, anonim olma
sı, sözlü geleneğe dayal ı olması ,  yazı l ı  bir kaynağın tekrarı bulunmama
sı. nesilden nesile. toplumdan topluma geçerek yayı lmış olması özel l ikle
rine sahip bulunması gerekl i l iğ i  bel i rt i lmektedir. Çağımız folklorcuları 
bu kuralları gel iştirerek; yazı l ı  kaynaklarda da folklorik malzemenin bu
lunduğunu, ayrıca yazı l ı  kaynaklardaki bi lgi lerin halk arasında yayı l ı rken 
değişerek yeni folklor ürünlerin in oluştuğunu kabul etmekted irler. 

Türkiye'de folklorun maddi kültür bölümüne zaman zaman etnograf
ya dend igi görülmekted ir. Etnografya, bir halkın. bir toplumun yaşama 
biçimin ı ,  madd i ve manevi kü ltürünü tasviri bir biçimde ele alan, folk
lorla i lg ı l i  fakat ondan ayrı b ir  bil im dalıdır. 

Folklor, halk kültürünü araştırıp değerlendi rmekle, toplumun sos
yo - ekonomik  d inamiklerini ortaya çıkarmakta, mi l letin kültür bir l iğini 
sağlamakta. mahal l i  kültürü önce mi l l i  kü ltür, daha sonra da evrensel 
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kültür hal ine getirerek, insanl ığ ın ortak kü ltürüne katkıda bulunmakta
dır. Gene bir bi l im olan folklorun konuları arasında köy, kasaba ve 
şehir yaşamı (monoğra fi ler) , yerleşim ve yerleşim türleri, barınak - konut 
önemli bir yer a lmaktadı rlar. 

Folklorun diğer bi l imlerle i l işkisini birkaç örnekle acıkiamak gere
kirse; folklorcu halk kültürünün kaynaklarını tarihi belgelerle amyarak 
tarihten yararlan ır. Tarihçiye de destanları , efsaneleri derleyerek su
nar. Folklorcu masalları , türküleri. diğer halk edebiyatı ürünlerini halk 
d i l inde konuşulduğu şekliyle derler, d i l  bi l imci bu malzemeden ağız. leh
çe özel l iklerini tespit için ve anadi l in  kel ime hazinesi acısından yararla
n ır. Folklorcu halk i laçların ı ,  sağaltma yol larını derler. Tıbbın incele
mesine sunar. Modern tıp halk i laçlarından yararlanarak yeni i laçlar ya
par. Halkın inşa ettiğ i  mesken tiplerini derleyen folklorcu, bölgelere ve 
ikl im özel l iklerine göre inşa edi lecek yapıların plönlarının çiziminde mi
marlara yardımcı olur. Yer adları derlemeleri ve Beşeri Coğrafya bi lgi le
rini ortaya koyması açı larından Coğrafya folklordan yararlanır. Folklor'
da Coğrafya metodundan ve haritalardan yararlanarak araştırma ya
par. Sanat tarihi, halk sanatlarıyla i lg i l i  temel bi lg i leri folklordan öğre
n irken, folklor da el sanatlarının kaynağını sanat tarihinde bulur. 

Halk kültürünün oluşum ve değişimini Coğrafya i le i lg i l i  etkenlere 
bağlayan coğrafik nazarıye yanında, halk kültürünün oluşum, gelişim, 
değişim, yayı lma ve başkalaşımda en büyük etkenin cevre olduğunu i le
ri süren çevreci l ik nazariyesi, folklorun genel kura l ları ve kanunları içe
risinde önemli rol oynarlar. Kültürün, lıalk kültürünün oluşum ve değişi
mini coğrafi etkenlere bağlayan bilim adamların ın oluşturdukları coğra
fi okul i le; masal ve bazı folklor ürünlerinin tari h i  ve coğrafi değişkenle
rini karşı laştırma metodu yardımıyla inceleyen bi l im adamlarının oluştur
dukları Tarihi - Coğrafi Okul folkloıun ortaya konuluşundan günümüze 
kadar, her bi l imde olduğu g ibi folklorda da kul lanı lan metodlara bakış 
acılarına göre oluşan bir kısım bi l im okul larının en d ikkati cekenlerin
dendir. 

Köy araştırmaları folklor acısından öneml i  araştırma objelerin i  teş
ki l  ederler. Türkiye'de de folklor alan araştırmalarının önceli kleri zanne
diyorum ki, kırsal bölgeleri yani, köyleri kapsamaktadır. Baraj suları al
tında kalacak yerler, mecburi yerleşime tabi tutulan göçebe toplulukla
rın yaşadıkları yerler, göçmen olarak Türkiye'ye gelen Türk asıl l ı  toplu
l ukların yaşadıkları yerler, kültür al ışverişinin hızl ı olduğu merkezler, 
s ın ır bölgeleri, geleneğ in çok canlı olduğu yerler ve geleneğin çok az 
değiştiğ i  yerler genel l ikle kırsal bölgeler. yani köylerimizdir. Folklor acı-
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sından Doğu Anadolu bölgesinde Köy Araştırmalarının önemi bu bel irt
tiğimiz noktalardan hareket edildiğinden oldukça d ikkati çekici bir 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Folklorik malzemeye, korunması ve bozulmaması gereken tarihsel 
malzeme gözüyle bakmanın sonucu olarak statik folklor görüşünün yer
leştiğ i  anlaşılmaktadır. Bu görüş içinde, folklor ürünlerın in ve uygula
masının, kıyafetlerden müziğe varıncaya kadar, bozulmaları ve kaybol
maları endişesi temel olmuştur. Oysa bozulmamaları imkansızdı r. Eğer 
bir toplumda evrim söz konusu ise, yol şebekesi varsa, kitle i letişim araç
ları devamlı seçi l iyorsa ve televizyon o topluma aniden gırıvermişse, 
kültürel karışımlar yalnız şehirlerde gel işmekte kalmayıp, köyler ve böl
geler arasında da olacaktır. 

Kapalı geleneksel çevrelerin folklorik ürünlerin in derlenmesi, şüphe
siz gerekl i 'Je değerl i  bir sosyal ,  halk b i l im faa l iyetidir. Bununla bera
ber, kapalı özel l ikler gösteren, ulaşımdan uzak, göç, savaş. ticaret ve 
kültür etki lerine kapalı ka l ıp, töresel ve geleneksel yaşantı içinde tarih
sel değerlerini koruyan topluluklar «Statik» anlayışla ele al ınabi lseler da
hi, bugünün hızlı dünyasında bu tı.irün nesl i  hızla tükenmeye yüz tuttu
ğu için, folklorcular, bakış açı larını müzeci anlayıştan dinamik anlayışa 
cevirmeye ve zamanın akışı içinde folklor araştırmalarına koyulmak 
mecburiyetinded irler. Böyle yerlerde ülkemizde ve özell ikle Doğu Ana
dolu bölgemizde köy yerleşim alanları olarak d ikkati çekmektedi r. 

Neıtice olarak; 
Nüfusurı öneml i bir kısmının kırsal bölgelerde yaşadığı memleketi

mizde folklor açısından köy araştı rmaların ın yapı lmasını, kırsal bölgele
rin insanını anlamak iç in gerekli buluyoruz. Bir mi l letin maddi ve manevi 
alandaki kültürel eserlerinin . tutum ve davranışın ortaya çıkardığı  kül
türlerin incelenmesi öneml i bir olaydır. Folklor (Halk Bi l imi) bütün bun
ları konu ed inen derleyen çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada bir 
senteze ulaşmayı amaç edinen bir bi l im dal ı  olarak, köylerimizde olduk
ca önemli araştırı lması gereken bir sahaya sahiptir. 

İnsan hayatı çeşitl i yerlerde ve son derece değişik biçimlerde ortaya 
cıkan zengin ve karmaşık grup hayatıdır ve sosyal i l imler değişik acılar
dan bu karaşık hayat düzenini  iç yapısını anlamaya ve açıklamaya 
çal ışır. 

Kuşku yok ki grup içinde yaşayan fertlerin birbirleriyle düzenl i  ve 
devamlı i l işki leri ve bu i l işki ler içinde ortaya ç ıkan davranışları ve bu 
davranışların standardize olmuş model leri sosyal biltmlerin alanı içinde 
özel bir öneme sahiptir. Grup hayatının düzenl i  bir şekilde akıp gitme-
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sini saglayan bu sayısız davranış kayıpları adetler, örfler kurumlar ola
rak bi l in ir. Bunlar toplumdan topluma farklı olduğu g ibi aynı toplumun 
değişik kısımlan arasında da farki ı l ık gösterebi l ir. Böylece mesela ay
nı toplumun kırsal bölgeleri ile şehirsel bölgeleri arasında adetler - örfler 
ve kurumlar bakımından büyük farklar olabi l i r. Bu bakımdan folklor 
açısından köylerin değerlendiri lerek araştırı lması, gelişen ü lkemizin soi
yal ve ekonomik şartları çerçevesinde önemli rol oynamaktadır. 

Yurt olarak içinde yaşad ığımız köy ve diğer yerleşme birimlerinde 
birikip gelişen tabiat ve kültür bağları, bu yurt duygusunun içinde yer 
a l ı r. Yerli cemaat ve onun gelenekleriyle bi rleşerek, kendine özgü ko
nuşma tarzı, düşünme düzeni ,  ôdetleri, oyunları ve işleri, yemekleri, el
biseleri , yerleşme şeki l lerin i  etki ler. Köylü yurdu olsun, şehirli yurdu 
olsun, mahal l i  cemaat olarak halk insanının dünyasında güçlü bir anlam 
kazanır. Bütün diğer cemaat bağlantı ları köy cemaatında gerçekleşir. 

Köy toplumları ile yapılan bel irl i  oraştırmalar, bu arada folklor araş
tırmaları , sosyal i l imlerin temel konularından biri olan sosyal yapı ince
lemelerinin biı parçasıd ır. Köy toplumlarının g iderek değişeceği ve yok 
olacağını bir an kabul etsek dahi, sosyal yapı i le i lg i l i  çal ışmalar küçük 
ya da büyük toplumlarla i l işki l i  olarak daima akademik i lg inin merkezi 
olmakta devam edecektir. Köy toplumları diğer bütün sosyo - kültürel 
gruplar gibi dinamik değişen toplumlardır. 

Folklorun d iğer bi l imlerle olan i l işkisi oldukça belirgendir. Genel 
kurallar çerçevesinde de, halk kültürünün oluşum, gelişim, değişim. ya
yı lma ve başkalaşımında, en büyük etkenin çevre olduğunu i leri süren 
çevrecHik nazariyesi yanında ; halk ki.J ltürünün oluşum ve değişimini 
coğrafyayla i lg i l i  etkenlere bağlayan coğrafik nazariye de öneml i  naza
riyeler arasındad ı r. 

Türkiye köylerini içinde yaşayarak tetkik eden ve onların sosyo-eko
nomik ye folklorik bünyelerin i  yakından tanıyanların da kabul edecekle
ri gibi ,  Türkiye'de bir takım köyleri tanımadan ve onları gruplandırmadan. 
bütününe a it hükümler vermek pek kolay alamsa gerekir. Türkiye'de deği
ş ik  coğrafi bölgelerde yer alan köyler, evvela dış görünüşleri i le birbir
lerine benzemezler. Köylerin morfoloj ik yapısında tespit edi len bu fark
l ı laşma çok defa bir son değil, bi lôkis bir başlangıçtır. Nihayet her bir 
köyün kendi geçim sahası içinde geçirmiş olduğu tarihi  ekonomik, ve 
folklorik tekômül ,  ayrı ayrı faktörlerın etkisi altında cereyan ettiğ inden, 
meydarıa gelen şeki l ve yapı çok farklı olmaktadır. Bu çerçevede «Fı
rat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu» dolayısiyle Üniversite
m izin de yer aldığı Doğu Anadolu bölgemizde «Folklor açısından köy 
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araştırmalarının önemi üzerinde» özel l ikle durmak gerekmektedir. 
Köy toplumları diğer bütün sosyo - kültürel gruplar g ibi dinamik ve 

değişen toplumlardır. Bütün bu ve buna benzer yaklaşımlar folklor açı
sından köylerin araştırı lmasının gerekl i l iğ in i  ortaya koymaktadı r. 

İnsan hayatı çeşitli yerlerde ve son derece değişik biçimlerde orta
ya çıkan zengin ve karmaşık grup hayatıdır ve sosyal i l imler değişik 
acı lardan bu karmaşık hayat düzen in in iç yapısın ı  anlamaya ve açıkla
maya çal ışır. Kuşku yok ki grup içinde yaşayan fertlerin birbirleriyle 
aüzen! i ve devamlı  i l işki leri ve bu i l işkiler içinde ortaya çıkan davranışla
rı ve bu davranışların standardize olmuş model leri sosyal bi l imlerin ala
nı içinde özel bir öneme sahiptir. Grup hayatının düzenl i  bir şekilde 
akıp g itmesini sağlayan bu sayısız davranış kal ıpları adetler (FOLK
WAYS) . ÖRFLER (Morej ve KURUMLAR ( institüsyonlar) olarak bi l in ir. 
Bunlar toplumdan topluma farklı olduğu g ibi aynı toplumundeğişik kı
sımları arasında da farkl ı l ık  gösterebi l ir. Böylece mesela aynı toplumun 
kırsal bölgeleri i le kentsel bölgeleri arasında ADETLER - ÖRFLER ve 
KURUMLAR bakımından büyük farklar olabil ir . 

Nüfusun öneml i  bir kısmının kırsal bölgelerde yaşadığı memleketi
mizde, temel bir kurum olan ai leyi ve ai lenin teşekkülü  i le i lg i l i  ÖRF ve 
ADETLERİ incelemeyi, kırsal bölgelerin insanını an lamak için gerekl i 
buluyoruz. 

Bu bakımdan folklor açısısdan köylerin araştırılarak değerlendiril
mesi gelişen Ülkemizin Sosyal ve Ekonomik şartları çerçevesinde Bölge 
planlamalanna da ışık tutacaktır. 
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ELAZIÖ - DIYARBAKIR TÜRKÜLERiNDEKi BAZI ORTAK MOTiFLER 

Vard. Doç. Dr. Metin KARADAÖ (*) 

Türkülerimizin tarifi , doğuş hadiseleri, çeşitlemeleri (variant) ,  ya
yı l ış ve fonı<siyonları . . .  konularında önemli  çalışmalar yapı lmıştır. Halk 
türk1.Jlerirr.iz, mil li çerçev� içinde halkın söz ve ezgi unsurlarını birleşti
·ereı' hayl"\tı aksettirdiği  ifa�a vasıta larıd ır. Beşikten mezara, sevinçten 
tasaya , töreden yasaya dek, türkü lerde hayatın bütün unsurları yer almış
t1r. Geniş bir Coğrafya üzerinde d! le bağlı kü ltür birl iğinin en mümeyyiz 
ôrneklerin .n  başında sayılabi lecek türküler geçmişin yansıması halk ha
yatının aynası durumundadır. Söylendiklerinde ortak hisler doğuran tür
küler, ağı7'.Jan çıkt ıktan sonra gözenin coşkun dereler hel inde ummana 
ulaşması gibi  yayıla yayıla, geniş bir kü ltür birl iğine ulaşırlar. 

Türk kültür sahaları içinde Anadolu'nun - özell ikle Doğu ve Güney
doğu Anadolu'nun - halk müziği bütünü içinde ayrı bir yeri vardır. Kars
Erzurum yaylalarından başlayarak, Erzincan - Sivas ve Elazığ - Diyar
bakır Şanl ıurfa düzlüklerine inen üç basamaklı bir merdivenin, Doğu 
Anadolu'da t•:irkü kültürünün odak dairelerini teşkil ettiğini söyleyebil i
riz. Bu dairelerin sonuncusunda yer alan Elazığ - Diyarbakır türkülerin in 
tema ve motifleri. bu çalışmanın ana konusudur. Burada kullandığımız 
motif kelimesini ,  Halk Edebiyatı araştırmalarındaki kal ıplaşmış mônôsı
nın da'ıa dışında kabul ettiğimizi açıklamak isteriz : Stith Thompson'ın 
•Motif lndex of Folk Literature» adlı eseri, bütün halk edebiyatı mahsul
lerini ihtiva etmesine rağmen, tahkiyeye dayal ı  örnekler ön plandadır. ( 1 )  
Üzerinre duracağımız konu başlıkları içinde tem tabiri daha uygun gö
rünmekte ise de, klôsik manası içinde motiflere de değindiğimiz için, 
motifi tercih ettik. Diyarbakır ve Elazığ türkülerinin kül l iyatı temin edile
medi(ıi için, kendı derlemelerimiz ve yazı l ı  diğer kaynaklardcın yarar•':lı ı  · 

dık BL! durum da. varyantlar ve ortak motifler konusunda sınırl ı  sont; . la-

( 0 )  : Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Di l i  ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim 
Üyesi ,  Eğitim Yüksekokulu Müdürü. 

( 1 )  : Boratav. Pertev Nail i  Folklor ve Edebiyat il, S. 364. 
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ra var. imasına yol açmıştır. 
·tr,re türküleri üzerindeki ilk etüdlerimiz, - bi lhassa Diyarbakır dolay

larında manilerin de bell i  makamlarla, nağmeli olarak okunduklarını gös
termiştı r .  Bu yüzden bazı mani ,  hoyrat ve mayaları da tü rl<ü grubu için
de inceledik. Ortak hususlara değinmeden önce. münferit karakteristik 
unsurların tespiti ile metod bakımından kolayl ık sağlanacağı düşünül
müştür .  

D!varbakır'da köklü bir halk müziği kültü r ü  ve icra an'anes i bulun
maktadır. Bazı folklor ürünlerinde şahid olunduğu gibi. halk müziği an'
anesin('ie de zamanla mazide kalmış unsurlarla karşılaşılmaktadır. Ya
kın zamanlara kadar yörede halk müziği fası l ları ; cidd iyetle, saygıyla 
sürd1..ıru len bir merasim hüviyetinde idi ,  Halk arasında santur, bağlama, 
saz, çığırlama, kaval ,  z i l l i  maşa ve tef-darbuka isimleri veri len sazlar
dan kuı ulu heyet. bel irl i  kaidelere bağlı olarak, saatler süren fası l lar 
kurarln"dı .  Bu fası l larda şu s ıranın takip edi lmesi gerekirdi ,  1 -Diyarba
kır peşrevisi, 2-Divan, 3-Muhalif, 4-KürdO,  5-Maya, 6-Hoyrat. 7-Beşiri, 
8-Şirvani, 9-Kesik, Yörede toy deni len düğünlerde de, bu s ıraya uyul
ması zorunludur. Günümüzde ise radyo, TV ve benzeri d iğer teknoloj ik 
arac?arır. yaygınlaşması i le bu fası l lar, artık işitilmez olmuştur. 

Anadolu türkülerin in çoğunda görüldüğü gibi Diyarbakır türkülerin
de de. coğrafi yapı, ik l im özel l ikleri , mahall i  yer isimleri, yaşayış biçimi, 
ôdet ve an'aneler önemli ölçüde işlenmiştir. Çeşitli kaynaklar ve yaşlı 
yerliler, Diyarbakır' ın yüzyıl ımızın başlarına kadar, bağ ve bahçelerle 
süslii bir bitki örtüsüne sahip olduğunu aktarmaktadır. Şehrin büyük 
semtlC'rinden biri olan Bağlar da, ismini. artık maziye gömülmüş o geniş 
yeşi l l iklerden almaktadır. «Diyarbakır etrafında bağlar var» diye başla
yan tiı .. �ü. yok olan varl ığ ı ,  eski güzel l ikleri ifade etmektedir. Bir başka 
Diyarbakır türküsünde ise; şehrin eski bağl ık - bahçel ik durumu şöyle tas
vir edil iyor. 
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Diyarbakır i le bağlar arası 
Yahdı beni kaşların ın karası. 

Diyarbekirin dört tarafı bağçalar 
Yôrım durmuş pencerede def çalar. 

Diyarbekrin dört tarafi gül-nergiz 
Biz üç kardaş bir ordiya yeteriz. 

(Ş.B. -122) 
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Şehri dört bir yandan saran surlar, bugün dahi tarihin soluğunu 
hissettirmekte, görenleri môziye götürebilmektedir. Halk arasında ikiyüz 
yılda kireç ve yumurta kabuğu ile yapı ldığı söylenen sekiz ki lometre 
uzunluğundaki surların üzerinde 72 burç vardır. Bu burçla:- zarif hat
larla, tezyin edi lmiştir. Surlardan şehre, çeşitl i  kapılarla giri l ir. İşte sur-
1<.apılarını an latan türküden bölümler : 

. . .  Mardin kapısından indim aşağı 
Bel ime bağladım Acem kuşağı . . .  
Mardinkapısında vurdular beni 
Hevsel bohçasına attı lar beni .  . .  

(M.D. 37) 
Bir d iğer türküde de, sur kapılarının tasviri yapı lmıştır. 

Mardinkapı şen olur Dağkapının taşları 
Dibi değirmen olur. . .  Armudun ağaçları . . .  
Yen ikapı bohçalar Yenikapı 'da atl ı lar 
Yôr oturmuş saz çalar. . .  Derdime dertler kattı lar . . .  

Diyarbekrin dağları 
Çiçek açmış bağları 
Fiskaya'dan görünür 
Güzel manzaraları 

(M.D. 6) 
Diyarbekir bedende 

(M.D. 6) 

Bir kız gördüm gelende . . .  
(M.D. 7) 

Mardinkapısında kelek bağlanmış 
Yemen'e gidenler yürek dağlamış . . .  

(M.D. 5) 

Sur kapıları, Diyarbakır manilerinde de yer almıştır : 
Diyarbekir dört kapi 
Get bah o yar ne yapi 

Beni gördügi zaman 
Başka sokağa sapi. 

(Ş.B. 31 )  
Diyarbakır i l imizin sıcağı, ten yakar, toprak çatlatır, Gün boyu sur

ları döven sıcak, geceleyin güç toplarcasına bir soluklanır, hız keser. 
Şimdilerde artık pek görülmeyen yılan - akrep gibi hayvanlar, yı l larca in
sanlarla ic içe yaşamışlar. Eski ler, her evin  bir koruyucu yılanı olduğu-
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ııu !'.ôylerle · Bir Diyarbakır hoyratında (x) şehi r  anı ld ıktan sonra, yılanlı
akrepli şöhrete sitem edilmektedi r  : 

. . .  Diyarbekir d iyar mıdır, il imdir 
Böyle yapan ben i  benim di l imdir 
Alem bi l ir  o yör benim gülümdür 
Ölsem gene vazgeçmem senden yôr. 

Diyarbekrin yılan ile akrebi 
Meşhur olmuş bi lmem nedir sebebi. 

(Ş.B. 85) 
Bir türküde de, yılanın boyu hem uzunluğu, hem de süzülerek kıv

rım yol alması itibariyle yılana benzeti lmiştir : 
. . .  Yılan kimi boylum uğurlar ola 

Yediğin kebaplar ôfiyet ola . . .  
(M.D. 15) 

Yörede hakkında efsaneler masallar anlatılan, bi lmeceler sorulan 
yılan manilerde de yer almıştı r. 

Yılan cıhdı kamışa 
Su ne yapi yanmışa 
Allah sabırlar versin 
Yôrindeı ı 

Yılan ahl i  koral i  
Sinem hançer yaral i  
Yôr yanına sağ geld im 
Nasil dönim yaral i .  

(Ş.B. 63) 

Sicakların, mani lere yansımasından örnekler : 
Karpuzlar yenmez oldi Kôğız yazdım bilesen 
Sıcahdan her yer soldi Onuyasan gülesen 
Bir yör sevdim o dahi Sıcahlar can yahmadan 
Bir gidip gelmez oldi Durmiyasan gelesen 

(Ş.B. 431 ( M.D. 76) 
Hava sıcaklığ ın ın bunaltıcı te'sirlerinden kurtulabilmek için, çeşitl: 

careıere başvurulur. Gün boyunca daldalara sığını l ır, geceleri ayvan 
(balkan) ve damlarda serin lemeye çalışı l ır . Diyarbakır yöresinde eyvan
r.arn motifi türkü ve manilere çeşitli biçimlerde yansımıştır. 

Eyvanda yatan oğlan Dama çıhmış bir güzel 
Gömleği keten oğlan Damın etrafın gezer 
Nişanlın eller almış Elinde bir deste gül 
Habersiz yatan oğlan Kendi gülünden güzel . 

(M.D. 9) 

(" )  : Mani ,  maya, hoyrat için bknz. : Türk Musikisi Ansiklopedisi 1 - 1 1 .  
Yılmaz ÖZTUNA. 
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Eyvana gel eyvana 
Etme beni d ivane . . .  

Eyvana serdim ki l im 
Yanıma gel sevdiğim . . .  (M.D. 1 1 )  

A l  eyvana yatah serdim 
yumuşah 

Emmim oğli koynuma g irdi 
bir uşah . . •  

Eyvana serdim keçe 
Yar gele bundan gece. 

(M.D. 69 
Dam üstünde tahtımız 
Açılmadı bahtımız . . .  

Eyvana dizdim cicek 
Sandım yar gelecek . . .  

Dama cıkmış e l  eder 
Küpeler gel gel eder 
Senin o kaşın. gözün 
Beni derbeder eder. 

Ş.B. 28� 

(.,evrede ezgi l i  okunan mani lerde de Diyarbakır'ın çeşitli özell lkleri 
yansıtı lmıştır. 

Diyarbekir dört yoldur 
Suyu güzel ve boldur 
Senden ricam bize gel 
Ben içeyim sen doldur. 

Diyarbekir dört köşe 
İçinde bi l lur şüşe 
Allah sabırlar versin 

Diyarbeki r şehrini 
Sevdim bütün yerini 
Bildim bana mal olmaz 
Boş'na çektim kahrini .  

Diyarbekir ozanı 
Cohdur destan yazanı 

Gurbet elde ölenin 
Yarinden ayrı lmışa. (Ş.B. 30) Yohdur mezar kazanı 

Bunaltıcı sıcaklar, akrep-yı lan gibi haşerelerin varl ığı  insana su. 
serinl ik gibi unsurların hasretini yaşatı r. Tarih boyunca yöreye hayat 
'termiş olan Dicle, ortasında karpuzların yetiştiri ldiği yaz mevsiminde 
bile yaşama sevincinin ifadesidir. Diyarbekir türkülerinde, özell ikle mo
r i lerinde Dicle, kendisine duyulan sevgi oranında işlenmiştir. Dicle'll 
manilerden örnekler : 

Dicle etrafı bostan Dicle'de ördek olsam 
Bir ziyan gelmez dosttan 
Ahlım başımdan gider 
varı düşündüğüm an. 

Dicle içinde kaya 
Eğildim bahdım suya 
Cahll ömrüm çürüdü 
Günleri saya saya 

Cıhıp cıhıp kaybolsam 
Bence bir saadettir 
koynunda yanıp salsam. 

Dicle kenarı ıssız 
Kalmışam mudarasız 
Herşeye katlanıram 
Yaşıyamam ben sensiz. 
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Dicle'de bir daneyem 
Yanmışam pervaneyem 
Gidin deyin yôrime 
Aşkından divôneyem 

Dicle ötesi bağlar 
Bin dert kalbimi dağlar 
Bu hasrete dayanmaz 
Ne yiğitler, ne sağlar. 

Dicle suyun taşıyor _ 

Dere tepe aşıyor 
Yarôb çok şükür sana 
Yôr bana yanaşıyor. 

Dicle'nin içinde ben 
Gördüm seni geçerken 
Söyle vefasız kadın 
Ne aldattın beni sen .  

Dicle yanında diken 
Yahdın gonca gül  iken 
Tanrım sana kıymaya 
Üç günlük gelin iken. 

(Ş.B. 29-30) 

Dicle gibi ak güzel 
Gül  menekşe tak güzel 
Ben sohahdan geçerken 
Pencereden bah güzel. 

Bi r Diyarbakır mayasında da Dicle şöyle tanımlanmış 

Dicle coşmuş yine dağlar aşıyor 
Gözlerimde hep hôyôl in yaşıyor 

El ô lem hep bu hôlime şaşıyor 
Ne yaparsalar sen benimsen esmer yôr. 

(Ş.B. 84) 

Sıcakl ığ ın ezici baskısı karşısında mani ve türkülerde dere, cay, su 
unsurların ın yanı sıra, yörede serinl ik kaynağı olarak şöhret kazanmış 
karpuz da, çeşitl i biçimlerde anlatı lmıştır : 
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Ocakta duman olur 
Gün olur zaman olur 
Diyarbekir karpuzu 
Her yerden yaman olur. 

Karpuz kestim sulandi  
Yedim midem bulandı 

Kırı lasi kol larım 
ince bele dolandi. 

Karpuzun al di l imi 
N lttin benim gülümi 
Gülümi koklayanlar 

Göze alsın ölümi. 
(Ş.B. 84) 

Karpuz getir dileyim 
Aç yorganı gireyim 
Oyan oyan sar beni 
Yôr olduğun bileyim. 

Karpuzlar yenmez oldi 
Sicahdan her yer soldi 
Bir yôr sevdim o dahi 
Bid gidip gelmez oldi. 

Cay önünde karpuzlar 
Uruldum yaram sızlar 
Bezenmiş toya gider 
Tumbul memel i  kızlar. 
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Karpuz kestim dil imi 
Nettin benim yôrimi 
Yôrimi koklayanlar 
Göze alsın ölümi. 

(M.D. 10) 

Diyarbakır türkü, mani ,  maya ve hoyratlarında çok işlenen bir baş
o:a motifde, dağdır. Yörede öneml i  dağ olmasına rağmen bu tutumun 
7ürk halk şi irin in genel muhteva özell iklerinden kaynaklandığını  söy
eyebi l iriz. Dağ; serin l ik, yüceli k, engel, sığınma yeri, güzel l ik, düşman-
k gibi çeşitl i manaların karşı l ığı olarak ele al ınmıştır. Bu motifle i lgi l i  

:vnekler : 

Dağlar dağımdır benim 
Gam ortağımdır benim. 

(Ş.B. 103) 

Bir maya örneği : 

Bahar olur yeşi l leni r  bu dağlar 
Bu çimenler, bu çiçekler bu 

dağlar 
G idim sorlm dünya-elem ne 

ağlar 
Ben ağlarım nazlı yôrdan 

ayrı ldım. 
(Ş.B. 81) 

Dad dağlar benim derdim 
yegindir 

Cigerinden fiti l işler dügümdür. 
(Ş.B. 84) 

Bir taş attım kanl ı  dağın 
ardına 

Getdi değdi vatanıma, 
yurduma. 

(Ş.B. 82) 

İki dağın arasında kalmışam 
Bülbül gibi daldan dala 

Konmuşam . . .  
(Ş.B. 88) 

Dad dağlar arşa çıkar 
feryadım 

Hak kesmesin dört yanımdan 
lmdadım 

(Ş.B. 84) 

Diyarbakırın dağları 
Çiçekler açmış bağları. 

(M. D. 6) 

Karlı dağlar kalkmayınca 
aradan 

Haber gelmez o gözleri 
karadan. 

(Ş.B. 89) 
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Mani biçiminde olanlarda : 

Dağlar dağladı beni 
Gören ağladı beni 
Neyledi zal im felek 
Derde bağladı beni. 

Dağlar siz ne dağlarsız 
Kardan kemer bağlarsız 
Gül  sizde, lele sizde 
Derdiz nedir ağlarsız. 

(Ş.B. 27) 

Dağı duman olanın 
Heli aman olanın 
Gece uyhusu gelmez 
Yciri yaman olanın 

Dağların ardındayım 
Gecenin dördündeyim 
Alem şirin uyhuda 
Ben yerin derdindeyim. 

Diyarbakır halk müziği ürünlerinin sözlerinde hasreti çekilen, uğ
n.ına ı;an baş feda edilen sevgi l inin özell ikleri; an'anevi halk şiirin in ka
l ıplarına uymaktadır. Bu sevgil i  esmer, yanık ten l i ,  kara - badem gözlü, 
sacları topuklarındadır. Ayrıca sevgi l i  için gül, elma yanaklı , kaymak 
yuzlu .  nalzı gül ,  moh cemal, humar gözlü al yanaklı, şeker di l l i . . .  gibi 
vasıflar yakıştır ı l ır. Sevgi l in in odak olduğu hoyratlardan örnekler : 
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Gül senindir 
Bağ senin gül senindir 
Kendin gül, adın  çiçek 
Korkma gönül  senindir. 

Kara gözler 
Karadır kara gözler 
Ben o yeri gözlerim 
Bilmem o yôr kimi gözler 

(Ş.B. 73) 

Gül a lmaya 
Sarılmış gül  a lmaya 
Rakibin haddi var mı 
Elimden gü l  almaya? 

Sevgi l i  motifinin mayalardaki örnekleri 

AhO gözlüm ne bakıştır bakarsın 
Sinemdeki yaraya ok atarsın . . . 

( Ş. B. 78 ) 

Benim nazl ım kemer bağlar bel ine 
Ben môilem şeker kimi d i l ine 
Bin naz ile bir gül  verdim eline 
Candan oldum ta elinden a l ınca. 

( Ş. B. 81 ) 
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Her ne geysen servi boyan yahışır 
Môh cemaıan bahan gözler kamaşır 
Vücudumda azalarım titreşir 
Şirin sedan kulağıma değende. 

( Ş. B. 87 ) 

Kara kaşl ım bakışından doyamam 
Gerdanında benler cohdur sayamam • • •  

(Ş.B. 89) 

Diyarbnkır türkülerindeki sevgi l i  esmerdir. Esmer için mani ler ya
�ılmış, türküler koşL• lmuş:.;.; ı .  Esmer bugün ağlamış/Karoları bağlamış 
diye başlayan türküde, esmer sevgi l in in değeri ifade edi lmiştir. 

Diyarbakır yöresinde ezgiye bağlı olarak okunan türkü, mani maya 
ve hoyratlardaki bazı motifleri tesbit ettikten sonra,  bunların Elazığ yö
resi i.Jrünleri ile benzer noktalarına değineceğiz. 

Havuz, gül ,  bülbül ,  su gibi motifleri bünyesinde bulunduran ve «Ha
vuzbaşının gülleri I Şak şak öter bülbülleri» d iye başlayan türkü, Elazığ 
yöresinin tipik maddi kültür değerlerini bünyesinde taşımaktadır. «İn
dim yarin bahçesine ı Gül dibinde gül biter» girişti türkü, Diyarbakır yö
re;;•rı !n benzer ürünlerinde yer alan bahçe, gül-bülbül, dağ gibi . motif
lerı yakin bir benzerli kle ifade etmektedir. Bu türkünün son bölümünde 
yer alan; 

indim yôrin bohçasına 
Yattığ ım yer taş oldu 
Altım çamur, üstüm yağmur 
Yine gönlüm hoş oldu. 

(M.Ö. 152) 

dizeleri, Erzurum'un ünlü hoyratları ndaki 

Dün gece yôr hanesinde 
Yastığ ım bir taş idi 
Altım çamur üstüm yağmur 
Gene gönnüm hoş id i. 

b!clmlndeki ifade ile benzerliği d ikkat ceklcldlr. 
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Elazığ türkülerinde yer alan gül - bülbül dere motiflerin i  kapsayan 
örnekler o. 

Bu dere baştan başa gül çubuğu 
Dökülmüş yaprakları kalmış gülü 

Ne yaman öğretmişler şu bülbülü 
Her seher geli r  sorar gonca gülü. 

Bu dere derin imiş 
Gölgesi serin imiş 
Benim sevdiğim güzel 
Şekerden şirin  imiş. 

(F.A. 26) 

Diayrbakır türkülerindeki eyvan ve damın yerini Elazığ türkülerinde 
bozan havuz almıştır : 

Yorganı baştan atmalı 
Havuz başında yatmalı 
O yari sarıp yatmal ı .  

(S.B. 1 28) 

Her iki yörede de bi l inen bir türkünün Elazığ varyantında ise : 

Yüksek eyvanlarda yatmış uyumuş 
Ela gözünü uyku bürümüş 

bıçiminde, ortak motif işlenmiştir. Sevgi l i  tanımında benzer motlfler : 
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Kargacığın taş deliği 
Hayriyem kekli k  feriği 

, Taramış sırma porig i  

Hayriyem giymiş nalını 
Gezer sal ını salını 
Sanki b ir vezir gelin i  

(S.B. 1 23) 

Küçük yaşta bir yar sevdim sürmeli  
Al alma di l im di l im/Gel otur benim yôrim . . .  
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Bir Elazığ türküsünde de, sevgi l i  i le mertlik vasfı birleştiril iyor : 
. . .  Al almanın dördüni  

Sev yigidin merdin i  
Seversen bir güzel sev 
Cekme çirkin in derd in i .  . .  

Diğer benzer motiflerden : 

Eller kınalı henno/Gözler sürmeli Henno . . . .  

Köğengin pınar başı/Verimin kalem kaşı.  . .  

Odasına vardım namaza durmuş 
Yüzünün şölvesi etrafa vurmuş 
Sandım ki karşımda bir ay doğmuş. 

Cayda cıra geline 
Kına yaklm e l ine 
Nazar değmesin sakın 
Has bohçanın gülüne. 

Eminem oturmuş taşın üstüne 
Taramış zülfünü kaşın üstüne, 

Eminem oturmuş top top kdküllü 
Güzeller bağının olmuş vekil i .  . .  

(M.Ö. 229) 
Elazığ yöresinin tabiat güzell ikleri, bağ-bahçe, çardak, meyval ıklar 

Diyarbakır yöresindeki türkülerde gördüğümüz şekilde, bazan da sev
gi dekoru olarak ifade edi lmistir. 

Bağ a ltına bağ a ltına 
Bağlamış gerdan altına 
Al beni çardağ altına 
Haydi ydrim ayva altına. 

Bülbülüm bağ gezerem 
Aşığım dağ gezerem . . • 

(M.Ö. 165) 
. . .  Bahçenin katmer gülü 

Başımın tacı kimin . •. 

(M.Ö. 172) 
Bu dere baştan başa cevizli bağ 
Cevizler şık şık eder dön geri bak . •• 

(S.B. 124) 
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Dağ motifi, Diyarbakır yöresinde görü ldüğü gibi , Elazığ türküle
r ir • e de, en çok rastlanan bir tabiat unsuru olarak  kul lanı lmıştır 

Bir ah çeksem karşıki  dağlar yıkı l ı r. 

Dağlar dağımdır benim/Gam ortağımdır benim . . .  
(S.B. 1 32) 

Bu dağlar me9e dağlar/Vermiş baş başa dağlar 
Yôrim küsmüş gid iyor/Koymayın aşa dağlar. 

(S.B. 132) 
Yüce dağ başında lôleler susuz/ Ana ben cahi lem 

duramam yôrsiz 
(F.A. 24) 

Dağlar daldadır gözüm yoldadır/Kız kaşın adam aldadır. 
(M.Ö . 1 7 1 )  

Hangi derdime yanam, dağlar derdim var benim. (M.Ö. 152) 

Bülbülüm dağ gezerem/Aşığım dağ gezerem (M.Ö. 165) 

Her iki yörenin halk müziği ürünlerinin sözlerinde gurbet. ayrı l ık 
ve aşk gibi mücerret değerlerin yanı sıra; su, dere, çay, havuz, dağ, sev
gili tasviri gibi konularda, ortak ifade özell iklerinin toplandığını gör
mekteyiz. 

Münferit motif benzerl iklerinin dışında, birbirine komşu bu ik i  i l in. 
küçük değişikl iklerle aynı türkülere ev sdhipliği yaptıklarını da tespit 
ettik, Bunların çok tanınmışlarından örnekler vererek, varyantları gös
tereceğiz : 
Örnek 1 .  Elazığ Varyantı 

Knr mı yağmış şu Harput'un başına 
Kurban olam toprağına taşına 
Kücük yaşta bir  yôr sevdim vay nenni 
O da girmiş onüç-ondört yaşına. (S.B. 1 26) 

Diyarbakır varyantı : 

Kar mı yağmış Diyarbekir'in dağına 
Bülbül konmış bostanına bağına 
Halô gelmiş sarı lmağın cağına 
Yürü gülüm sağl ık i le gelesen. (Ş.B. 88) 
(Mehmet Özbek bu dörtlüğün son iki d izesin i  şöyle kaydediyor. : 

«Veni gelmiş sarılmağın çağına/Reva Tııdır n iye ben murad a lmıyayımı 
M.Ö. 1 1 6) 
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Örnek 2 

Elazığ varyantı 

Dağlar dağımdır benim 
Gam ortağımdır benim 
Çok söyletme ağlarım 
Yaman cağımdır benim. 

Dağları dağlasınlar 
Ko beni ağlasınlar 
Vôrimin mendi l iyle 
Yaramı bağlasınlar 

Dağlar dağladı beni 
Gören ağladı beni 
Devri dönesi felek 
Çapraz bağladı beni 

Dağlar taşıma felek 
Döner başıma felek 
Akıbet kuş kondurur 
Mezar taşıma felek. 

(M.Ö. 164) 

örnek 3 

Elazığ varyantı 

Eminem oturmuş taşın üstüne 
Taramış zülfünü kaşın üstüne 
Selamı gelirse başım üstüne. 

Caminin duvarı biri ben olayım 
Emine güzel in  yôri ben olayım 
Eller yükü olsun harı ben elam 

Eminem oturmuş top top 
kôkül lü 

Güzeller bağın ın olmuş veki l i  
Basdığı yerde gül ,  sümbül ekili 

(M.Ö. 229) 

Diyarbakır varyantı : 

Dağlar dağımdır benim 
Gam ortağımdır benim 
Ağlatma zal ım felek 
Harap cağımdır  benim. 

Bu dağlar olmasaydı 
G ü l  benzin solmasaydı 
Ölüm Allahın emri 
Ayrı l ık  olmasaydı .  

Dağlar dağladı beni 
Gören ağladı beni 
Neyledi zal ım felek 
Derde bağladı beni 

Dağların arkasından 
Yandı m  yôr sevdasından 
Ben i  de çağırsaydı 
Giderdim arkasından. 

(Ş.B. 103) 

Diyarbakır varyantı · 

Eminem oturmuş taşın üstüne 
Daramış zülfün ü  kaşın üstüne 
Sen neler söylesen başım 

üstüne 

Eminem oturmuş ayna d izinde 
Sevdalar okunur elô gözünde 
Sih irler mi var tatlı gözünde. 

Eminem oturmuş gül i le oynar 
Taramış zülfün i  tel i le oynar 
Seher uyhusunda yel ile oynar. 

(Ş.8 146) 
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Örnek 4 
Elazığ varyantı 

Yüksek minarede kandiller yanar 
Kandi l in üstüne bülbüller konar 
Herkes sevdiğine böyle mi yanar 

Yüksek ayvanlarda yatmış uyumuş 
Elô gözlerin i  uyku bürümüş 
Ezel küçücüktü şimdi büyümüş 

(M.Ö. 230) 

Diyarbakır varyantı : 
Yüksek minarede kandi l ler yanar 
Kandi l in üstüne bülbül ler konar 
Herkes sevdiğine böyle mi yanar. 

Yüksek minarede kandi l  olaydım 
Yôrimin beline kemer olaydım 
Seher uykusunu göysünde olaydım 

(Ş.B. 1 14) 
Örnek 5 

Her iki i l imizde de örneklerin i bulduğumuz karşı l ıkl ı  konuşma 
biçimindeki türkülerin varyantları da bulunmaktadı r. 

Elazığ varyantı : 

Hoca- (Ezan i le) Sana elma gönderdim aldın mı? 
Kadın ·  

Hoca
r:adın-

Elma elma almamışam 
Vallahi bi l lahi yememişem 
Ben el lere dememişem. (Bağlantı) 

(Ezan ile) Beh Keloğlanı bulur kafasını kırarım 
İ l işmeyin Keloğlana 
Sırrımız verir meydana 
Ben ağlarım yana yana . . .  
(Türkü, oyunu ile birl ikte devam eder) 

(F.A. 20) 
Diyarbakır varyantı � 

Hoca- (Ezan i le} Keloğlanla elma gönderdim aldın mi? 
Dostu- Keloğlani görmemişem 

Alma maime yememişem 
Kör olayım görmemişem (Bağlantı) 
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rloca- (Ezan i le) Keloğlani görsem kafasinı kırarım 
:>ostu · Sakın değme Keloğlana 

Haber salar o her yana 
Sırrımız cıhar meydana. . .  (Türkü oyunu  i le birlikte sürer) 

(Ş.B. 147-148) 

Sonuc : 
Diyarbakır ve Elazığ türkü, mani, maya ve hoyratların ın incelenme

siyle; dağ, su, dere, çay, bağ-bahçe, meyvelik gibi motifler; sevgi l in in 
0Jsviri ,  şehrin ve çevrenin anlatımı gibi  ifade özell ikleri, benzer veya or-
0Jk özel l ikler göstermektedir Bu ürünlerdeki ortak motiflerin iki yakın 

i olmanın ötesinde, an'anevi Türk halk şi iri 'n in özel l iklerinden kaynak-
Jndığ ını  söyleyebil iriz. «Dağ» motifi Türk halk ş i irinin her devresinde 

:ok işlenmiş, çeşitl i  benzetme yönelme kaçış, engel, sığınma, dost
:üşman mônalarında kul lanı lmıştır. Dağın cok çeşitli fonksiyonlarla 
ıalk !fi irinde yer almasının sebeplerini eski Türk inanışlarına bağlaya
:. ı l iriz. Eski Türk inancında «yüksek dağlar Tanrıların yeri olarak kabul 
=<lil ird i .  Bu inanış Türkler arasında cok yayılmıştır.» ( 1 )  Kaynaklar, Gök
:-:;rkler ve Altay Türk boylarının büyük dağları takdis ettiklerin i  onlar 
;in ('lvin ler düzenled iklerini kaydetmektedir. (2) Kutsal demir dağ, dün-
, anın ortasındaki dağın katları, dağlar icin yapı lan çeşitli türenler. dağa 
.erilen değerin del i l leridir. Bu kadar önem verilen dağ kültünün. hc.:lk 
: � irine de yansıması acıkca görülmektedir. 

Dıyarbakır-Elazığ halk müziği ürünlerin in sözlerindeki cok kullanı
c. n  su, dere, cay . motifi için de, Türk halk şiiri dahi l inde bir genei!eme 
' aparak; «hem eski şaman inancının, hem de İslamiyetin suya verdiği  
a.utsal değerin bir yansımasıı biçiminde bir açıklama yapılabileceği ka
�aatındeyiz. Ayrıca, - özel l ikle Diyarbakır yöresindeki kızgın  yaz sıcak
{]rında-su,  üzerine sadece türküler deği l ,  destanlar yazı lan bir hayat 
"aynağıdır. 

Bağ, bahçe ve ağaca duyulan sevgi ,  hasret her iki i l imizin incele-
en jrünlerinde acık bir bicimde görülmektedir. Türk destanlarında, Şa-

· "an inancında, Divan-ı Lügôt-it Türk'deki örneklerde, Dede Korkut'ta, 
�ialk h ikayeleri ve Halk şi irimizde görülen ve İslamiyetle de yeni  bir 
�hre kazanan yeşi l l ik sevgisinin canlı b ir  bicimde halk türkülerimizde 
\ aşatı ldığına şahit olmaktayız. 

Her i ki yöremizin türkülerinde tarihi kaynaklarda blle bulunmayan 
&iziki-coğrafi yapıya ait bi lgi leri ve çeşitli olayların ifadelerini görmek
teyiz. Şehir ve çevreye ait tasvirler, canl ı  birer belge gibi geçmişi yan
sıtmaktadırlar. 
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Her iki i l imizde, bazı türkülerin varyantlarının bulunması hem coğ
rafi yakınl ıktan. hem de sevilen halk  ezgi lerine değişik yörelerde başka 

sözler koşulması al ışkanlığından kaynaklanmaktadır. Ancak, Elazığ
Diyar�akır türkülerindeki ortak varyantlar, yakın benzerlikler göster
mektedir. 

Halk edebiyatı ürünlerinin ortak kültür birl iğini  meydana getirme
sindeki rolünü bel irtmeye çalıştığımız bu incelememizin, sınır l ı  malze
n ıeye dayal ı  oluşu sebebiyle, daha detaylı sonuçlara u laşamadığını tek
rar ıfade etmek isteriz. Bu tür araştırmaların  geniş bölgelere. bol mal
zeme i le tatbik ed ilmesi hal inde, Türk kültürü incelemelerinde yen i  ve 
önemli adımlar atı lacağı kanaatindeyiz. 
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Özbek, Mehnıed , Folklor ve Türkuierimiz, 2. baskı, İstanbul 1981 . 
Öztuna. Yı lmaz • Türi< �v�usikisı Ansiklopedisi 1-11, İstanbul 1974 

Metinde geçen kısaltmalar : 

M.Ö. = Mehmet Özbek-Folklor ve Türkülerimiz isimli eser. 
�.B. = Şevket Beysanoğlu,  Diyarbakır Folkloru Kitabı 
• .A. = Ferruh Arsuner, Elazığ Bakırmadeni Türküleri adlı eser. 
S.B. = Seyhan Baş'ın mezun iyet tezi. 

s.  = Sayfa numarası 

1- Ôgel, Bahaeddin ,  Türk Mitolojisi, s. 290 
2- inan, Abdülkadir, aTürk Boylarında Dağ, Ağaç ve Pınar Kültü», Reşit. Rah-

meti Arat için, s. 272 
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Asker KARTAP.l (*) 

Türk Mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. ( 1 )  Bunun 
on önemli nedeni Türkler'in Ana yurtlarında ve daha sonra gel ip yer
·�ştikleri Anadolu'da göçebe yaşamla yerleşik  yaşamı bir arada si'ır
dürmeleridır .  G6çebe yaşamın getird iğ i  prati k l ik i le yerleşik yaşamda el
oe e-:i len ürünler değerlendiri lmiş. bunlara özel tadlar kazandırı larak 
niğer u luslardan ayrı bir mutfak kültürü yaratı lmıştır. Orta Asya'dcn 
9al k � n lar'a uzanan değişik coğrafik koşullarda yaşamakta olan Türk 
t3oyl : rı ,  bulundukları yörenin ürünleriyle hazırlad ıkları besinleri d iğer 
� oylar ın da öğrenmelerin i  sağlamış. bir yerde bulunmayan, yeti"jimeyen 
urürı ,er diğer yörelerden çeşitli konservasyon yollarıyla sağlanmış böy
�ce Türk mutfağı bir bütün olarak zenginleşmiştir. Bununla birl iY.te her 

; erleşim merkezinin lezzet anlayışına ve el lerindeki imkanlara bağli o
.arak yaratı lan çeşitl i yiyecekler yaygınl ı k  kazanamamış, kimi yiyececek
ler ise ancak aralarında i leri derecede i l işki ler olan toplu lukların malı  
olaralt  kalmıştır. Mutfak kültürleri incelendiğinde aralarında benzer
ik Jörülen toplumların tarihsel bağlarla da birbirlerine olan bağl ı l ikla

rı araştırılmaya değer bir konu olacaktır. 

•3ünümüzde kitle i letişim araçların ın gelişmesine karşın dün-
·�anın çeşitli kesimlerine yayı lmış Türkler arasındaki iletiş im yeterince 
- ağlr:namamaktadır. Bunun bir nedeni siyasi sınırlar ise, d iğer bir ne
jeni de devletlerin uyguladıkları kü ltürel gümrüklerdir. Kuzey ve Gü
ıey A.zerbaycan gibi ü lkemize çok yakın i ki kardeş kültürle olan i l işkile
rımi� son yıl larda g iderek artan bir h ızla gelişmektedir. Bu i l işk!:erln 
:;evar:ıının Türk kü ltürüne büyük katkılar sağlayacağı inancındayız 

(*1 Çukurova Üniversitesi Halkbi !im Öğretim Görev!isi. 
1- Arl ı ,  s. 1 9  

Halıcı , s .  106 
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Bu bi ldirimizde, ik i  ayrı yörede birbirinden bağımsız olarak geli
sen ll' i  ayrı mutfak kültürünü karşı laştıracak ve benzer yörelerin i  bel irt
meye çalışacağız. Bu yörelerden birincisi Azerbeycan ve yakın çevresi 
d iğerı ise Fırat Havzasıdır. Azeri Mutfağı olarak doğrudan doğruya Azer
haycan Mutfağını  almıyoruz. Çünkü, bugünkü Azerbaycan Mutfağı,  A
zerbcycan'ın siyasal ve ekonomik düzeni dolayısıyle Azerbaycarı dışın
.!aki Azeri �utfağından oldukça farkl ıdır. Bu yüzden, Azeri Mutfağı ola-
ak, Azerbeycan i le Azerbaycan dışındaki Azerilerin ortak mutfak kül
ürlerin i  el.::ı a lacağız. Bu şekilde. hem yabancı d i l lerden Azerbaycan 

konuşma d il ine geçmiş sözcükleri (2) ve yemek çeşitlerin i  (3) daha 
t.aştr.m konumuz dışına çıkarmış. hem de tarihsel ve etn ik bağlarla Aze
ri kıJltürüne bağlı yerleşim merkezlerindeki mutfak kültürü ürünlerin i  
ihmal etmemiş olacağız. 

Fırat Havzası Mutfağı'nı ise, Erzincan, Elazığ, Malatya ve Gazian
,.ep çevresinde yaşayan mutfak kültürüyle s ın ırlandırmaya çal ıştık .  Aze
ri Mutfagı ile Fırat Havzası Mutfağı arasındaki benzerl ikleri ararken, 
her iki mutfakla Anadolunun diğer yörelerinde ortak olan ü rünleri atma 
maya çalıştık. Ancak Azeri ler' in çeşitli zamanlarda gelip yerleştikleri 
Sivas. Amasya, Bursa. Muş. gibi  merkezlerle. sürekli olarak i l işkide 
bulundukları Erzurum, Artvin, Ağrı gibi yakın i l leri bu ayrımın d ışında 
tlıttuk. 

Bildirinin i lk  bölümünde, Azerbaycan ve Fırat Havzası'n ın  kısa ta
rıhce.ierin i  vererek aralarındaki torih bağını  kurmaya çalışacağız. !ki!'lci 
bölü"ide mutfak kültürleri arasındaki benzerl ikleri s ıralayacağız 

Azerbaycan' ın kısa tarihi : 

Azerbayr.an'da M.Ö. 10-1 1 .  yüzyı l larda, başkenti Urmiye Gölü'nün 
güneyinde olan i lk  Manna Devleti kurulmuş, M.Ö 8. yüzyı ldan 'tibaren 
t,Cıtü 1 Güney Azerbaycan'ı  içine alan bu devlet M.Ö. VI. yüzyıl başları
rıa kJdar bağımsız bir devlet olarak yaşamıştır. (4) Manna Devletine bağ
l ı  oL.n Maday, M.Ö. Vl l l .  yüzyı l ın sonlarında kuvvetlenerek Midivc Dev
letin i  kurmuş, bu devlet, M.Ö. 625-584 yı l ları arasında Manna Devletine 
:=.on \ Prerek Güney Azerbaycan'ı da s ın ırları içine almıştır. M.Ö.  550 yıl
larında Mid iya yık ı l ınca, bu topraklara Hehamenişler (Ahemeni-Kiyani-

------- -------------

2- Gend, dehmerde, çilossen, banka, vedre, grafinka, kasa, gefedan, duhovka 

v.b. gibi 
3- Katlet, rulet, tort v.b. gibi 

4- Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, s. 6 
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yon, İs.Ans.) hakim olmuş ve kurdukları Atropaten (5) Devleti, İskende
rin öll.!müyle (M.Ö. 323) yen iden bağımsızl ığını  kazanan Atropaten. 
M. Ö. 150 yıl ına kadar Azerbaycan topraklarında hüküm sürmüştür. Bu 
yıl larda, Kuzey Azerbaycan'da Alban, (Ağvan,  Arran,  Aran) olarak adlan
d ırılan ve bugünkü Sovyet Azerbaycan'ı s ın ırları içine alan bir devlet 
bumnmaktaydı .  (6) 

M. S. iV. yüzyıl başlarında Hunlar Kafkasya'ya girerek Alban'ları 
kendi lerine bağladı lar. (7) «Derbent üzerinden güneye gecen bir kısım 
Hunlar, Mogan mıntıkasında Belesagan (Balasagun) şehrini  kurdular. 
Ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu vi layetleri, Ermenis
tan, Suriye, Fırat ve Dicle haval i lerini istila etti ler.» (8) 

Hunların, bildirimize konu olan Azerbaycan ve Fırat Havzası üzerin
deki bu hakimiyetleri i le birl ikte, iki  bölge arasında yüzytllar bc..ıy u  süre
cek bir i l işki de başlamış oluyordu. 

«XI .  yüzyı lda Oğuzlar, d ikkate çarpacak derecede büyük kitleler 
halinde güneye ve batıya olmak üzere, her iki istikamete doğru i lerled i
ler . . .  Oğuzlar'ın önemli bir kısmı i ran' ı  Güney Kafkasya'n ın güney kıs
mını ele geçirdi ler.» (9) Bu arada Azerbaycandaki Türkler'in sayısı da 
yerli hakiara göre çok büyük oranlarda artmıştı ve güneyden gelenler
ıe artmaya devam etmekteydi .  ( 10) 

«Celöl ud-din Harizm Şah Azerbaycan'a geld iğinde ( 1225) ,  Errôn
daki Türkmenler pek kalabal ık bir halde yaşıyorlardı .  Öyle ki onların 
çokluğunu göstermek için «karınca sürüsü» veya «cekirge bulutu» söz
leri kul lanı lmıştır. ( i l )  

Azerbaycan'dan Fırat Havzasına Göçler : 

Azerbaycan'dan Fırat Havzasına i l k  Göçlerin daha iV. yüzy.lda baş
ladığın ı  ve Hunlar' ın istiıa·sıyla yerli kavimlerin batıya ve güneye doğru 
göcettiklerini  görüyoruz. Bunların hemen ardından, iki bölgeyi de 

5- Azerbaycan adı bazı yazarlara göre Atropaten'den türemiştir. Bu ad Farsça'da 
Ader-Baydakan, Ermeniler'de Ater-Patakan, Araplar'da ise Ader-Baycan şekllnde söy
lenmiş ve nihayet Azerbaycan hallni almıştır. (Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, s. 7) 

S- Bunlardan ·Aran• adı bugün de anılan bölgenin adıdır. 
7- Erel, s. 57 
8-- Togan, s. 97 
9- Gökyay, s. 35 

Togan, s. 100 
1()- Sözgelişi, 1044 de Musul ve Hil le hükümdarlarına yenilen Irak Oğuzları da 

Aze•bayran'a göçetmişlerdir. 
1 1 ·- Sümer, s. 1 32 
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hakimiyetleri altına alan Hunlar, bölgeler arasındaki etki leşmenin ko
laylaşmasını sağlamışlard ı r. 

XI. yüzyı la kadar göçebe Oğuzların yer değiştirmeleri şeklinde de
vam eden karşı l ık l ı  göçler sonunda bir kısım Türkmenler Fırat Havzası
na yerleşmişlerdir. XI. yüzyı l ortalarında Azerbaycan, Horasan ve Türk
kistandan göç eden . . .  «Türk nufusu adı gecen bölgenin Erzurum, Ahlat 
ve Harput gibi yörelerinde. . .  kuvvetle tesirini gösterebilmiştir.» ( 12) 
Harput'un i lk  Türk hakimi olan Cubukoğul ları da bunlardandı r. 

Malazgirt zaferinden sonra Fırat Havzasına olan göçler hızla art
mış. daha sonra ise. Suriye-Azerbaycan hattı boyunca birçok Türkmen 
kabilesi çeşitli nedenlerle karşı l ı k l ı  olarak göcetmişlerd i r. 
«Azerbaycan'daki Türkmenler, 1220 yıl larında başlayan Moğol saldırı la
rı karşısında daha fazla dayanamayarak Anadolu 'ya göç ettiler.» ( 13) 
Büyük bir ihtimalle, bu Türkmenler de daha önce Fırat Havzasına gel ip 
yerleşmiş akrabalarıyla bi rleştiler. «xıv. yüzyı l ın ın başlarından itibaren 
Ön-.A.say'da Moğol hakimiyetinin düşmesinden sonra Güney Kafkasya
nın ve Küçük-Boyları , Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlarıyla büyük Türk-
'l'len kabile ittifakları meydana getirmişlerd ir  . . . . . .  Bu yüzyı lda Akkoyun-
lu Oymağı, Anadolu'nun doğusunda, Güneyde Urfa, Mardin, kuzeyde 
Bayburt olmak üzere Fı rat ve Dicle'nin muhtelif kol ların ın sulad ığ ı  yer
lerde kışlak ve yaylak yapmakta idi ler.» ( 14) 

«Göçebe yaşayışını devam ettirenlerin her zaman fazla olmasına 
gel ince, bunun en mühim sebebi Azerbaycan-Errôn ve Orta-Asya'dan bu 
ü lkeye arkası kesilmeden vuku bulan göçlerdir .» ( 1 5) Cümlesi Azerbay
can'darı Fırat Havzasına yapılan göçlerin bel l i  dönemlerde hızlandığını 
arttığını fakat hiçbir zaman durmadığını açıklamaktadır. 

xvı .  yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nin sınırları içine katı lan A
zerbaycan daha sonra Safevi'lerin el ine geçti. Nadir Şah' ın ölümüyle 
Azerbaycan'da Hanlıklar Dönemi başladı .  xıx. yüzyılda ise Azerbaycan 
Rus hakimiyetine g ird i .  

Bugün Azerbaycan toprakları , İ ran Azerbaycanı (Güney Azerbay
can) ve Sovyet Azerbaycanı (Kuzey Azerbaycan) olarak iki ayrı devletin 
ı.,; ınırları içinde bulunmaktadır. 

1 2- Sümer, s. 16 
1 3- Sümer, s. 13 
14- Gökyay, s. 35 
1 5-- Sümer, s. 1 35 
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Fırat Havzası'nın Kısa Tarihi 

Fırat Havzası'nda M.Ö.2000 yı l larından itibaren Hurri'ler yerleşmiş
t ir . ( 1 6) Hurriler'in kurduğu Mitanni Devleti M.Ö.14. yüzyılda yıkılmış ve 
bölge Hititlerin hakimiyetine girmiştir. M.Ö. ıx. yüzyılda Doğu Anadolu
da kurulan Urartu Devleti M.Ö.  Vl l l .  yüzyıl başlarında bölgeye hakim o-1 
·11uştur. 

Fırat Havzası ,  j üstinyanus devrinde Roma İmparatorluğuna bağ
!andı .  ( 17)  Harput ve civarı'na Romalı lar Sophene adını veriyorlardı .  ( 18) 
M.Ö. 1 1 1 .  yüzyıl sonlarında güçlenen Selefkoslar Sophane'yi hakimiyetle
rine aldı lar. «Mi lattan sonra birinci asırdan 3. asra kadar Sophene za
man zaman Romalı ların siyasi ve askeri nüfuzu altında kalmış mütea
kip asırlarda tamamen Roma Devletinin hudutları dahi l ine girmiş . . .  » tir. 
119) 

Aşağı !="ırat Bölgesi M.S. V.-VI . yüzyıl lara kadar Romalı lar'la İranlı-
1ar, daha sonra da Bizansl ı lar'la Sasaniler rasında mücadele alanı ol
muştur .  vn.  yüzyı ! ortalarında bu bölge Araplar'ın el ine geçmiştir. x. 
yüzyı lda yeniden Bizans hakimiyetine giren bölgeye «Malazgirt Muhare
besine tekaddüm eden senelerde Azerbaycan'da ve daha sonra Ahlat 
ve Halep mıntıkasında karargahlarını  kurmuş olan Türkmenler . . .  » (20) 
akınlar yapmış ve bir kısmı buraya yerleşmişti. 1080 yıl ında bunlardan 
Çubukoğul ları Harput'un yönetimini  ele almış, 1234 'e kadar da Artuk
oğul ları bölgede egemen olmuşlardır.  Daha sonra Dulkadıroğul ları, Ak
koyunlular. Şah İsmail Safevi ve Osmanoğullarının yönetimine giren 
bölgede 1000 yı l l ık bir Türk hakimiyeti kurulmuştur. 

Her iki bölge hakkırıda verdiğimiz bu kısa tarihçede de görüldüğü 
gibi ,  tarih in bi l inen çağh:mndan beri birer yerleşim merkezi olan Azer-
baycan ve Fırat Havzası arasındaki kavim göçleri ve etn ik 
i l işki ler oldukça fazladı r. .Ayrıca . Fırat Havzasında yerleşmiş 
o. ı ıuna� l lurri ler'in «Turani kökenl i »  (21 ) oldukları ,  Urartular'ın «Kafkas 
kavimleri i le akraba oldukları da i leri sürülmüştür.» (22) «Her iki ka
ımif rle <' ,�iar- igue» kavimler olduğu» (23) bi l indiğ ine göre, Azerbaycan 

1 6- Ardıçoğlu, s . 6 
1 7- Darkot, s. 296 
1 8- Ardıçoğlu, s. 9 
1 9- Ardıçoğlu, s. 1 5  
20- Ardıçoğlu, s .  25 
21- Ardıçoğlu, s . 6 
22- ArdıçJğlu, s. 7 
23- Ardıçoğlu , s. 7 
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' e  Fırn '. Hwzası'nın i lk yerl i lerin in de «Turani» kökenl i  akraba kavim
ler olduğu düşünülebi l ir. 

Bu bölgeler arasında M .Ö.  iV. yüzyılda Hunlar'la başlayan karşı l ı k
lı i l işki, bugün her iki  bölgede de yaşamakta olan Dulkadir, Ağaceri (24) 
Bayındır, Avşar, Celayirl i, Bayat (25) vb. gibi Türkmen Boylarının çeşitl i  
: •edenlerle yaptıkları göçlerle sürmüştür. B u  insanlar bir bölgeden di
ğerine göçerken kü ltürlerin i  de birl ikte götürdüler. Yerli halkla ve diğer 
1 ürkmen boylarıyla i l işkide bulundular. Bu etki leşim sonucunda ortak 
ve zengın bir kültür oluştu. Ancak, aradan gecen yüzlerce yıl bu bölge
ler arasındaki i letişimin zayıflamasına, giderek kopmasına yol actı .  Azar
baycan'da ve Fırat Havzası'nda aynı kökten gelen, fakat diğerinden 
farkl ı  b!r gel işim süreci geçiren yen i kü ltürler ortayc.ı cıktı. Mutfak kül
türleri de bu kültürlerin birer dal ı .  Azeri ve Fırat Havzası mutfakların ın 
ortak köklerini bulmak ve ortaya çıkarmakla iki kültür arasındaki tarih 
t ağların:ı olan bir borcun da ödeneceğine inanmaktayız. 

Anlattığımız tarih gerçekleriyle ne Azeri kültürünün ne de Fırat 
Havzası kültürünün d iğerine «menşe olduğu» 'nu (26) savunmuyoruz. O 
ğuz boyları her iki  yöreye de yerleşmiş ve aralarındaki i l işki ler yüzyı l
lar boyunca sürmüştür. Kü ltürlerinin de aynı temele dayanması kaçın ı l 
mazd ır. 

MU"T"FAK KÜL TÜRLERİ ARASINDAKİ BENZERL İKLER 
Ml'TF AK TÖRESİ 
Aze�i ve Fırat Havzasında yemek zamanları aynıd ır  Sabah i le öğle 

arası «kuşluk ekmeği»  veya «kuşluk yemeği » ,  öğle i le ikindi arası «gün 
orta ekmeği» .  Akşamları ayrıca bir yemek yenmze. Ancak yatmadan 
önce genel l ikle çayla bir l ikte kahvaltı n itel iğ inde birşeyler atıştırı l ı r. 

Sabah kahvaltısı olarak bil inen «kuşluk ekmeği (epp�ği) » için Aze
r evlerinde en zengin sofra kurulur. Kırsal kesimde güneş doğmadan 
kalkan ev halkı kuşluk vaktine kadar işlerinin sabah bölümünü bitiri r
ler. Kuşluk ekmeği bir sabah kahvaltısı o lmadığı için cay sonra gel ir. 
Çorba içil ir. kavurma yenir, varsa ciğer barsak, böbrek karışık olarak 
kavrulur yağ-kaymak, bal-pekmez, peynir g ibi kahvaltı l ıklar sofrada 
bulunur. En kuvvetl i öğün budur. Günorta ekmeği Azeri mutfağı ye
meklerinin yeni ldiği  öğündür. Bu öğünde pilav dışında genell ikle bir 
bozan iki çeşit yemek yenir. Tatl ı var ise yemek sayılmaz, ayrıca yenir. 
''.zeri SJ�:alarının eksik edilmeyen tek yemeği pi lavdır. Pilav çeşidi ise 

24- logan, s. 92. 98 
25- Köprülü, s. 1 24 
26- Memişoğlu, s. 1 72 
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çok fazladır. Bu yüzden her gün pi lav yeni lse de bıkı lmaz. Akşamları 
içi len cayın yanında çörek türü bir yiyecekle çok hafif bir kahvaltı yapı l ı r  
cu yüzıjen bunu b i r  öğün kabul etmek mümkün deği ld ir  Çünkü büyük
le.r çoğunlukla bir miktar ( 15-20 bardak) cay içtikten sonra uyurlar. 

Kuş!uk yemeklerinin en zengin olduğu zamanlar iş zamanlarıdır. 
Tarla ların  sürülme zamanı olan Mart, N isan ayları i le ot biçme zamanı 
olan Hc1 .ran, Temmuz aylarında kuşluk  ekmeği düzde (kır, ova) yenir. 
�u kuşlukların yağlı olması gerekir. Yağl ıdan kasıt pişi fesel i ,  katlama, 
vb. g ibi hamurişleriyle, pörtletme ve kavurma ettir. İş zomanları günor
ta yemeklerinde ise sebzeli et yemekleri ve bol miktarda yoğurt ye
n ir. Biçim zamanı  kuşluk ile günorta arası «çalkamm> az şekerli so
ğuk süt iç i l i r. Yalnız. iş zamanı çalışanlar akşamları yemek yerler. An
l° ak, bu yemek bir çeşit ve hafiftir. Azeri köylerine iş zaınan ında Artvin 
\ e  Erzurum'un kuzey i lçelerinden gelen ı rgatlar akşamları bulgur pi lavı 
.ster:er. Bu sofra lar Azeri çocukları için gerçekten mera��ı bir seyir o lur. 
Çünkü onlar <<günün dar vaktinde» yemek yenmeyeceğin i  öğrenmişler
dir. 

Sofralar 
Her iki  bölgede de iki  sofra türü vard ı r. Bunların birincisi yer sofra

ları , ik incisi masadır. Masa yakın bir  geçmişe sahiptir. Bu bakımdan 
konumuz d ışında kalmaktadır. Yer sofra ları günümüzde de şehirlerde 
bile kul lanı lan sofra biçimlerid i r. İnceleme alanımız içinde yetişip başka 
��ehirlerde bulunanlar bile bu adetlerin i  değiştirememektedirler. Yemek 
şekl i ,  tadı gibi yemek yeme şekl i  de kolay kolay değiştiri lemez. Elbette 
artık sık s ık Harput «somat» ları (27) çeki lemiyor. Ancak Gaziantep «kür 
sü>' leri (28) ve Azeri «p&şgün» ları (29) heı- iki  bölgede günlük kul lanı
mını sürdürüyor. çeşitl i ves ilelerle verilen ziyafetlerde Azeri gelenekleri 
uyarınca somatlara benzer. tüm konukları bir arada yedirmeye uygun 
: ofralar açı ldığı gibi ,  konukları on ikişer kişi l ik ayrı ayrı sofralarda ağır
:amakta yaygındır. Bu daha çok kış mevsiminin uzunluğu dolayısıyla 
; omat türü sofralara uygun yerlerin bulunmamasından kaynaklanır. Bu 
tür sofraların Erzincan'da da yaşandığ ın ı  bi l iyoruz. (30) Her iki a landa da 
tören sofralarına erkeklerle kadın ve çocuklar ayrı sofralarda yemek 
\ erler. Hatta ai le büyükleriyle gençler bile ayrı sofralarda oturmaktadır
lar. Sofraya oturuş sırası bir bakıma h iyerarşik sırayı bel i rleyen en 

27- Sunguroğlu, 4. Cilt, s.  2 1 ,  106 
28- Sofra olarak kullanılanlar, 
29- Yuvarlak ya da köşel i ,  20-30 cm yüksekl lğınde tahta masa 
30- Özbek, s. 1 1 2  



Asker KARTARI 

önemli araçtır. Yaşl ı lar ve özel l ikle bulunulan toplumda saygı uyandıran 
kişiler en merkezi sofraya ve sofranın en iyi  yerine oturtulurlar. Eğer 
'1 aşca Küçük olsa bile bir tören sofrasında bir gence saygı gösteri lmiş
ı:.e, o gene, bu olaydan sonra da saygı görür. Bu, daha çok tahsi l  yapan 
genclerd gösterilen saygıyı ifade etmek için kul lanı lan bir yoldur. An
cak her gene böyle bir davranışa layı k olmayabi l ir. Toplum da b:.mu sof
raya çağırıp çağırmamakla gösterir. 

Tören sofraları ile normal öğün sofra ları arasında bazı farklar var
d ı r. Bunların birincisi sofraya kurulan kab-kacak, çatal ,  kaşık, ikincisi 
yemeklerin sunuluş biçimi, üçüncüsü ise sofra h izmetin i  gören kişi ler
d i r. 

Tören sofralarına konulan kablar ve kaşıklar genel l ikle idare ede
rek kadard ır. Bazı durumlarda «komşular kaşıklarıylabir l ikte» gelirler. 
,Yemekler genel l ikle birkaç çeşittir ve bunların ancak bir çeşidi ayrı ta
� aklarda d iğerleri üç - beş kişiye bir kabda sunulur. Tören sofralarında, 
r le su döküp peşkir tutmadan ; yemek servisine, sofra toplamaya, yemek 
sonrası h izmetlerine kadar her tiirlü h izmet erkekler tarafından yapı l ı r. 
Fvin kadın ları bu h izmet sırasında ortada görünmezler. Mutfak i le hiz
met gören erkekler arasındaki i letişimi ve malzeme alış veriş ini sağlarlar. 

Genel l ikle erkekler yemek yedikten sonra kadın lar için ayrı sofra 
kurulur ve lıu sofrada hizmeti genç kız ve gel in ler görür. Bu arada er
kek sofrasına h izmet eden del ikanlı lara da ayrı sofra kurulur. 

Normal öğün sofralarında da uyulması gereken bazı kura l lar vard ır. 
Bunların en önemlisi kişilerin sotrada oturacakları yerin bel l i  olmasıdır. 
Kalabalık ai lelerde genel l ikle ai !o büyükleri i le kadın ve çocuklara ayrı 
�ofralar kurulur. Ancak bütün ai lenin aynı sofraya oturması durumunda 
da ai le büyüğünün (baba, dedeveya nine, anne) yeri baş köşedir. O 
oturuncaya kadar çocuklar oturmaz ve o yemeğe başlamadan d igerleri 
e l lerin i  yıyeceklere uzatmazlar. «Su küçüğün sofra büyüğün» atasözü 
tam olarak uygulanır. 

Sofrada yemek sırasında konuşulmaz. Bunu sonradan «ağızda lok
ma varken konuşulmaz» haline getirmişiz. Yemek sessizce yenir, büyük
!er kalkmadan kclk ı lmaz ve kal k1 1 ! rken mutlaka şükredi l i r. Sofraya bis
mi l lahsız oturup. şükürsüz kalkanlar uğursuz sayı l ı r. 

Normal öğün sofra larında Azeri ' ler kişi başına tabak koyarlar. Bu 
köylerde de böyled ir. Ancak Anadolu'ya gel ip yerleşen bir kısım Azeriler 
ya işin !'olayına kaçmaktan,  ya da ekonomik zorluklardan b1..ı uygula
madan biraz ayrı lmış görülebil irler Azeri yemeklerin in  yapı l ış ve yenil-
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me özeı l ikl�ri çok kişinin bir ara.�a yemesine uygun değildir. F.eğer üc
reş kişinin yemeği aynı tabağa konulursa yemeğin hiçbir özel l iğ i  kalmm:. 
Çünkü yemeğin tadı ,  tabağa konan yemeğin kaşıkla bel l i  oranlarda ka
• ıştır ı lmasıyla al ınabil i r. Söz gelişi, müsebbe pilavda pi lav üzerine ko
nulan pi lav başı, ekşi l i .  etl i ,  patlıcanl ı  özel bir harçtır. Pilav ile bu hare 
içindeki her malzemenin karışımı ayrı b ir  tad verir. Birarada yen ilen sof
ralarda bazı kişi ler bu tadlardan birin i  veya birkaçını hiç alamayabi l i rler 
ve bu da özei l i klc çocuklar arasında huzursuzluğa yol acar. Haltıuki Aze
r i ler sofrada konuşulmasını hoş karşılamazlar. 

Ziyafet sofra ları tören sofralarından ve normal öğün sofra larından 
uyrı olarak her iki  alanda da çok gelişmiş sofralard ır. Bu sofraıarda di
ğerlerinden daha çok sayıda yemek ve meze türü yiyecek hazı rlanır. 
Yemeklerin bir kısmı önceden sofraya konur. Sıcak olarak yeni lecekler 
:se daha sonra s ırayla getiri l i r. Ziyafet sofra larında ası l amaç karın do
yurmak olmakla birl i kte, sohbet etmek birinci sırayı a l ı r. Bu yüzden hem 
·ıemeklerin sunuluş biçimi, hem sofra adabı diğerlerinden değişiktir. Çün
kü bu tür sofralara genel l ikle birbirine denk kişi ler oturur. Çok büyükler 
i le çok küçükler bulunmaz. Daha rahat hareket edilebi l i r. Yemeğ in i lk  
başlangıcından sonra kural lar iyice gevşer. Ancak Azeri ziyafet sofra
larında konukların ev sahibinden sonra s ırayla kalkıp bir konuşma yap
maları beklenir. Bu günün yaşam koşul larıyla i lg i l i  genel bir değerlendir
me olabileceği gibi ,  sofrada bulunanların ya da ziyafeti verenin olum
'u kişi l ik  özel l i kleriyle, dostlukla i lgi l i  de olabi l i r. Konuşmaya muhatap 
olan kişi de bu konuşmaya bir  konuşmayla karşı l ık verir. Ziyafet sofra
larının her iki alanda da değişmeyen özel l iğ i  müzik ve şi ird i r. Belki 
.ı\nadolu'nun hiçbir yerinde görülmeyen bu özel l ik  iki  yörenin dt zengin 
müzik ve buna bağl ı  şi ir folkloruyla yakından i lg i l id i r. Ziyafet sofraların
da söylenen türküler, d ivanlar, tecnisler ve bozan birl i kte oynarıan ağır 
ve anlamlı  oyunlar inceleme alanımızı d iğer yörelerden ayırır. inceleme 
alanımızın ziyafet sofraları içki alemleri değil b irer kişi l ik  gel iştirme or
tamıd ı r. Kişi ler ziyafet sofra larındaki hal ve hareketleriyle değerlendiri-
ir ve toplumda buna göre de saygı uyandırırlar. 

Mutfak ve Kiler 

Her iki alanda da mutfak, ocakl ık  ya da «matbah»  olarak anı l ı r. (31 ) 

31- Sunguroğlu, 3. Cilt, s. 228 
Sunguroğlu, 4. Ci lt, s. 267 
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Mutfakta ocak (32) ve tandır (33) bulunur. Köy evlerin in bazılarında fırın 
da bulunur. Fakat bunlar genel l ikle mutfağın dışında hatta evden ayrı 
olarak inşa edi l i rler. Mutfakta. eğiş (34) kuşhane (kuşhane) (35), Çöm
çe (çemçe) (36) , pare (37) .  teşt (38) , nelbeki (39) . tehne (40) . küze (41 ) ,  
badya (42), sitil (satı l )  (43). kupa (44) . cangal (45) gibi adları ve işlevleri 
yalnız Azeri ve Fırat Havzası mutfaklarında ortak olan araçlarla Anado
lu'nun d iğer yörelerinde de kul lanı lan araçlar bulunur. Ocakta E-ac üze
rinde pişiri len yufka ekmeğine sözkonusu alanlarda «fetinı veya «feti l ıı 
adı veri l i r. (46) 

İnceleme alan larımız içinde kalan mutfakların en önemli araçları et 
.._ütükleri ve kıyma oıçaklarıyla et döğmeye yarayan tokmaklardır. 

--- -------

32- Kimilerinde duvar içinde, kimi lerinde ortada. 
33- Tandır hemen her evde olmakla birl ikte mutfak dışında «Tendir Damı» denilen 

ayrı bir mekanda da olabi l ir 
Özbek, s. 70 
Sunguroğlu, 4. Ci lt, s. 272 

34- Sunguroğlu, 4. Ci l t, s. 33 
Derleme Sözlüğü, Vl l .  Cilt, s. 2270 

35-- Memişoğlu, Ferhan, s. 40 
Sunguroğlu, 3. Cilt, s. 288 
Abdaloğlu, s. 1 9  

36- Sunguroğlu, 3. Cilt, s. 287 
Ahundov, s. 480 

37- Sunguroğlu, 3. Cilt, s. 288 
38- Abdaloğlu, s. 1 9  

Ahundov, s .  540 
39-- Ahundov, s. 40, 1 12 v.d. 

Derleme Söazlüğü, 9. Cilt, s. 3245 
40- Abdaloğlu, s. 1 9  
4 1 - Abdaloğlu, s .  1 9  
42- Ahundov, s.  469 

Güzelbey, i l i .  s. 1 
43- Abdaloğlu, s. 1 9  
44- Abdaloğlu, s .  1 9  
45- Sunguroğlu, 3 .  Cilt, s .  287 
46- Derleme Sözlüğü, V. Cilt, s. 1848 

Taşdemlroğlu, s. 218 
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Çünkü her iki  yörede de kıyma el i le yapı l ır. Günümüzda bile özel 
olarak yapılan yemeklerde el kıyması kul lanı l ır. Bu kıyma i le yapılan 
·ıemeklerin gerçek lezzetini bulduğu söylenir. El kıyması i le etin içinde
ki sinirler tamamen al ındığından et hem yumuşak hem de daha lezzetl i  
olur. Öneml i  araclurdan bir d iğeri de  hamur açma tahtası ve oklavadır. 
au araçlar yardım·yla her iki mutfağın da değişmez özel yiyecekleri olan 
lıamur iş i  tcıt l ı lar ve börekler yapı l ır fetir için yufkalar açıl ı r. Günümüz
de şehi r  evlerinde bile hamur işlerinden vazgeçmeyen Azeriler katlama, 
tetir, fesel i  g ibi sC'cda pişirilen hamur işleri için elektrikl i  saclar kul lan
ııakta ve Azeri mutfağının yaşamasını sağlamaktadırlar. 

Fırat Havzas ı · ıda yetişip büyük şehirlere taşınanlar da aynı gelene
ğ i  sürdürerek özei günler düzenlemekte ve mutfaklarının zengin örnek
;erini bir arada tadmaktadırlar. 

Kiler, k !şl ık yiyeceklerin saklandığı, mutfakta günlük kul lanıma faz
lcı gelen erzakın depolandığı bir mekandır. Azeri ve Fırat Havzası mut
fakları kilerlerinde bulunan malzemeler bakımından da bir bar.zerl ik gös
terirler. Öncel ikle her evde bir kiler vard ı r  ve bu kiler mutfakla bağlantı
l ıdır. Azeri mutfaklarında bozan yalnız etlerin ve yağ ın saklandığı «SO
ğukıuk» adı verilen bir bölüm de bulunabil ir. Ancak genel l ik le soğukluk 
i le k i ler aynı yerd ır ve et, yağ, zahire, kuru sebzeler bu ki lerdP. korunur. 
Kiler de malzemeler terek denilen raflara, büyük sandıklara, çuval lara, 
t::ıvana ası lan torbalara konularak veya ipe d izi lerek bağlar hal inde, bi r 
', erlerinden ipe d izi len salkımlar ya da taneler hal inde tava'la asılarak 
korunurlar. Un, bugday, pirine. bulgur, fasu lye, nohut gibi yiyecekler 
çuvallar içine konulup tahta sekiler üzerine yerleştiri l i r. Fırat Havzası 
ve Azeri kilerlerini diğer Anadolu ki lerlerinden ayıran malzemelerin en 
tne:ııl i leri ; kurut, tuluk ve kavurmadır. Kurut. yoğurdun süzülerek tuz
ıanıp yoğrulmasından sonra topaklar hal inde güneşte kurutulmasından 
e>lde edilen bir yiyçcek türüdür. (47) 

Kışın ya da yı l ın her mevsiminde istendiğinde biraz su içinde birkaç 
topak birbirlerine sürtü lerek yavaş yavaş eriti l i r  ve koyu ayran kıva
mında bir sıvı elde ed il ir. Bu işleme «kurut ezme» , elde edilen akışkana 
cia «kurut» denir. Kurut yoğurttan yapı lmasına rağmen özel tadı olan 
bir yiyecektir. Kurut yerine yoğurt da kul lanı labil ir. Ancak aynı tadı ver-

47-- Derleme Sözlüğü, VI. Cilt. s. 2201 
Ögel, i l .. s. 9 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 270 
Askeran, i l ., s. 14  

185 



Asker KARTARI 

mez. Azeri mutfağı'1da ve Fırat Havzası Mutfağında Pendir (48) ya sala
mura yapı larak ya da C<tu luk» lara basılarak  kışa saklanır. Salamura pey
rıir d iğer Anadolu mutfaklarında da bi l inir. Ancak inceleme alan ımız 
içinde özel l ikle Kms, Erzurum ve hele hele Erzincan tu luk pendirleri ü l
kemizin en tan ınmış tulum peynirleri'd ir. Bugün plastik bidonlarda ay
pılan bu peynirler. kırsal kesimde tulum soyulmuş davar derilerine yağl ı  
ı,..eyn ir i le lor'un karışı k olarak bası larak doldurulmasıyla yapı l ı r. Pey
:-ı ır in. derin in gözeneklerinden yavaş yavaş suyunu kaybetmesiyle oluşan 
tulum peyniri en l. .zzetli peynirlerden biridir. Her iki mutfakta da elma, 
ormut. ayva gibi n.eyveler kurutulur. Bu meyvalar önce iyice temizlenir, 
�onra d i l imlenerek ya ipe dizi l i r  ya da temiz örtüler üzerine serilerek 
güneşte kurutulur. Kışın çerez olarak yenilebildiği gibi komposto. hoşaf 
yapımında ve yemeklere katmak üzere bol miktarda kul lanı l ır Kaysı ve 
birçok erik çeşitl0ri de iki mutfağın bol kul landığı meyvalardır. Bunlar
dan hem hoşaf ve komposto yapımında yararlan ı l ı r  hem de tatlandırıcı 
ve ekşi olarak yemeklerde kul lanı l ır. Bu yüzden erik çeşitleri ve kaysı, 
cekirdekleri çıkartı lcrak kurutu lur  ve bütün meyve kuruları küçük bez 
L )rbalara konularak kilerin tavanına ası l ır. Bunların yanında ı\zeri ve Fı
• at Havzası Mutfaklarının diğer mutfaklardan ayrı olarak ku 'andığı ba
zı yeşi l l ikler, sözgel işi; aşotu (49) . tarh ın (50) . yarpuz (51 ) .  kazayağı) (52) .  
ıwel ik gibi sebzeler temizlenerek kurutu lur  ve küçük bez to�balarla ki
le ı  e ası l ır. Bunların  yanında diğer mutfaklarda da olan nane, sumak. çe
şitli srılçalar da !:" u lun ur. Erişte her evde imeceyle hazırlanarak her 
evin  kışl ık ihtiyacına yetecek kadarı ki lerde korunur. (53) Eriate kimi za
man yalnız iplere serilerek güneşte kurutu lduğu gibi ,  kimi zaman da 
kurutulduktan sonra sacda veya fırında kavrularak torbalara konulur. 
Kavrulan erişte i le erişte pi lavı yapı l ır. Bu pi lav kış sofralar•'1 ın sevilen 
bir yiyeceğidir. Bozan da pirine pilavı veya bulgur pi lavın ın içine erişte 
katı larak  bir çeşni sağlanır. Yarma ve dövmeler ile mihaşer: mükeşşer: 

48- Derleme Sözlüğü, 12 .  Cilt. s. 4642 
49- Güzelbey, 1 .  s. 100 
50- Güzelbey, 1 . ,  s. 90 
51- Derleme Sözlüğü, 1 1 .  Cilt, s. 4189 

Edip, s. 142 
52- Güzelbey, 1., s. 1 00 

Demlral, 1 , s. 15  
53- Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 74 

Askeran, i l . , s. 14 
Ahundov, s. 1 53 
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leı:ıe inceleme alanımız içinde kul lanı lan bir yiyecektir. (54) Kabukları 
ayıklanmış ve ikiye kırı lmış nohut olan mihaşer lepe normal nohut ye
rine kul lanı labi ldiği gibi ,  dolmalarda, çorbalarda. pilavlarda da kul lanı· 
lan bir malzemedir. Azeri ve Fırat Havzası mutfaklarında ger�ll ikle te
reyağ kul lanı l ır. Günümüz ekonomik koşullarında tereyağ kul lanımı ye
rini d iğer yağlara terketmekle sıvı yağlar henüz bu mutfaklafja hakimi
yet kuramamıştır. Tereyağının eriti lmiş olarak korunup kullan iması (55) 
inceleme alanımıza özgü bir özel l iktir. Bu yüzden tereyağını  pahal ı  bir 
mclzeme hal ine gelmesiyle yerin i  sıvı yağlar deği l ,  yem9klik margarı in
ler almaktadır. Ancak baş yemek sayı lan pi lavlar hala tereyağla yapı l 
maya çalışı lmaktadır. Bunun yanında ziyafet tören ve hayrat y�mekle
rı ir.de bugün bile yabancı yağlara rağbet edi lmemektedir. Kilerin en ö
nemli malzemelerinden biri de kuşkusuz turşulardır. Turşular küplerde 
terıckelerde ve günümüzde plastik pidonlarda ki ler lere konur ve oradan 
işlet i l ir  

Benzer Yemekler 
A- Çorbalar, 
1 .  Dövme çorbası, (56) Azeri Mutfağında «Döyğa» (57) adıyla b i l i

nen ve yoğurt veya kurut katı larak yen i len bir çorbadır. Sıcal< ve soğuk 
olarak yeni lebi len (58) bu çorbanın (Tovga) adıyla diğer Türkmenlerde 
de yeni ld iğ in i  bi l iyoruz. (59) Dövme yerine günümüzde 
pirinç kul lanı lmaktadır. Azeri mutfağında döyğa'nın etl isi de yapı lmakta
dır. İçine küçük köfteler, ıspanak, lepe veya nohut, kişniş ve maydanoz 
katı larak  yapı lan döyga, Gaziantep mutfağının «dögme» çort.asıyla ay
nı kökten geld iği halde zenginleşmiş bir varyantıdır. Gaziantep muftağın
da yapılan «Lebeniye» çorbası da bu türden bir  çorbadır. BJ bakımdan 
Dövme: Döyğa çorbası Azeri Mutfağı i le Fırat Havzasının ortak çorbası
dır ve her iki mutfakta da bu çorbanın değişik varyantları ·ıard ır. 

54-- Derleme Sözlüğü, 9. Cilt, s. 3197 
Sunguroğ1u, 4. Cilt, s. 274 vd. 
Alhasov, s. 53 
Özbek, s. 68 

55- Ö1bek, s. 66 
56- Güzelbey, 1., s. 90 
5?- Alhasov, s. 1 8  

Derleme Sözlüğü, iV. Cilt, s. 1 568 
Taşdemlroğlu, s. 218, 223 

56-- Genç, s. Ei5 
59- Yalgın i l .  Cilt, s. 447 - Bozyiğit, 57, s. 1 1  
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2. Eriste çorbası, her ik i  mutfağın ortak çorbalarından hirıdir Özel
l ikle kıs günleri taze kesi lmiş erişte ile sıcak sıcak içi ldiğinde vücudun 
ıs ınmasına yard ımcı  olur. Azeri mutfağında erişte çorbası içine evelik, 
mercimek, nane veya yarpuz katı larak  değişik bir cesni veri l ! r. Soğuk al
gın l ıklarına iyi geld iği  de söylenir. 

3. Umac. su ile karıştırı larak ovulan undan küçük topaklar oluşur. 
Bunlara «umac» adı veril ir. (60) Umac et suyunda kaynatı l ı r  içirıe çeşitli 
baharatlar katı larak çorba yapı l ır .  Kolay hazırlanan bir çorba olması 
baJ..ımından çok içi l ir. içine çeşitli kurutulmuş sebzeler de katı larak çeş
ni veri l ir. 

B- Et Yemekleri 

1 .  Tas kebabı :  Bu yemek Anadolu'nun her yöresiııde bi l inrr •. kle bir
l ikte inceleme alanımızda kendine özgü özel l ikler taşır. İçine ayva, alca 
(61) gibi meyveler katı l ır. Bu meyvalar hem yemeğin tadını  değiştirir, 
hem de ona hoş bir koku verir. Bununla birl ikte Fırat Havzas.ncia Ana
dolunun d iğer yörelerinde yapıldığı biçimiyle de taskwbabı y��ı l ı r. 

2. Bozbaş ve cirl i yahni birbirlerı ine benzeyen i ki et yemP.ğidir. Her 
ikisinde de et, kaysı kurusu, nohut, soğan, salca vardır ve i kbine de 
ekşi katı l ı r. (62) 

3. Kelecoş : ( Kel locoş, Kel lecoyuş) (63) 
Derleme Sözlüğünden, inceleme alanımız dışında kalan Kastamo

nuda da (Daday, Küre) «kelecüş» ve « keledoş» adıyla anı lan bir yeme-

60- Alhasov, s. 29 
Derleme Sözlüğü, 1 1 .  Cilt, s. 4036 
Ahundov, s. 29 
Derleme Sözlüğü, 1 2. Ci lt. s. 4785 
Taşdemiroğlu s. 220 

61- Güzelbey, 1 . ,  s. 92 
Güzelbey, i l . ,  s. 1 07 
Alhasov, s. 38 

62- Allıasov, s. 12 ,  13 ,  14 v.d. 
Güzelbey, il .. s .  108 

63- Doğan, s. 20 
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ğin varl ığını  öğreniyoruz. Ancak, bu yemek i le Azeri ve Fırat Havzası 
mutfaklarında bi l inen kelecoş birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Kele
coş, yağ,  soğan,  kavurma ve kurutla yapı l ıp tetir üzerine dökülerek yeni
len cok eski bir Türk yemeğidir. Kelecoş'un Kars'ta ulaşımın de11e ker
vanlarıyla yapı ldığı dönemlerden kalan adı «Deveci Corbasıııdır .  (64) 
Kelecoş'a kavurma bulunmadığı zamanlarda taze et de konulr:-ıaktadır. 
Ancak, kelecoş'un ası l  lezzetini  veren kavurmadır. Bunun d!şırıda, bir 
kaynakta, pirine. dövülmüş ceviz. kuru nane, lepe katı larak  yapılan bir 
kelecoş tarifine rastlamakla birl ikte (65) ,  bunun pek yaygın bir tür olma
dığı kanısındayız. 

4. Karakavurma. ufak doğranmış et kavurmasıdı .  Ha�put rı utfağın
da, hafifçe kavrulan ete soğan i lave edi l ip ekşi nar taneleri k . .  ı ldıktan 
sorıra baharat eklenmesiyle yapı lmaktadır. (66) Gaziantep mutfağında 
ise ufak ufak doğranmış et ve kuyruk bir l ikte kavru lduktan so:-· rn  sar
mısaklı yoğurt konularak kara ve kırmızı biber ekilerek haı rlGnmakta
dır. (671 Azeri Mutfağında bu iki kavurma türü de bulunmakla birl ikte, 
eski b ir  Türk yemeği olan Karakavurma'nın «narkavurmaıı turşkavurma 
.-ışirinkavurmaıı ve «boı _ kavurma» 68) gibi varyantları da vardır. Bu dört 
yemekte de koyun eti kul lan ı l ı r. Narkavurma, Harput kavurmasının aynıdır. 
Ancak. kimi zaman narın yanında, kavurmaya kabukları soyulmuş kesta
ne de eklenir ve servis yapıl ı rken üzerine doğranmış kişniş serpi l i r. Turş
kavurmr.'da biraz ka11rulan et suda pisiril ir. vo yağ ,  soğan eklen ir. Piş
mesine az kala «alca turşusu» veya «a lca kurusu» konur. Ekşi l i  b ir  
yemek olduğu iç in «turşkavurmmı ad ,yla bi l inmektedir. Şir in kavurma
da ·. ağ 11e '3oğanla kavrulan ete kuru üzüm ve alca ku;usu eklenir. Bu 
şek !de trt!ı bir et yemeği elde edi lmiş olur. Bozkavurma ise, etin yağ 
ve o;:oğanla birl ikte kavrulmasıyla elde ed i l i r. Kavurmalarda genell ikle 
kuyruk yağı kul lanı l ır  ic yağı Azeri mutfağında hiç bir zaman makbul 
sayılma! ve kavurmalarda bile kolay kolay kul lanı lmaz. 

C- '5et>ze yemekleri 
Boranı ,  Gaziantep'te pancar yaprağı ve börü lceyle, Elazığ'da pırpı-

rimle, Azp.ri Mutfağında ise kişniş, ıspanak, dereotu gibi yeşil sebzeler-

64-- Oemlral, i l . ,  s. 14  
65-- Taşdemiroğlu, s. 224 
66- Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 289 
67- Güzelbey, 1 . ,  s. 88 

Güzelbey, i l ., s. 1 1 1  
68- Alhasov, s. 4 1 ,  42. 43 
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le yapı ' ır .  '69) Sarmısaklı yoğurtla yenir. En eski Türk yemeklerinden 
olan Boranı, bi ldirimize konu olan alanlarda adını ve tadını dsğiştirme
C"en günümüze kadar gelebilmiştir. Her ne kadar Urfa ve 3aziantep 
.ı .utfağında pancar sapları, bakla taneleri ve bulgur köfteleriyle yapı l
n ıakta olan bir boranı türünün varl ığını bi l iyorsak da, boranı diğer Ana
aolu yerleşim merkezlerinde daha çok n itel ik değiştirmiştir. _:öz gelişi 
yağda yumurtanın üzerine sarmısaklı yoğu:-t dökülerek yenilen bir bo
ranı türü oldukça yaygındır. Ankara civarında komposto. N iğde- Bor'da 
ekşi meyevlerden et ve pekmezle yapılan, suyu bolca tatl ım-;ı b ir  ye
mek aynı adla anı lmaktadır. Bu bakımdan Azeri ve Fırat Havzusı mutfak 
larında bi l inen Boranı ,  eski bir Türk yemeğinin hiç bozulmadan günü
müze gelmiş bir örneğidi r. Ancak inceleme alanımız içinde kalan Erzin
l an'da «hamur boranisi» adında mantı türü de bi l inmektedir. (70) 

D- Kebaplar 
Bütün Türk boylarında kebap oldukça yaygın bir yemek türüdür. 

Göçebe yaşamın gerektirdiği pratikl ik i le hayvancıl ığın olanakları bir
leşince mutfak kültürümüzde kebap türü yemeklerin çeşidi de artmıştır. 
Anadolu'nun çeşitli yörelerinde de bi l inen kebapların d ışında inceleme 
alanım ızda ortak olan kebap « lüle kebap» tır. (71 )  Bu kebap esas ola
rak Anadolu'da yaygın  olarak bi l inen «Şiş Köfte» ya da «Antep» keba
bına benzer. Ancak bu kebabın Antep Kebabı olarak bi l inmesi .  bizi bu 
� ebap türünün inceleme alanımıza ait • bir yemek türü olduğu sonucu
ı .a götürmektedir. Lüle Kebap, elde kıyılan etin tuz ve karabiber katı la
rak  yoğrulmasıyla hazırlanan kebap etin in dört parmak uzı.nluğunda 
JJCrçalar halinde enl i  bir şişlere geçirilmesiyle hazırlan ır. Bir şişe iki  
\ıeya üç tane kebap «Saplanır».  Şişler genel l ikle tandıra indi ı i li..rek pişi
rilir. Ancak tandır olmayan yerlerde veya tandırın yanmadığı günlerde 
� özde veya mangalda pişiri l i r. Etin in elde kıyılması yüzünden sinirler-

69- Derleme Sözlütü, i l .  Cilt, s. 738, 739 
Koşay, s. 1 15, 1 16 
Alhasov, s. 67 
Oral. s. 30 
Güzelbey, 1., s. 88 
Gi.ızeltıey, 1 1 ., s. 109 
Doğan, s. 1 9  

70- Derleme Sözlüğü, Vll .  Cilt, s .  2269 
71- Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 271 

Alhesov, s. 34 
Ahundov, s. 452 
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den arınmış olması kebaba ayrı b ir  özel l ik  kazandır ır Tand ı r  lavaşıyla 
tandırda pişiri lmiş lü le kebabı b irbir ini  tamamlar. Lüle kebabı nazırlama 
s• özel bir maharet isteyen bir yemektir. 

E. Dolma ve Sarmalar 
Fırat Havzası Mutfağı Anadolu'da dolmalarıyla da tanın ır. Harput'

:...n «Di l im Dolma» ve « Kofik» dolması, (72) Gaziantep'in «Acır» «HLoyran 
ı<abağı» ,  «Soğan» ,  «Keme» dolmaları (73) Anadolu'nun diğer yörelerin
de bi l inmez. 

Azeri mutfağı ile Fırat Havzası Mutfağı arasındaki en d ikkr:ıti çekici 
benzerlikler dolma ve sarmalarda görü lür. Öncel ikle her iki mutfakta 
da dolma harcı içine «Mihaşer: lepe» ve «aşotu» katı lması (74) bu alan
ıur dışında görülmez. Azeri mutfağında elma, kavun keleği ı1a hıyardan 
ria dolma yapı lmaktadı r. (75) Lahana ve üzüm yaprağı d ışınd . , her iki 
olanda da «pazı pancarı» sarma malzemesi olarak kul lanı lmaKtadı r. 

F. Pilavlar 
Azeri Mutfağını  d iğer mutfaklardan ayıran önemli bir özel l ik  de 

ıengin pi lav çeşitlerine sahip olmasıdır. Tam tarifleriyle bir l ikt� saptaya 
�i ldiğimiz 32 çeşit pir ine pi lavı dışında, henüz derlemesini  sürdürdüğü
rr.üz pi lav çeşitleri de vardı r. Azeri pi lavlarıyla bir l ikte yeni ler, ve pi lav 
ın bir parçası olan «pi lav başları» n ın  (76) benzer bir  uygulanıasına Fı
rat Havzası Mutfağında da rastlamaktayız. Gaziantep'in  «Börkaşı»nda 
patl ıcan kurusu ve kavurma (77) .  Azerilerin «musebbeli  pi la·n> (78) ve 
kavurma pilav» (79) larında ise patlıcan ve et kul lanı l ı r. (80) Birinde 

72- Doğan. s. 20 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 272 

73- Güzelbey, I ., s. 98 
Güzelbey, i l . ,  s.  1 1 0  

74- Özbek. s .  69 
Alhasov, s. 53-59 
Taşdemiroğlu, s. 230-232 

75- Alhasov, s. 58, 59 
Demiral, iV., s. 1 5  
Taşdemiroğlu, s .  230 

76- Pilavın üzerine, altına, içine konmak üzere pilavdan ayrı olarak pişirilen, an-
cak pilavla yenen harç. 

77- Güzelbey, i l ., s. 109 
78- Taşdemlroğlu, s. 234 
79- Alhasov, s. 74 
80- Börkaşı llePihvbaşı adlarının birt rle:•yle l llşkisl ne olabil ir 7 
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patlıcan pirinçle birl i kte, diğerinde ise ayrı olarak pişiri l i r. Fakat sonuç 
t rbirine benzer. 

Bu yüzden bu pi lav çeşitlerin in  birbirin in varyantı sayılma.:>ı gerek
tiği inancındayız. Her iki mutfakta da pilav sade olarak yenm""z. Mut
laka üzerine, yanına et veya başka bir yiyecek eklenir. Özel l ikle tören 
rnfralarında sofraya getirilen pilavın üzerinde kavurma et, kaburga veya 
başka türlü bir kebap bulunur. Kızartılmış tavuk veya benzeri kümes 
ı- ayvanı etileri de konulur. «Harise» ve «Yarmaaşı» aynı pi lavın Fırat 
Havzası ve Azeri Mutfağındaki değişik adlarıdır. Bunlar buğday yarması 
ve kavurmayla yapılan pi lavların adıdır. 

G. Tatlılar 

1 .  Baklava i nceleme alanımızın en önemli tatlısıd ır. Anadoluda «An
t�p Baklavaları» haklı  bir ün yapmıştır. Azeri mutfağında da baklavanın 
; emen her türü yapı l ır. Azeri baklavaların ın en ün lüsü «Bal l ı  Baklava»' 
c ır. Tatlandırıcı olarak bal kul lanı larak yapılan bu bal<lavanın hamuru 
d iğerleri gibi hazırlan ır. (81 ) Ancak icine hare olarak kaymak da konu
labi l ir. 

2. Gaysafa, kasete meyva i le yapı lan yağl ı  bir tatl ıdır. (82) Ası l  mey
ve. kaysı kurusudur. Ancak Azeri Mutfağında Gaysafa'ya elma, i ncir, ü
ıüm pesti l i ,  ayva. ceviz ici ve kuru üzüm de konulur. (83) Meyveler d i 
ı .mlenerek b ir  tepsiye kat kat d iz i l i r. Her  katın üzerine tarcın. karanfil . 
cevizici-şeker harcı serpi l ir. Kaysılar en hafif ateşte meyveler iyice pişin
ceye kadar bekletil ir. Bu tatl ın ın en önemli özel l iğ i ,  her iki  alanda da 
' E;tişen elma. ayva, kaysı ,  üzüm ve ceviz gibi meyvalardan yapılması ve 
ıc,;ine pestil konulmasıdır. Pesti l ,  Fırat Hayzasında olduğu gibi Azeri 
Mutfağında da geniş kul lanım alanına sahiptir. 

3. Hasude, Haside (84) un,  yağ, su ve şekerle yapı lan bir tatl ı  türü
c'ür. Anadolu'nun değişik yörelerinde mısır unu ve nişastayla yapılan 
c:-eşitleri varsa da. inceleme alanımız içinde buğday unuyla yapı l ır  ve 
tıazan tatlandırıcı olarak bal ya da pekmez kul lanı l ır. Ancak, husude i le 

81- illlurdavo, s. 24 
82- Derleme Sözlüğü, aGaysefe•, VI. Ci lt, s. 1951 

aKasefen, Vll l .  Cilt, s. 2&74 
83- Demlral, i l i ., s. 1 5  

Taşdemlroğlu, s .  248, 249 
84- Derleme Sözlüğü, Vll ,  Cilt, s. 2300, 2301 

Taşdemiroğlu, s. 248 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 274 

192 



AZERi VE FIRAT HAVZASI MUTFAKLAR! ARASINDAKI BENZERLiKLER 

ballı helva birbirlerinden ayrı ik i  tatl ıdır ve her ikisi de inceleme alanı
m!za özgü tatl ı lard ır. 

4. Bal l ı  gaygana yağda kızartı lan yumurtanın balla karıştırılarak pi
ş;ri lmesiyle hazırlan ı r. (85) 

5. Bal helvası ,  yağda kavrulan una bal eklenmesiyle elde edilen 
r i r  tatlı türüdür. (86) 

6. Kuymak, yağda kavrulan una su şeker katılmasıyla elde edilen 
oir tatl ıdı r. (87) Kuymak esas olarak bir tatlı olmasına karşın inceleme 
'Jlan ımızda, şeker yerine tuz konularak yemek yerine de yeni ldiğini bil i
yoruz. (88) 

H. Salata ve Turşular 
Yarpuz. aşotu, semizotu, dereotu ve kazayağı gibi bitkiler Fırat 

Havzası ve Azeri Mutfağında salata malzemesi olarak kullanılan ortak 
,. itkilerdir. Bunların dışında Azeri Mutfağı 'nda elma, tavuk eti, peynir, 
ç-eşitli srikler, lahana, pancar, armut. üzüm, mantardan da çeşitli sala
talar yc.pılmaktadır. İnceleme alanımızda sofraların hemen hepsinde ve 
rer mevsimde salata bulunur. Bu bazen yeşil salata, bozan yalnız «gö
�ertiı> olarak kullanı lan nane, maydanoz, dereotu. tere. roka türünden 
sebzeler, bozan da yalnız soğan, sumak karışımıdır. Özel l ikle et ye
rr.ekleri soğan işli ksiz yenmez Azeri turşuları, çeşitli zenginl iği ve lezzet
leriyle hakl ı bir üne sah :ptir. Ülkemizin birçok yerinde Azeri turşuları ya
;:ı;p satan işyerleri açı lmış ve bu turşuların ü lke çapında tanınması sağ
.anmıştır. Fırat Havzasında da turşu çeşitleri oldukça zengindir. Her iki 
: ı ıutfağın ortak turşuları .  sarmısak (89),  erik, koruk (90) ve şalgam tur-

85- Hörekler, s. 24 
Derleme Sözlüğü, VI. Cilt, s. 1 944-1945 

86- Muradova, s. 24 
Şahsoylu, s. 33 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 274 

87- Derleme Sözlüğü, VI. Cilt, s. 2204 
Güzelbey, 1 ., s. 101 
Hörekler, s. 24 

88- Baranseli ,  s. 14  
Doğan, s. 20 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 271 

89- Güzelbey, 1 . ,  s. 1 00 
Alhasov, s. 105 

90-- Güzelbey, 1 ., s. 1 00 
Alhasov, s. 107 
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şu larıd !r. Bunların dışında Azeri Mutfağında elma, armut, ayva çeşitli 
- ı i kler zerdali , kaysı,  patlıcan, kazayağı ,  aşotu, yeş il nane. yerelması .  
Jereotu.  kişn iş, kuru soğan vb. den de çeşitli turşular yapı l ır. Turşulara 
yeşil kcrabiber taneleri atılarak özel bir koku ve tad elde edi l ir  

1 .  Diğor Yemekler 
1 .  Haş ! I , suda haşlanmış lapa haline getirilen yarmaya yağ ve ku

rut eklenmesiyle yapı lan bir yemek çeşididir. (91 ) « Bazen da pekmez 
�<cıtı larak» (92) yenir. Anadolu'nun birçok yöresinde haşı l . haşil ad ıyla 
�: 1 1 inen yemekler vardır. (93) Ancak bunlar, buğday, mısı r. darı unundan, 
pişiri lmiş hamur ve pekmezden, pirinç, darı ve mısır yarmasından, un, 
'Jeynir ve yağdan yapılan. inceleme a.lanımızdaki haşı lda• farkl ı  ye
meklerd i r. Bazı yörelerimizde bulgurdan (94) yarmadan (95) yaoı lan pi
'avlarr: ve kaynamakta olan su, süt gib i  sıvılara un katı larak pişirilen ve 
pekmez ya da balla karı·�urılarak yenen bir tatlıya da haşıl adı verilmek
.. (·d ir. Bunl..ır da sözkonusu haşıldan farklı yiyeceklerdir. (96) 

2 Sac ekmeği ,  sıcak sac ekmeklerinin yağlanarak bir tepsiye üst 
i'•ste kJnulması ve üzerin in kapatı larak bir süre daha pişiri lmesiyle ha
zırlanan bir yemektir. (97) Azeri M!.!tfağı 'nda bu yemeğ in bir varyantı da
ha vard ı r. Sac ekıneğ! hamurları y'J da sütle yoğrulmuş mayal ı  t:cmur 
yağda kızartı l ı r  ve sütle ıslatı larak oralarına ceviz - şeker harcı serpile
rek bir tepsiye üst üste dizi l i r. En üste hare serpilmez, tereyağ konularak 
fırına sürülür ya do· üzerine sac çevri lerek köze gömülür. (98) Sütlü Bu
lama adındaki bu tatlı genel l ikle evin haftal ık ekmeğinin pişiri ldiği gün
leıde yapı l ı r. 

K. Hamur İŞİ Yiyecekler 
1 .  Kete, yağ veya sütle yoğrulmuş mayal ı  hamurdan yapılan bir çö-

91- Özbek, s. 69 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 270 
Asker&n, 1 . ,  s. 14  
Taşdemlroğlu, s. 241 

92- Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 270 
93- Derleme Sözlüğü, Vl l . Cilt, s. 2302-2303 

Xll .  Cilt, s. 4515  
94- lımlr, Tokat, Giresun, Hatay 
95- Tokat 
9B-- Derleme Sözlüğü, Xll .  Cilt, s. 451 5  
97- Sunguroğlu, 4. Cilt, s .  272 
98-- Demirel, V., s. 1 5  
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rek türüdür. (99) İnceleme alanımız içinde çok yenen bir çörektlr. Ha
mı.ır kalınca açıldıktan sonra üst üste konulur ve şeritler hal inde keslle
reı, içine bir çeşit umaç konulacak şekilde yuvarlanır. Daha sonra ye
niden açılarak bazlama kal ın l ığına getiri l i r. Bu şekilde kat kat yufkalar
dc.ın yapılmış gibi bir görünüm al ır. İçindeki umaç bozan tuzlu ,  bozan da 
şek&rli olur. Yola çıkana, haca g idene ya da kır gezisine g id il i rken mutla
ka kete yapı l ı r. Akşam çaylarının değişmez katığı  olan keteler bayram, 
kına, n işan «honça» larının da vazgeçilmez çeşitlerinin biridir 

2. Kömbe, «kızgın küle gömülerek pişiri len» ( 1 00) bir ekmek türü
dür. ( 1 01 )  aslında bununda hamuru yağ ve sütle yoğrulduğundan ekmek
ten çok bir çörek sayı labi l i r. Ancak kete g ibi herhangi bir açma işle
mine tabi tutu lmadan doğrudan doğruya tepsi veya sacın içine konulur. 
Üzt?rine başka bir sac veya tepsi çevrilerek küle gömülür. Bazlamadan 
daha kal ın  olan kömbe, ekmek pişirme işi bittikten sonra kalan közlerin 
iC;ne gömüldüğünden her ekmek pişiriminden sonra kömbe de yapı l ı r. 

L. Tatland ırıc ı ,  baharat ve «göğerti» ( 102) 
Her ik i  mutfakta da tatland ı rıcı deni l ince akla ilk önce çeşitli ekşi

ler gel i r. Cünkü, Azeri Mutfağı ile Fırat Havzası Mutfağı 'nın Anadolu'nun 
diğer mutfaklarından en öneml i  farklarından biri de yemeklerde bol mik
tarca eKşi kullanı lması ve ekşi l i  yemek çeşitlerinin oldukça fa.da olma
sıdır. İnceleme alanımız içinde kalan mutfaklarda kullanılan ekşilerin 
buşında koruk ( 1 03) , alca ( 104),  ayva ( 105) , ekşi elma ( 1 06) nar ( 1 07) 

99- Derleme Sözlüğü, Vl l l .  Cilt, s. 2955 
Şahsoylu, s. 33 
Özbek, s. 70 
Demlrı:ıl, VI., s. 14  

100--- Genç, s. 64 
101- Derleme Sözlüğü, Vl l l .  Cilt, s. 2955 
102- Derleme Sözlüğü, VI. Cilt, s. 2130 
103- Güzelbey, 1 ., s. 1 00 
104 Alhasov, s. 1 5  vd. 
105- Güzelbey, 1 . ,  s. 92 
106- Alhascv, s. 59 

Demlral, iV., s. 1 5  
Güzelbey, i l . ,  s .  1 1 0  

107- Alhasov, s. 37, 4 1  vd. 
Sunguroğlu, 4.  Cilt, s. 289 
Güzelbey, 1., s. 92 
Aka, s. 9 
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ve çeşitli erikler gelir. Bu meyvalar ya da meyve kurular ı doğrudan 
doğruya ekşi olarak kullanıldı kları gibi ,  bunlardan elde edilen sıvılar de 
aksı olarak kul lanı l ırlar. Bunların başında «nar ekşisi» gel ir. Bt.. ekşile� 
yer:ıeklere katıldıkları g ibi ,  yemeklerin yanında içecek olarak kullanılan 
ko"uk ve nar şerbetlerinin de ( 1 08) özünü oluştururlar. Cünkii kış mev
sim.nde bu meyvaların tazesin i  bulmak yerine, ekşilerine biraz �,eker ka
tı larak şerbetleri elde edi l i r. Bunların dışında l imon, sumak gibi Ana
do'u'nun diğer yörelerinde de kullanılan ekşiler bu mutfaklarda de 
kı..ı l ian ı l ı r. 

Azeri ve Fırat Havzası Mutfaklarında Anadolu'nun diğer mutfakla
rından farklı olarak en çok kullanı lan baharat « istiot : isot» ( 1 09) olaralr 
adla ıdırı lan karabiberdir. Karabiberden sonra en çok kullanı lan ortak 
baharat ise «ze'feran : safran>> d ır. ( 1 1 0) Yemeklere verdiği  sarı renk 
ve .::.zel koku nedeniyle iştah acıcı bir baharattır. Azeri Mutfağı 'nda saf
ra ı gibi geniş kul lanım alanı bulan «sarı kök» adıyla bil inen «Zerdeçal) 
da çok yaygındır. Et yemeklerinde, pilavlarda ve her türh.i pilavbaşlarındc 
bu baharat kullan ı l ı r. 

Göğerti olarak kullanılan aşotu. kazayağı ,  reyhan, tarhun yarpuz 
. 1 1 1 )  ve kişniş ( 1 1 2) de ortak sebzelerdir. Bunların d ışında Azeri Mut
rağında evelik, kever, turşenk gibi  sebzeler de kullanı l ır. Matdanoz, de
reotu. marul v. b. gibi yeşi l l ikler de inceleme alanımızda kullanı lar. 
sebzelerdir. 

1 Cı8-- Alhasov, s. 96 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 58, 275 

109- Derleme Sözlüğü, Vl l .  Cilt, s. 2558 
Ahundov, s. 1 65, 510 
Alhasov, s. 1 3  vd. 
Sunguroğlu, 3 .  Cilt, s.  288 
Abdaloğlu, s. 19  

1 1 0- Alhasov, s. 1 3  vd. 
Ahundov, s. 285 
Güzelbey, i l ., s .  103 

1 1 1- Alhasov, s. 44 
Sunguroğlu, 4. Cilt, s. 270 
u!'ııelbey, i l ., s. 103 

1 12- Alhasov, s. 1 5  vd. 
Güzelbey, 1 1 1 ., s. 7 
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S O N U Ç  

Değişik coğrafik, ekonomik ve siyasal çevrelerde bulunmalarına 
<arşın, iki yöre mutfakları arasındaki benzerlikler, Türk kültür birliğ in ırı 
:.ozulmadan günümüzde de yaşadığını göstermektedir. Azbıi rnutfağ• 
;:ibi, Azeri fclklorunun diğer kollarında da yapılacak karşılaştırmal ı  cc. -
şmaların, ya lnız Fırat Havzası deği l ,  Anadolu'nun diğer yöreleriyle de 

<ıltür birliğini kanıtlayarak bilgi ve belgeleri gözler önüne seı ece{'\ 
-ıancındayız. 
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ANADOLU TÜRKLERiNDE . FÜTUHAT FELSEFESi VE BATI AL GAzl DESTANI 

Dr. Hasa11 KÖKSAL (*) 

Bir vatanın kuruluşunda, toplumun i lk gôyeleri değ işikl ik arzeder. 
Zi rcı , toplumu tesiri altında tutan sebepler değişmektedir. Birleşik Ame
rikanın meydana gelişinde; sürgün, ekmek ve altın arama sebepleri birin
ci  r frnda rol oynarken. Anadolu'nun Türkmenler tarafından vatan tu
tu•masından, ilk planda rol oynayan sebep «din» d i r. ( 1 ) Anadolu'nun fet 
hir.dP Türkler için, üstünlük kurma, hüküm yürütme, şan ve şeref sahibi 
olrra g ibi genel sebeplerin yanı s ı ra,  ana gaye İslam'a hizmettir. Bu gô
ye Türkler'in İslam orduları i le müşterek hareket etmelerin i  ve Anadolu'
nun Bizanslı lar el inden al ınmasın ı  gerçekleştirmiştir. (2) 

Mil let varl ığ ının korunması ve yeni ü lkelerin kapıların ın açı lması 
için savaş, vazgeçilmez bir olaydır. Bu savaş, günün teknolojisinin sahi
bolduğu si lahlarla, savaş meydanlarında yapıldığı gibi ,  mi l letlerin gele
cekleri i le i lg i l i  kültür ve medeniyet alanlarında da yapılmaktadı r. Bir 
mi l letin savaş meydanında kazandığı  başarı ,  onun güçlü ve yüce oldu
ğunu gösterir. Fakat onun gerçek büyüklüğünü, kazandığı zaferlerden 
çok samimi inançlarında. üstün ahlak değerlerinde ve bağlı olduğu ül
küde aramak gerekir. (3) 

ft ı ıadolu bir yandan askeri, d iğer yandan manevi fetih d iyebilece
ğin ·z. kültür olaylarıyla kazanı lmıştır. Askeri yönden Rum Gazilerinin kül 
türel \ önden Horasan erenleri ve Ahi ler'in bu fütuhatta rolü büyüktür. 
Bu�ka bir deyimle bu mücadelelerde kuvvet ile h ikmet birl ikte mütalaa 
edil• 'ştir. 

•ı Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ,  Türk Dil i  ve Edebiyatı Bölümü, IZMIR. 
1 .  Prof. Remzi Oğuz Arık,  Coğrafyadan Vatan, M. E. B. 1000 Temel Eser, s. 3;  Mehmet 

ŞP.ker, Fetihlerle Anadolunun Türklesmesi lslamlaşması, lstanbul 1973, s. 63 
2. lbrahlm Katesoğlu, 1. A . .. Malazgirtn mad. C. 7, s. 239 - 248 � ulürk Fütuhat Felsefeal 

ve Malazgirt Muharebesin, Tarih Enstitüsü Dergisi, lstanbul 1 971 , Sayı : 2, s. 1-16 
3. Clsman Turan, Türkler Anadoluda, lstanbul 1973, s. 5 
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TıJrkler, tarihte harpçi ve fatih mi l let olarak tanınır. Ancak onların 
füL:ıat felsefesi; kandökücülük, servete susamışlık, gösteriş gibi tut
ku: ·Jra bağiı olmayıp, daimi ve geniş bir sulh dairesi kurmak gayesine 
yöneliktir. (4) 

Hak ve adalete olan saygısı ,  yiğ itl iği ,  gücü ve savaş yeteneği ile ta
rihi c;.ok eski devirlerinden beri var olan Türk mil leti, Bizanslı ların Ana
doh..ıdaki zulümüne elbetteki dur d iyecekti. 

Müslüman Oğuz Türkler' i, Türkiye Selçukluları Hanedanı kurulunca
ya kadar, İslôm dveleti hizmetinde ve Hi lôfet sancağı altında, bilhassa su
guur (uc şehir) adı verilen sınır boyu kalelerde, Anadolu'nun fethi için 
canla-başla mücôdele vermişlerdir. Bu uc şehirler; Tarsus, Misis (Şam), 
Anzarba, Adana, Maraş, Hades (Göynük).  Mal�tya, Amid (Diyarbakır) 
M Jyyafarikin (Silvan) .  Ahlat, Malazgirt. Kaal ikala (Erzurum) idi Anado
lunı.,ırı Bizanslı lar el inden a l ınıp Türk İslôr.ı ü lkesi hl ine getirilmesinde 
b..J fet ih ve gaza ruhunun önemi büyüktür. Bu devrede Anadolu'da kuru
!a 1,., -:k olan Türk Devleti'nin çekirdeği teşekkül etmeye başlamış, fütuhat 
yapan Türk Gazileri ve Evl iyaları etrafında destanlar meydana gelımiş
tir. i1estanlar doğuran bu yarımada üzerinde yaşamış ve değişik mede
nıy ı tler kurmuş olan toplumları kısaca tanıyal ım; 

Anadolu'nun dünya coğrafyasındaki önemi, tarihin değişik dönem
lerinde doğudan ve batıdan gelen büyük istila ve göçlere maruz kalma
sın'J rebep olmuştur. Bu yarımadada en eski topluluk olarak oturanla
rın is imleri bi l inmemekle birl ikte, proto-Hititler (M.Ö. 40-1 1 yy.) ve bun
ları yıkarak yerine oturan Tönler,Mizler. Bitinler, Lötler, Erigler, Kapa
doklar, Muşhiler, Komagenler, Paflagonlar vb. kavin1ler bi l inmektedir. (5) 
Daha sonra İ ran İmparatorluğunun istilası (M.Ö.6.yY) İ ran hakimiyetini 
Makeı1onya İmparatorluğu'unun istilası da Helen medeniyetinin Anadoıu·
ya yayı lmasını sağlamıştır. Romal ı lar'ın istilası (M. Ö. l .yy.) yla Anadolu; 
im'l'", kültür ve iktisadi yönden birl ik  ve düzene kavuşmuştur 

Mi!attan sonra 1 1 1 .yy.dan itibaren Hıristiyanl ığın yayılması ve Orto
dok'. Kil isesi'nin kuruluşu, Anadolu'da yaşayan toplulukların ,  d i l  ve ede
biyatları ,  adetleri üzerinde pek etkil i  olmamıştır. (ô) 

Miladi VI ve Vl l .  yy.da meydana gelen İran-Bizans ve bunu takiben 

4. lbrahim Kafesoğlu, a. g. makale 
5. Mührimln Halil Ylnanç, Türkiye Tarihi • Selçuklular Devri - 1 - Anadolunun Fethi, 

1 .  O.  Ed. Fak. Tarih Zümresi Neşriyatı, İstanbul 1944, s. 161  - 1 64 

6. Oğuz Ünal, Horasan'dan Anadolu'ya, Ankara 1980, s. 51 
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İslôm-Bizans mücadelelerinde Anadolu, tam anlamıyla harap olmuştur. (7) 
Vll .yv. ın başında İslômiyetin doğuşu ve kısa bir süre içinde hızla yayı
lışı, Bizans İmparatorluğu'nu zor durumlara düşürmüştür. İslôm ordula
rı, l bubekir ve Ömer zamanında, Toros ve Fırat'ın doğu kısımlarının 
fe•n:rıe g irişmişler (651 ) .  660 tarihinden itibaren Anadolu'ya sürekli akın
lar düzenlemişlerd i r. 

Anadolu sahası üzerinde bu İslôm-Bizans mücôdeleleri Xl .yy.a ka
dar nevam etmiş ve istikrarsız dönem yaşanmıştır. N ihayet Anadolu 
Hır.stiyan-Bizanslı lar el inden, Ertuğrul Bey, Alp Arslan (1 065-1072) ve 
M· ' ik Şah ( 1072-1092) kumandasındaki Selçuk-Türkleri'nin amansız 
mü�ôdeleleri sonunda çıkmıştır. Anadolu'nun lslamlaştırılması hareketi, 
Sultan Menmet'in İstanbul'u zaptetmesiyle ( 1453) ana hedefine u laş
mış•.ir. 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız tarihi bi lgi lerden an laşıldı
ğı çıi!::.i Türkler, derin tarihi  olaylar  sonunda Anadolu'yu vatan yapmış
lard · : . Bu fütuhat sırasında, düşmanların ;n yaptığ ı  eserleri yakıp yıkma
mışlar, bilakis korumuşlard ır. Bu durum, Türk islôm felsefesini bel i rle
yen en güzel belgedi r. Çünkü Türk. düşmanlarının yaptığı eserlerden 
daha güzel in i .  daha iyisini yapacağına inanıyor ve bu yeteneğin kendin
de olduğunu bil iyordu.  Nitekim Anadolu 'cla Selçuklu, Osmanlı M imarisi 
n in  .rnrşısında hayran kalmayan insan ruhu var  mıdır? Bununla şunu 
demek istiyoruz: Kendinde yapma kabil iyeti olmayan mil letler yıkıcıdır. 
Bit.rnvlı ların. Haçlı lar'ın yaptığı ,  yıkma. Selçuklu'nun, Osmanl ı 'nın yap
tığı \ eniden kurmaktır. 

vıı .  yüzyı l ın başında İslamiyetin doğuşundan istanbul'un fethi 
(1453)ne kadar, İslam orduları ile Bizansl ı lar arasında meydana gelen 
çarpışmaların tarihi ve epik hatıraların ı  konu edinen değişik destanlar 
mevrlana gelmiştir. Battal Gazi Destanı bunlardan bir tanesidir Hatta 
komşu mil letlerde de aynı tarihi olaylara ve aynı coğrafyaya tekabül e
den destanlar mevcuttur. Araplar' ın Zat a l -Himma ve Bizansl ı ların Dige
nis Akritas adlı destanları bu zümredendir. Aynı tarihi olaylar ve şahıs 
adları, bu destanların içinde epizodlar halinde mevcuttur. (8) Konumuz 
olan Batta l Gôzi Destanı'nı tan ıtmaya geçmeden önce, aynı di l in savun
masını yapan Türk ve Arap yakınl ığ ını  belirten birkaç belgeden bahset
mek istiyorum: 

Türkler' in askeri yönden kuwetl i olduklarını b i len Araplar, İslôm 

7. Yınanç:, a. b.  e. ,  s. 1 64 - 1 65 
8. Bakınız : Dr. Hasan Köksel, Battal Gazi Destanı'nın Komşu Milletlere Alt Destanlarla 

Olan ilişkisi• V. M il li Türkoloji Kongresi 'nde sunulan tebli�. 
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ordusunda Türk savaşçılarına da yer ayı rmışlardır. Tarih-i Taberi'de : «  . . .  
Ub· · ydul lah B.Ziyôd, 54/674 yılında yaptığı Buhôrô seferinden dönerken 
beratıerinde 2000 okçudan ibaret bir Türk grubunu getirerek Basra'ya 
yerleşmiştir. » şeklinde kayıt mevcuttur. (9) Abbasi ler döneminde bu 
nüfus daha da a rtmıştı r. İbn El Esi r'de, Hal ife Mam;Qr'ün oğlu Mehdi'ye 
«Mfvfıl i  (Arap olmayan) ne teveccüh i le bak. Kendi lerine iyl ikte bulun 
Onları kendine yaklaştırmaya çalış. Onlardan çok dost edin Çünkü bir 
sık:ntıya düşersen onlar yardımına koşarlar. Horasan halkını hususi su
rette tavsiye ederim. Çünkü onlar, bu devlet uğruna canlarını feda et
miş, en büyük yardımcıların ve taraftarlarındır.» şeklinde vasiyeti yer al
maktadır. ( 10) Ayrıca, Hammôd el-Türki'nin Hal ife MansQr'a: ( 1 1 )  inak et
Türki'nin de Halife Memun'a ( 12) yakınlıkları kaynaklarda kayıtl ıd ır. 

işte Türkler'in Araplar'a bu derece yakın oluşları, bazı kaynaklar
da Battal Gôzi için «Arap ası l l ıd ır» denmesine sebep olmuştur. Bu gö
rü:;ıun i leri sürü lmesine bir sebep de isim benzerl iğidir. Aslında Türk 
destunındaki Battal (Cafer) ile Arap destanı Zat al-Himma'daki al-Bat
tal l ynı kahramanlar de�i ldir. 

Turk destanında Battal Gôzi, çocukluğundan itibaren hatip l ikle si
lahşörlüğü birl ikte yürütmüştür. Kendine bôl iğ olunca ilk i�i; babasının 
!ntikomını almak, daha sonra mansıb elde etmek olmuştur Serasker
l i k  gfü evin i  üstlen ince, yaşanı lan dünya ile i lgi l i  kaygulardan uzak. Al
lah rızası için İslômiyeti yayma mücôdelelerine Çjirmiştir. ( 13) 

Zat al-H imma'daki al-Battal ,  destanın ikinci kısmında ortaya çıkar. 
Birine. ; kısmında, Zat al-H imma'nın büyük babası ve Mesleme'nin arka
doşı Şahşah'ın bcşından gecen môceralar anlatılmaktadır. Bundan son
ra Zatal-1-limma (Fatma)n ın dogumu yer al ır. Bu kahramanın i lk môce
ralar ,  s ırasında Emeviler ile Abbasiler a rasında i ktidôr değişikliği olur. 
Da 'J c;onra Banu Sulaym ve Banu Ki lab adl ı  iki kabile birleşerek Ma
latya'yı fethederler. Al-Battal ,  Banu Sulaym kabi lesine mensuptur. ( 14) 

i .· celemeye aldığım eser, Darendel i Bôkôi'nin Kib-ı Battal Gazi adlı 
7000 beyit l ik manzüm yazma destanıdır. Bu eser büyük bir ihtimalle. 

9. Tıneri, Leiden 1 885 - 1 889, C. i l ,  s. 1 70 
1 0. lbn El Esir, Beyrut 1 965, C. VI, s. 1 9  
f f .  Taberi. C .  i l i ,  s .  429, 443 
1 2  Hakkı Dursun Yı ldız, •Abbasiler Devrinde Türk Kumandanları I •, Türk Kültürü 

Arııştırmaları il, 1969, Sayı 1 - 2, s. 1 95 - 203; •Abbasiler Devrinde Türk Kuman
danları il 11, Tarih Enstitüsü Dergisi, 1971 , Sayı 2, s. 51 - 58 

13. MensOr Yazma, Varak 10 b vdd. (Doç. Dr. Fikret Türkmen kitaplığı ) 
14. Uda Steinbach, Zat al ·  Himma (Doktora tezi) ,  Vlesbaden 1972, s. 6 - 30 
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mensur, Battal Gôzi Destanı'nın biraz kısa ltı larak nazma çeki lmiş hal i 
d i r. Bakai ,  eseri 1 1 1 .  Mustafa (1 757-1 774) zamanında yazmış. 1 769 ( 1 1 83} 
da �adrazam Silahtar  Mehmet Paşa'ya sunmuştur. Şimd iye kadar; ls
tanbul (Üni . kütüp.T.Y.no:88) , Ankara (Dehri Dilçin'in özel kitapl ığ ı  ve Dil 
Kurumu sözlüğü için ( 1971  V, XIV) taranmış olarak Konya (Koyunoğlu mü
zesi ) .  Sıvas (Karaşar Köyü'nden Rüştü Tecer'in özel kitapl ığı )  ve Elazığ 
(Mehmet Zeren'in özel kitapl ığı )  olmak üzere beş nüshası bi l inmektedir 
( 1 5) Ayrıca Doç. Dr. Coşkun Alptekin' in Malatyadaki bir vatandaştan te
min ettiği  diğer bir nüshanın olduğunu Doç. Dr. Saim Sokaoğlu'dan işit
tin .,  cncak görmedim. 

�Jüshaları karşı laştırd ığ ımızda, önemli farkl ı l ıkların olmadığ ı ,  sade
ce beyıt sayısının değiştiği  d ikkati çekmekted ir. Bu da müstehsinlerin de
ğ i<şikl iğinden i leri gelmektedir. 

N üshalar içinde en geniş ve mükemmel olanı İstanbul nüshası ol-
duğL• için, metinleri bu nüshadan aldım. 

Eserin içindeki konuları şöyle sıralayabil i riz : 
1 .  Battal ' ın geçmişi, doğumu ve eğitimi .  
2. Battal' ın babası Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin Kayser'in adam 

lan tarafından öldürülüşü. 
3. Battal ' ın babasının intikamını  alması ve Malatya serdarl ığ ına ge

l işine kadarki mücadeleleri. 
4. Kayser'in oğlu Rabi'nin ve Ahmer Tarran (Ahmet Turan) ın. Bat-

tal' ın cengaverl iğine hayran kalıp müslüman oluşları. 
5. Battal ' ın amcası kızı Zeynep'le evlenmesi. 
6. Abdüsselam'ın tutuklanması ve Battal tarafından kurtarı l ış ı .  
7. Batal' ın müslümanlara zulmeden Firdevse haddini bi ldirmesi .  
8. Kayser'in.  Battal ' ı  tttuklaması ve O'nun saki kı l ığına bürünüp 

Kurtulması. 
9. Ukbe Kadı 'nın ihanetleri ve Battal tarafından O'nun gerçek klm

, :ğ inin ortaya çıkarı lması. 
1 0. Battal'ın Hindistan'da bulunan Ak Fil' i  getirmesi için Kara Devle 

otan mücadeleleri 
1 1 .  Battal ' ın Cehennem Kuyusu'na atılması, sonra kurtulması ve 

K:ayser'in kızkardeşi Ketayun'la evlenmesi. 
12 .  Kayser'in sihir yoluyla Battal ' ı  yok etme çabaları ve Battal ' ın 

ı.;azıları öldürmesi. 

15. Bkz. Hasan Köksel ,  Darendeli Bakii'nin Kitab-ı Battal Gizi adlı Eserinin lstanbul 
Nüshası Üzerinde Bir Çalışma, Doktora Ônçalışması, Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dil i  ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum 1980. 
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1 3. Battal ' ın,  Kafdağı 'na Rad Cazı tarafından kaçırı lan oğul la rını 
kurtarmaya gitmesi. 

14. Sahte Peygamber Babek'in ortaya çı kması ve Battal tarafından 
yok edilmesi. 

1 5. Battal ' ın şeh id edilmesi .  

OESTANIN TANIT!LMASI : 

1 .  Destanın Coğrafyası : Malatya merkez olmak üzere, Fı rat boyları , Tar
::;us, İskenderun. Suriye , Kıbrıs, Kayseri. Amasya, Ankara. Eskişehir, İs
tanbul ve tam mevki leri üzerinde kesin bir tayine varamadığımız bir çok 
yer adlarını içine alan yakın doğudur. Ayrıca destanın son kısmına doğ
ru, Çin, Maçin, Kafdağı ve masal ôlemini dolduran höriku löde yerler büyük 
bir epizodu meydana getirmektedir. 

2. Destandaki «Nebat» ve «Kozmik Unsurlar» : Destan da «nebat» ve 
«kozmik unsurlar» la i lg i l i  herhangi  bir bel i rtiye rastlanmıyor. Meselô; 
Oğuz Kağan Destanı 'nda hayvan sürü leri besleyen. hayvan avcı l ığ ı  i le 
Leçinen bir toplumla karşılaşıycruz. Önce hayvanla mücôdele eden in
san, daha sonra başka insanlarla mücödele etmeye başlamı�tır. Böyle
ce insan, şahsiyetini geliştirmeye koyulmuştur. 

Dede Korkut Hikôyelerin'd.:ı de hayvanlarla mücödele vard ır, yalnız 
Oğuz Kağan'da olduğu g ibi bütün hayatını doldurmaz. Hayvan unsurla
rın ın yanında «nebat» ve «kozm!k unsurlar» da yer al ı r .  

Bu durum bize, İs lôm1 tefekkürün günlük hayat ve çevreyi unuttura
cak düzeyde olduğunu gösteriyor. Ana hedef İslamiyeti yaymaktır. o se
beple diğer unsurlar s i l ik  kalmıştı r. 
3. Destanın Doğuş Felsefesi : Atlı göçebe medeniyetin in benimsendiği 
kahramanlık ve İslamiyetle bir l ikte gelen mistik idealizim Türkler ara
sında Battal Gôzi Destanı'nı  doğurmuştur. Battal Gôzi Destan ı ,  Müs
lüman Türk'ün mefküres id ir. Başka bir deyimle; Türk Mi l letin in ruhi alan 
da kendini yen ilemesid ir. Türk gücü i le İslöm. imanın b irle�mesi ,  yani 
«Alp» ve «Gazi» ruhunun kaynaşmasından doğan kuvvet, «Gözö Tarihi> 
d iyebi leceğimiz Battal Gôzi Destanı 'n ı  meydana geti rmiştir. 
4. Destandaki Kahramanlar : Kahramanlar, tarihi k iş i l iğe :;ahip olmakla 
birl ikte yaşadıkları toplumun düşünce ve inançlarını .  tip olurak kendi 
üzerlerinde toplarlar. Destanda Battal Gazi'nin yanında yer alan ve O'
nun mucôdel"- · - ·  . . .  ..ı katılan müslürınan tipler olduğu gib i  (Abdülvehhab 
Gazi, Tevabii .  COde Gôzi, Süleyman, Evhad, Muhammed, Musa, Yahya 
bin Mansur, Ali bin Said, Kas ım,  Mansur bin Al i ,  Haşim ,  Nasr Habbab. 
Yahya bin Muti , Ali Hasan Eflahun, Ali bin Mızrab, Abdülmümin ve Bat-
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tal ' ın iki oğlu Ali ve Nezir) Hıristiyan iken müslümanl ığ•  kab1..ı l edenle� 
de vardır  (Ahmed Turan,  Şemmas Pir, Eflahun, Rabi, Kayt1.ır Sasani) 
Ayrıca. Batta l 'a ôşık olan İslamıyeti kabul edip O'nunla evlenen H ıristi
yan kı7.ları da mevcuttur. (Mah Piyruz, Gülendcm, Aden Banu, Keta
yun) ,  

Başta Battal olmak üzere yukarıda beli rtilen kahramanlar ve islarn 
toplumu i le sürekl i  savaşan güçlü Hı ristiyan tipleı de mevcuttur.' 
(Şemmas bin Kayser, Şameseb Sünbat, Kebriyanus, ve Ebriyanus Kar
deş!er, Sercayil ,  Tanusı Rumi, ukbe Kadı ,  Ukbe bin Velid, Bebek) . As
� eri güç olarak İslam ordularından üstün olan Bizans orduları, İslôm 
imanı karşısında mağlup olmaktan kurtulamaz. 

Destanın baş kahramanı Cafer (Battal Gôzil' in fizikı ve ruhi duru
mu. yaşadığı  mekan ve bu mekanda meydana gelen ol'lylarla doğrudun 
doğruya i lg i l id ir. Battôl Gôzi ile Vl l l .  yüzyıl Anadolu yarımadası arasında 
öylesine bir uzlaşma vard ır  ki .  Battôlsız Anadolu düşünmek imkansı�
dır. Aynı coğrafi alan Bizanslı lar için ıstırap kaynağı  haline gelmiştir. 

Cafer'i subjektif özell iklerinden ziyôde islômi düşüncenin uygulayı
cısı olarak tanımaktayız. Bu sebeple O'nun doğuşu dini - efsanevi bir 
özel l ik  arzeder : 

Bir gün oturmuşidi kim mescid inde ol Resul 
Cümle ashab otururdı bi lesince car - yôr 

üc gün oldı vahiy gelmez hatırı aldı melQI 
Döndi ashabına yüzin söyledi hem ol gül izôr 

Didi kim gelse biriniz söylese bir hoş kelôm 
Cebrai l  vahyi getürse olsa bu gam tôr u môr 

Kalkdı bir er hQb suratlu ismi hem Abdülvehhôb 
Geldi Peygamber katına çünki aldı payidôr 

Didi sana nakl ideyim ey Resul-i Zülcelôl 
Çok şehirler gezmişem gördüm acayib hem hisôr 

Rum gibi hergiz cihanda görmedim tuhfe - mekôn 
Bağceler dürlü yimişler çok temat bir ôşikôr 

Hem şehi rler hoş imaret birbirine key yakin 
Hubdurur ab u hevası ana uymaz bir d iyôr 

Şol kadar medh eyledi kim Rum'a meyi itdi Resul 
Geldi  Cebrai l  hemandem didi kim ey kôm u kôr 

Hak selam eyledi sana hem buyurdu Rum'ı ben 
Ruzı kıldım ümmetine ta olalar ber - karar  
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Ehl-i İslôm ol ıserdür ol vi layet cümleten 
Cünki gece ikiyüz yıl devride bu ruzigôr 1 6  

Cebrai l  Aleyhisselam'ın getirdiği vahiy üzerine Cenôb-ı Peygamber, 
cshabcıan Abdülvehhab'ın ağzına tükrüğünü bırakır ve bu emôneti, iki 
yüzyıl sonra doğacak ve Anadolu 'yu müslüman yapacak olan Cafer adlı 
kahı amanın ağzına bırakmasın ı  buyurur : 

Geldi Cebrai l  d idi ol kal ıser 
Anın i le çok gazalar k ı l ıser 

Vir mübarek ağzının yarın ana 
Kim emanettür vire yarın ana 

Sen ana bir nôme virgi l  yô Resul 
Şehr-i Malatiyya'dan kopıser ol 

Rumi feth ide temamet ol hubab 
Ehl-i zünnar cigerin ide kebab 

Başın ı  kaldurd ı  Peygamber hemen 
Didi ana sen kı lasın ya civan 

Sen dahi onunla bile olasan 
Bilesince çok gazalar kı lasan 

Nôme yazın didi çünki ol imam 
Yazdı Osman nômeyi kıldı temam 

Virdi ana didi anı göresin 
Hem bu hattı hem selamım viresin 

l(oydı ağzı yarını  ağzına hem 
Boğazında düğülüb kaldı o dem 

Abdülvehhab'ın boğazında o yar 
Kim bakarsa görünürd i  ôşikôr 1 7  

Destandaki kahramana (Cafere bağl ı  olarak anlatı lan olaylar man
f:Ümesini kronoloj ik bir tarih içinde göstermek mümkün deği ld ir. Olayla
r ın alt s ın ırı V l l l .  üst s ın ırı Xl l .  yüzyıla kadar dayanmaktadır. 

Battal Gôzi'ye değişik yüzyıl larıda görev veren halk muhayyilesi, 
kahı L.manın çok işler başarmış olmasın ı  istemesinden başka bir şey 

1 6. Kltab-ı Battal Gizi (Maszüm yazma), varak 2 b. 
1 7. Manzum Yazma, Varak 3 a vdd. 
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değildir. Asl ında efsöne ve destanlarda objektifl ik  esas değild ir. Tarih 
i ıminden destanı  veya efsöneyi ayıran özel l ik, bu noktada toplanır. 

Ünlü araştırmacı Herman Eth .. Battal Gôzi'yi bir Osmanl ı  kahrama
n ı  olarak kabul eder ve O'nun kişil iğ inin Hıristiyanl ığa karşı  savaşan 
müslüman olarak ortaya çıktığ ın ı  bel irtir. 1 8  

Cafer doğduktan sonra,  Malatya serdarı Hüseyin Gôzi, b i r  av es
nasndo Bizans beylerinden Amrumiye (Ankara) Beyi Mihriyayil ' in adam
ları tarafından öldürülür. Cafer, daha çocuk denecek yaşta toplumun 
özleml�rine cevap verecek yapıdadır. Bir gün babasın ın mansıbını  iste
yip tek başına düşmanının üzerine yürümeye kadar verir. Biricik sevd i
ğ i  anası dahi O'na engel olamaz : 

N ice ôl im olamaz côr kitab hem yöd ola 
N ice merdön olamaz ol remz ile üstôd ola 

Didiler yoranları kim büyüdün oldun yiğit 
Atanın mansıbın al ki gönlümüz ôbôd ola 

Didi Cafer mansıb almak vakti değil yö hubdb 
Bir hüner göstermeyince bana mansıb yôd ola 

Didi anlar ki hüner didükleri ancak budur 
İ lm içinde remz içinde sana kim endöd ola 

Vardı cün evine Cafer ahi  kı ldı ağladı 
İşidüb anası didi bunca feryôd ne ola 

Didi atam mansıbını isterem şahdan bugün 
Nice ser - gerdan olayım gayri le irôd ola 

Anası didi kim oğul heves itme sen ana 
Cokdur anın mal ı  kavmi ana istimdôd ola 

Cümle halk andan yanadur dinlemezler sözünl 
Korkarım hacil olasan sana bir kem ad ola 

Mescide varub namaz kı ldurd ı  halka ol imam 
Didi şaha bir sözüm var d i lerem ifôd ola 

Ol Ömer didi ki söyle cün sözün n icedür  
Didiler cümle ulu lar bu nice serdör ola 

Didi Cafer atamın mansıbını d i lerem şahdan bugün 
Dilerem bana viresin gamlı gönlüm şôd ola 

Didiler cümle ulular mansıbın virin ana 
Pür - hünerdür  atasından belki bu reşşad ola 

18. Hermen Ethe, Die Fahrten Des Seyyid Battal, 2 Bde., Lelpzig 1 871 , s. VI 

209 



Dr. Hasan KÔKSAL 

Durdı ayak üzerine söyledi Abdüsselam 
Didi bu dünya yüzünde nasıl adem - zöd ola 

Senin işin ancak oldur medresede okumak 
A•a binüb mansıb almak sana istibôd ola 

Var atan kanlusın öldür  sonra gel mansıbın a l  
Söz i le  mansıb a l ınmaz bu sana isnöd ola 

Scylediler ol cemaat old ı lar ik i  taraf 
Gördi Cafer söz uzandı arada fesöd ola 

Vardı eve Lalasına sordı Mihriyayi l 'i 
Didi ol bir padişahdur köfir-i bi-dad ola 

Amrimiyye şahı oldur g itme sakın ol yana 
Bir zarar gel ince sana dünyada ne dad ola 

G iceye dek sabrı kı ldı gördi cenk yerağını  
Didi  bir iş ideyim ki  öleme irşöd ola 

Ağlayub didi anası kande gidersin bu dun 
D!di  ey möder-i müşfik himmetin hem yöd ola 

Bindi g itti subh olunca yitti bir kal 'aya ol 
Karşu ana Şemmas sahib'ül  bünyöd ola 19 

Destanda güçten çok şahıs ve olay önemlidir. İslömiyetin bayraktar
ı ığ ın ı  yapan Cafer (Battal Gözi ) ,  kuvvetli bir fiziğe sahiptir. Bizans'ın 
yeni l  rez kahramanı olarak bil inen Ahmer Todori'yi i lk karşı laşmada 
Kend:ne hayran bırakır. ikinci karşılaşmada yine altederek İslöm olması
nı  s::ığlar. 

V.arşı laşmalarda önce İslömiyete davet, kabül edilmezse savaş, i lk 
hareket tarzıd ı r. Ahmer, Cafer'e yeni l ince, ertesi gün karşılaşmayı tek
'· if eder ve bu teklifi kabül edi l i r. Gece g izl ice Ahmer'in kaldığı saraya 
gideı ı Cafer, O'nun, yanındaki sevgi l isine kendisini methettiğirıe şahit 
olur 

Dıdi Ahmer beni yıkdı cenk içinde bir d i l i r  
ı n ın  aşkına içerem ta ola sekrön ile 

Didi kız kim seni yıkdı döndi Ahmer söyledi 
Cafer' in vasfın ı  ana didi kômirôn ile 

D;di cenk içre mukabil olamaz Rüstem ü Zal 
Hüsn ile enbaz - başed Yusuf-ı Kenön ile 

1 9. Manzüm Yazma, Varak 7 a vdd. 
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Ne kadar medh eyledise dinledi Cafer anı 
Didi bu seni a l ıser kudret-i Rabbôn ile 

Pır i ki bôde içince sıçradı Cafer heman 
/ardı anın mecl isine ç ıkd ı  nerdübôn ile 

Didi P.hmer söyle kimsin didi şol ben kimseyem 
Ben im aşkımla içersen cöm-ı erguvan ile 

oen seni düşman sanurdım yôr imişsen sen bana 
Aşkıma nOş eyled in  côm olmadın düşman ile 

Müslüman ol söyle tevhid canın ı  eyle halas 
Olasan yarın müşeref huri vü gı lman i le 

Didi bunda ne gezersin didi Ahmer Cafer'e 
!=?eni kande anarlarsa hazırım burhôn i le 

Didi Ahmer hele şimdi merhaba hoş geldiniz 
Bunda gel güleş dutal ım i kimiz ü ryôn ile 

tıen beni yı karisen ben olayım müsliman 
Ben yıkarsam dinime gir olmagı l  nedman ile 

Razı oldı dutdı Ahmer Cafer' in kuşağını  
Anda güleş dutdı Ahmer ol  güzel mihman i le 

Dutdı üç kez yıkamadı gördi ol kız kakıdı 
Didi kuvvetle mukabil olmadın sibyan ile 

Geldi nevbet Côfer'e çün yıkd ı  ol dem Ahmer' i  
Cıkdı  gögsi üzere Cafer dutdı g iriban i le 

· idi Cafer gel imana didi Ahmer ol zaman 
E rolan dönmez sözünden olmazam pişman ile 

Kalkdı Cafer telkin itdi aldı Ahmer müsliman 
Kız dahi iman getürdi ald ı lar şadman ile (20) 

· 'undan sonra, iki kahraman birbirlerine ad verirler. Ahm6r Todo
r i 'nin Ahrrıet Turani. Cafer' inki de Battal olarak çağrıl ır. Ahmet Tura
ni, Battal ' ın en yakın arkadaşı olarak mücôdelelerinde yt:ır al ı r. 

Olaylarda bir devaml ı l ık  görülmez. Battal ' ın serüvenleri o kadar çok 
ve ç. ılJuk gelişir ki bunları takibetmek, okuyucu ve d inleyici için oldukça 
güçtGr. 

L ·estanda Ukbe Kadı epizodu oldukça geniş yer tutmaktadır. Bu 
t ip, 1- ı ristiyanların İslômlar nezdindeki casusudur. Hal ife'ye kendini is-

20. ManzLım Yazma, Varak 17 b vdd. 
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lam'ın i leri gelenlerinden biri olarak tanıtmış ve Bağdat kadı l ığ ı  görevi
ni ü ;�lenmiştir. Battal ,  O'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarır ve Malat
ya'da Jstırır, 21 

Destanın i kinci kısmında, Battal ' ın yeni cengaverl ikler ve hünerler 
göstermesı için,  halk muhayyi lesinin yarattığ ı  olağanüstü yerlere yaptığı  
seferler yer almaktadır. Bunlar arasında, Battal ' ın .  Malatya Emir'i 
ömer' in kızı Fatma'yı alabi lmesi için, Hindistan'da bulunan Ak Fil ' i  ge
tirmeye gitmesi (22) Ukbe Kadı'nın oğlu Vel id' in Battal ' ın karısı Fatma'yı 
� açımıas: 23, Batta l ' ın Cah-ı Cehennem'e atılması ve oradan bir ejderha 
yardımıyla kurtulup, Kayser'in kızkardeşi Keteyun'la evlenmesi (24) , 
.Kayser' in Battal üzerine cazı lcm göndermesi ve bunların da etkisiz kal
maları (25) Batta l ' ın kaçırılan oğul larını  aramaya çıkışı ve Kafdağı'ndaki 
cazı ların el inden onları kurtarması, (26) ve destana sonradan ilave e
dildiği kanatini uyandıran, uzun bir epizodu meydana getiren Babek'le 
mücadele bölümü (27) bulunmaktadır. 

Battal ,  bütün bu mücadeleleri. fizik gücünün yanı sıra sahib olduğu 
büyük kerametlerle yerine getirmektedir. Kerametler göstermesi, ya 
düşünde Hz. Muhammed'i görüp O'ndan öğrendiği  bi lgi ve i lhamlar, ya
hut da, destanda s i l ik  şahsiyetler olarak bel irtilen «veli» tipler yardımiy
ledir. Ki bunlar içinde Hızır, bazen insan bazen de hayvan suretinde gö
' ünerek Battal Gôzi'nin zor anlarında, O'na yardımcı olur. Meselô Bat
tal. Hind istan'a Ak Fi l ' i  getirmeye g iderken deniz kenarına varır ve de
n izi geçme çaresizl iği  içinde uyuya kal ır. Bir müddet sonra at sesiyle 
uvan ır  ve Hızır' la karşı laşır : 

Gice geldi yôranlar sohbet etti 
Veda eyledi Seyyid bindi g itti 

Gice gündüz ol ider idi ş ikar 
Av eti bişürmek içün yakdı nar 

Otuzüç gün bu resme g itti Battal 
Deniz kenarına çün yitd i kattal 

2 1 .  Mam:Om Yazma, Varak 88 b • 103 a 
22. Yazma, Varak 103 a - 1 1 6  a 
23. Manzüm Yazma, Varak 1 1 7 a - 1 18 b  
24. ManzOm Yazma, Varak 1 1 6 b - 135 a 
25. Manzüm Yazma, Varak 1 35 b - 142 b 
26. ManzOm Yazma. Varak 143 a - 1 69 a 
27. ManzOm Yazma, Varak 1 69 b - 183 b 
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Gördi anda bir acayib mürg-zar 
Av etini  yir idi ol nômudôr 

Didi bana inayet kı l yô mucib 
İsteklerini bana it nasib 

Böyle d iyüb uyudı Seyyidi Gôzi 
Nôgihan geldi bir atın avazı 

Bakdı gördi H ızır Aleyhisselam 
Geld i ol dem Sevvid'e vird i  selam 

Vardı  Hızır el in öpdi pehlüvan 
Yum gözüni d id i  Batta l'a heman 

Yumdı gözüni ve acdı nôgôh 
Gördi bir sahra ki zôferan giyah 

Bir avaz geldi ki Battal ol agôh 
O Hindistan budur işte doğrı rôh 

Huda'ya sığınub bunda gidesin 
Gerek kim bunda sen cok iş idesin 28 

Battal ' ın başından gecen olaylar, bir hôrikulôdelikler zincirin i mey
dann getirmektedir. Çünkü kerômet göstermek, bir hôrikulôdeliktlr. O'
nun gösterdiği  kerômetler, görenleri hayrette bırakır ve din değiştirip 
müslüman olurlar. 

Destanda Kur'an mücizesi ,  Batta l ' ın gösterdig i  kerômetlerle ortaya 
kovulmaktadır. Hindistan'da Tantaniye denilen şehre varan Battal ' ın 
kimliğini ,  remil  atmak suretiyle öğrenirler. İslôm dininin özell i klerini O'n
dan sorarlar. Battal ,  Al lah' ın yücel iğini  onlara anlatır. Putlara tapma
nın anlamsızl ığ ın ı  açıklar. Şehrin Padişahı  Mihraseb. Battal' ın anlattıkla
fl karşısında hayran kal ır. Sih irli hareket eden ve konuşan put, Bat
tal ' ın Ayete'l Kürsi 'yi okumasıyla yere düşüp parça parca olur : 

Bir adem ol putı yapar bi l  ey şah 
Bir adem de ana taş ursa nôgah 

Pôre pôre olur ol put bi - güman 
Ne lôyıkdur Tanrı ola ol ey can 

Cünki bu sözi Mihraseb işitd i 
Mest ü hayran oluben akl ı  g itd i 

Didi kim ol putı getürün bana 
Görelim neler söyler ol bana 

<'ti. Manzüm Yazma, Varak 1 05 a - 1 05 b 
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Varub hadimler putı getürdiler 
Yüzünden hem burkain götürdi ler 

Hemandem çünki ol şah anı gördi 
Agaz idüb putun yanına vardı 

Didi kim ey môbudum bunca zaman 
Secde kılub taparam bunca sanan 

Bir kişi gelmiş beni men eyler ol 
Hep işiniz küfür deyü söyler ol 

Kaçan kim bu sözleri işitdi put 
Heman deprendi hareket itdi put 

Didi ey Battal u Kattal u ayyar 
Rum vilayetini itdin tarumar 

Şimdi Hind'i itmek istersen harab 
Çünki Battal işitdi böyle cevab 

Ayete'I Kürsi okudı ol zeman 
Oüşdi yüzi üzerine put heman 

Pare pare oldı ol put serfirôz 
Geldi tıer paresinden . böyle avaz 

Ki Lôilôhe İ l lôl lah didi put 
Muhammed'dür ResOlu' l lah didi put 29 

Bu olayları izleyen Tantaniyye şehrinin Padişahı ,  Battal'a : «Kara 
Oev tarafından kaçırılan kızımı kurtarırsan bütün vilôyetimle müslüman 
ıo!urumıı der. Battal ,  yanına bir klavuz al ır ve kızı kurtarmaya gider. Bir 
saray içine girerler. Kırk ayak merdivenden aşağı inen Battal ,  uçsuz bu
caksız bir denizle karşı laşır. Çaresizl ik  içinde Allah'a yalvarır ve Yunus 
Balığı ç ıkagelir : 

Geldi ol dem virdi Battal'a selam 
Fasih zebanile söyledi kelam 

Didi ya Battal o bal ık  bi l benem 
Yunus'ı saklayan ol sadık benem 

Ourd ı  karnım içre kırk gün ol temam 
Tesbih i le oldı batn ını toldı temam 

29. Manzüm Yazma, Varak 107 b - 108 a 
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Balıkların şeyhi oldum dinle raz 
Şimdi geldi şem'ime bil hub avaz 

Var giçür Battal'ı deryadan hemin 
Kara Div'i öldürecekdür yakin 

Gel imdi arkama bin ey zôt-ı pôk 
Gerek kim ol Div'i idesin helôk 30 

Battal, Kara Devi öldürüp kızı kurtardıktan sonra, deniz . kenarına 
.gel ·rler. Tekrar Yunus Bal ığ ı  çıkagelir ve bunları karşıya geçirir. Kızı 
babasına Battal teslim eder ve hepsi müslüman olurlar. Daha sonra 
B::ıttal, Ak Fi l ' in bulunduğu yeri öğrenir. Burası yamyamlar d iyarıdır .  
Heylan adlı bir putperestin, bin lerce pehl ivanı ateşte yaktığ ını  görür. 
Allah'a yalvarır ve güç - kuvvet ister. Süngüsünü Heylana doğru tutup 
üf'Jrünce içinden ateş çıkar ve yangın meydana gelir. Heylan kaçıp Ak 
Fıl 'e biner. Ansızın bir Pir çıkıp gelir ve Ak Fi l ' in h ikôyesini  şöyle 
anlatır : 

Hemandem çün geldi bir pir 
Didi  ben müslimanam ey merd ü şir 

Heman ol an ki emire'I - müminin 
Ali bu vilayete geldi hemin 

Ben önünde Müsliman oldum o dem 
01 iki yüz yıldan ziyôde oldı hem 

Kırk tokuz gün Ak Fil üstinde Ali 
Cenk iderdi gice gündüz ol Vel i  

Kayser' in atası Müsl iman old ı  d ir  
Heylan' ın atasını öldürdi d ir  

Ol zamandan beri işbu F i l  ana 
Miras g ib i  o ld ı  kaldı bi l  ana 

İş idüb Seyyid Pir'in bu sözüni 
Heman Fil 'den yana dutdı yüzini 

Pes çağ ırd ı  ki eya Fil - i cihan 
Oğl ıyam ben ol kişinin bi l  ayan 

Kırk tokuz gün senin üstinde gaza 
Cenk idüb kôfirlere kıldı ceza 

30. Manzum Yazma, Varak 1 09 a - 1 16 b 
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Girçek ise muti ol bana bu dem 
Fil bu sözü işidüp silkindi hem 

Hem getürdi hortumiyle Heylan'ı 
Cün havaya atdı ol dem Heylan'ı  

Düşüb hem ylre pare pare oldı 
Varub hem ayağı alt ına aldı 

Ayağı ile urd ı  anı yüz yire 
Fil gelüb Seyyid'e kodı yüz yire 

Gördi anı  atından indi Battal 
Sıçrayub Fil üstine bindi derhal 31 

Battal, bu d iyardaki cümle putperesti de müslüman yapar ve Ak 
Fi l ' i  alarak Malatya'ya döner. 

Battal ' ın serüvenleri bitmek - tükenmek bilmez Her epizodda de
�işik hareket tarzlarıyla karşı laşırız. Müslümanlardan biri . kefirler ta
rafından esir edildi mi bu durum O'na öyön olur. N itekim bir gün ye
mek yerken el inden lokması yere düşer ve hanımına : «Galiba evlöd-ı 
Re�Ql 'dan biri hapsolunmuş . . . . . .  » der. Bi raz sonra bir töcir içeri girer 
ve : «Sanıan iyye şehrinin padişahı Firdevs'in sarayında yetmiş yıld ır bir 
mlislüman hapistir. Benim dahi mallarımı gasbettiler. Yard ım di leme
ye geldim . . . . . » der. Battal hemen atına süvar olur, gidip üçbin esiri 
kurtarı r. Fi rdevs ile birl ikte oğulları , Halut, Talut ve Calut'un başlarını 
keser. Yetmiş yıl bir kuyuda hapsedilen Asım ad ı Pir'i bulunduğu yer
den çıkarır. Şehirdeki Hıristiyanlar müslüman olmamak için kaçışı rken 
Hıı•r  Aleyhisselam onları i kna edip geri çevirir. H ıristiyanlar bu defa 
BaHal' ı  imtihan ederler : 

Didiler ölüyü diri k ı l ın siz 
Görüb anı müsliman olalım biz 

Seyyid anda bu sözi işitd i çün 
Duruben Asım'a dahi g itdi çün 

Didi Asım'a bir dua olur mı 
Hiç bir dua öli d irik ı lur mı 

Didi i tyaa katında bir d ua var 
Kim okursa öli d i ri olur yar 

3 1 .  Manzı!m Yazma, Varak 1 1 4 a - 1 1 6 b 
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Didi Sayyid kande bulanı ben anı 
Didi şol adada anın mekanı 

Şimdi  ol adaya gitmek gerekdür 
Vel i k ırk gün oruç tutmak gerekdür 

Didi Seyyid leşkere kim durunuz 
Bana kırk gün mühlet veriniz 

Ben dahi Al lah' ıma yalvarayım 
Hele şimdi şol adaya varayım 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Cünki k ı rkıncı seher vakti olur 
Hazret-i İ lyas hemen çıka gelür 

Ehl-i şurb itmedi kırk gün ol Gazi 
Hakk'a hamd idüb çün itdi n iyazı 

Ak sufatlu şöyle nurlu yüzleri 
Kim bakarsa hem kamaşur gözleri 

Öpdi Seyyid anın el in ayağın 
Öpdi Seyyid'in dahi ol yanağın 

Didi bi lürem neye geldin bana 
Ol duayı öğredem ben de sana 

Cünki ol kapuya yakın vardı lar 
Kapu açı ldı  içerü g irdi ler 

Gördi kim mihrabda bir secc.:ıde '/Or 

Yişil rengi nurı vardur  aşikar  
Virdi bir seccade Seyyid'e dahi 
Yad igar olsun sana dir ahi  

Ezan okudı Seyyid ol  mekanda 
Namazı kı ldı lar ikisi anda 

Did i  ey nur-ı didem bu vi layet 
Müsl iman olalar cümle temamet 

Seyyid'e çok nasihatlar eyledi 
Yum gözini deyü ol dem söyledi 

Yumdı  gözün yine açdı pehlüvan 
Gördü kim ne seccade var ne l lyas heman 

Elinde virdüğü seccade kalmış 
Gfüür kim leşkerin yanına gelmiş 

Taaccüb eyledi geldi bir sada 
Kim muradın hasıl eyledi Huda 
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Vardı adam geldi ol leşker tamam 
Didi söylen ölüyi diri kı lam 

Didi ler ki iki lc; işi ölübdür 
Biri oğlan birisi k ız  olubdur 

İ kisin dahi Firdevs öldürdi  bil 
İkisini dahi bize d iri kıl 

Cümlesi ol tağa revan ald ı lar 
Ol şehidlerin mezarın buldı lar 

Örtdi seccadeyi Seyyid ol zaman 
Duayı okudı cün Seyyid hema�ı 

Cumıesi amin didi ler ol has u om 
Çün duayı itdi Seyyid ihtitam 

Yir ycmldı  Huda'nın emri i le 
İ ki kişi çıkar Hak takdir i le 

Birisi kız idi biri nevcivan 
Ayın oncurdCıne benzerler heman 

İkisı de arz-ı iman eyledi 
Hem şehadet sözlerini söyledi 

O leşkerler anı çün işitdi ler 
Mümin olub küfri hem terk itdiler 

Seyyid'e anlar didi kim ey sehi 
Ol ,•uayı yine akı ey ahi  

Bu fena dünyada nice dural ım 
Yine ol baki  cihana vara l ım 

Cü r.lesi hep Muhammed mu'cizatı 
Vir salavat ruhuna bul necatı 32 

O'nun gösterdiği  bu kerömetler, Allah'ın i röde ve kudreti a ltında 
meydana gelmektedir. Ayrıca Battal ' ın dışında cereyan eden olaylar 
vardır ki bunlar; harika olarak değerlendiri l i rler. Meselö; Battal ve ar
.kr.daşları, düşman ordusu karşısında ôciz kal ınca, Battal Allah'a yalva
.rı r. bir yel çıkarak düşman askerinin gözleri toprakla dolar ve paniğe ka
p ı l ıp  kaçarlar. 33 

Battal'a bu mücôdelelerinde en fazla yard ımcı olan atıd ır. Çok ge
niş bir mekôn içinde hareket kolayl ığ ın ı  at sağlar. Devzôde Aşkar adlı 

32. Manzum Yazma, Varak 49 a - 50 b 
33. Manzum Yazma, Varak 19 a - 1 9  b 
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atı , daha o doğmadan Allah tarafından gönderilmiş. mukaddes bir ni
tel iğe sahiptir. Hüseyin Gezi, bir av esnasında onu mağarada bulur. 
Üzerinde de Battal ' ın kul lanacağı savaş e lbisesi ve silahları bulun
moktadır : 

Hüseyin Gezi avı avlardı  müdam 
Atlanuben yine ol ava g ider 

KCıh-ı Şam'a togrı g itdi ol  Gezi 
Gördi anda bir aceb ahu gezer 

Vard ı  ahu yanına atdı kemend 
Gördi ahu durmaz ögünden kaçar 

Düşdi anın ardına ol pehlüvan 
Vardı  gitdi bir mağaraya girer 

01 dahi g irdi mağaraya hemen 
Gördi bir at durur anda sim - eyer 

Öyle kim zagmala benzer ol feres 
Cok taaccüb eyledi ol pür - hüner 

Didi neyler bu mağarada bu at 
Böyle deyüb hayli tefekkür ider 

Gördi ol dem anı tutmak istedi 
Vardı anın yanına gördi deper 

Bir avaz geldi «Ya Aşkar sekin ol. 1 » 
Bu er i le git sana Cafer biner 

Hüseyin Gezi işitti ol üni 
Dört yana bakdı göremedi bir er 

Vardı Aşkar yanına dutdı anı 
Gördi anda bir sünü var muteber 

Gördi ki  bir bohçası vardur anın 
Muy-ı Adem, zırh-ı Davud hoş - siper 

Aldı  Aşkar'ı hem andan pehlüvan 
Malatiyya yoluna togrı g ider 

Didi ya Reb kimdür ol Cafer aceb 
Zikr iderken bunı ol sahib-hüner 

Gözlerine uyku geldi uyudı 
Geldi bir beşer düşe virdi haber 

Didi kim olsun beşaretler sana 
Senin oğlun olıserdür ol puser 
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Hem bu Aşkar zırhi le sünü anın 
Rum'ı f�th ide tamamet payıser 

Cün uyandı Şükr idüb kıldı sücOd 
Aldı anları gelüb şehre g irer 

Giçdi bunun üzerine bir zaman 
İrd i  Numan'a dahi ölüm beşer 

Cün kim aldı oğlu Emr Ömer şah 
Giçdi  tahta virdi halka sim ü zer 

Ol Hüseyin' in bir gulamı var idi 
Tevabii adlu d i lôver hem di l i r  

Girdi Tevabii kapudan şôduman 
Oğlun aldı d ir  Hüseyn'e muştular 

Pes sevindi halkı davet eyledi 
Cün derilüb geldiler ehl-i şeher 

Yidiler nimetleri ol has u öm 
Ol Gôzi'ye cok dualar itdilar 

Gördiler bir mahbub oğlandur anı  
Bunun adı Cafer olsun didiler 34 

Mensur Battalnôme'de bu atın daha önceki binicisinin, Hz. Hamza 
olduğu rivayet edilmektedir. Ayrıca burada Davud Peygamber'in zırhı  
,va Adem Peygamber'den kalan kutsal üç tüy bohçaya sarı l ı  olarak at 
1ü •erinde ası l ı  bulunmaktadır ki bunların hepsi ,  destana mistik bir ha
va getirmektedir. Battal ,  zor durumda kaldı kça bu tüylerden birin i  kul
lanarak kurtulacaktır. 

Destanda dikkati çeken bir husus da Battal Gôzi'n in, cinsi ihtiras 
ta�ımamasıdır. Kayser, oğulları Şemun ve Şemmas komutasındaki Bi
z1...ns ordularının Battal tarafından mağlup edi ldiğini ve oğullarının öl
diküldüğünü duyunca, perişan olur. Kayser'in veziri Akritas, güzel l ikte 
ve cazı l ıkta hünerl i kız Beyza'yı Yemliha adl ı  bir savaşçı i le birl ikte tô
cir suretine büründürerek Batta l ' ı  öldürmeye göndP.rir, fakat başara
m.::ızlar. 

Cünki Kayser bu haberi işitdi 
Feryad idüb ,\endini tahtdan attı 

Yas dutub feryôd idüb iderdi ah  
Veziri Akritas didi k im  ey şah 

34. ManzOm Yazma, Varak 4 a - 4 b 
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Bir kızım vardı didi ana vezir 
Didi Beyza cazı lukda lô-nazir 

Didi tacir-veş mal getüreyim 
Bnşını kesüb sana yitüreyim 

Dldi Kayser ger olursa bu sözin 
Ben dahi oğluma alam ol kızın 

Var id i Yemliha oldu bir cühud 
Kırk yük altun virdi aldı ol yehud 

Ol kıza çok armağanlar vird i ler 
Tacir resminde anı göndürdi ler 

Geldi Malatiyya'ya ol bezirgan 
Virdi ulu beglere çok armağan 

Seyyid'in gönlüne ol kız hoş gelür 
Gice gündüz kız i le sohbetkılur 

Uyurken bir g ice kız fursat bulur 
Çekdi hançer Seyyid'e yakın gelür  

Uyanub di ledi öldüre kızı 
Müsliman oldu söyledi Tevhid sözi 

Ol yahudi kaçdı kaydı malını 
Kayser'e gelüb didi  ahval in i  

Meıaı ald ı  KGyser işitd i anı 
Didi borcum var imiş virdim anı 

Ya kavm g itd i de vezirin kızı 
El inden nar-ı nur kurtara bizi 35 

İlk karısı amcasının kızı Zeynep ve Emir Ömer'in  kızı Fatma sünni ,  
Mah Piyruz, Gülendam ve Ketayun Hıristiyan olup, bizans Beyleri 'nin kız 
lor .d ır. Bu gayr-i müsl im kızlar, Hz. Muhammed'i rüyôlarında görüp 
m '.islüman olan ve Batta l ' ı  görünce de O'na ôşık olan tiplerd ir. Bun
ların Battal 'a karşı duydukları sevgi a i le ve mil letlerine olan sevgilerine 
gJ 1ebe çalmıştır. Batta l ,  yakalanıp hapsedildiği zindanlardan ve ölüm
lerden bunlar sôyesinde kurtulur. 36 

Kahramanların, düşünce tarzları, f ikri yapıları, d indarl ıkları ,  cesur
lukları . kahı omanl ıkları , basitl i kleri, üzüntüleri ve 3evinçleri hareketle
rinden anlaşılmaktadır. Cafer'e yardımcı, müsbet tipler bulunduğu gi
bi, müslüman olduğu haldt:ı O'nu kıskanan menfi tipler de vardır, Battal 

35. ManzOm Yazma, Varak, 39 a vdd. 
36. Mamüm Yazma, Varak S a  - 9 b 
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.!.<ijçük olduğu için Hüseyin Gdzi'nin ölümünden sonru Seraskerl iğe ge 
tir"en Abdüsselam bunlardan biridir. Babasının mansıbını almak iste
yio ondört adı bell i  Rum 1::3eyi 'ni  öldürerek, başların ı  çuvala koyup Ma
la  ya'ya döııen Cafe;r'e karşı Abdüsselam, öfkesini g izleyemez: 

Cümle ydranlar görüb şdd ald ı lar 
Rum'a gitdügini  cümle bi ld i ler 

Pes Emir Ömer didi ey ndmudar 
Rum'a varmışsın haber vir dşikdr 

Yolda kati eyledim bir kardaşını  
Kesdim andan M ihriyayil başını  

Didi  ondört beglerin kati eyledim 
Müstemi ol gör ki sonra neyledim 

Bir kul ı  var idi o ld ı  müsliman 
Aldım anı  başları oldum revan 

Dinledi bu sözleri Abdüsselam 
Şöyle güldi yani oldı Şdduman 

Güldügüne bakub hayran aldılar 
Oturanlar dahi bi le geldiler 

Döndi yine söyledi Abdüsselam 
Ne içün dersin didi herze kelam 

Mihriyayil gark olursa kanına 
Yüz senin gibi  varamaz yanına 

Ol senin işin değil bi l  ya civan 
Ben muhakkak bi lürem bu söz yalan 

Didi Cafer bu sözin sadık değil 
Böyle yalan söylemek layık deği l  

Tevabil 'e d id i  k im sen yüri var 
Getür ol başları olsun ôşikdr 

Cün getürdi başları hep gördiler 
Cümlesi şdd olub tahsin kı ldı lar 

Didiler şimdi kamumuz sana kul 
Veldkin Abdüsselam oldu melCıl 

Asdı lar başlar! burc üstüne hem 
Nôme yazdı lar Hal ife'ye bu dem 37 
Destan. bell i  b ir gdyeye yönelti ldiği için kahramanlar, icraatlarında 

37. Manzum Yazma, Varak 9 a - 9 b 
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bell i  bir noktaya kadar hürdüler. Genel olarak Battal Gôzi, Malatya 
Emiri'ne Emir de Halife'ye bağl ıd ır. Bu sebeple pol itik güçlerin tasvirle
rire yer verilmemiştir. 

Netice olarak diyebi l iriz ki; İslômi dönemdeki gerek sözlü ve ge
rek yazı l ı  kaynakların ö.zi'ı ;"ıde İslômi inanç yatmaktadır. Gazônôme, 
Gazôvatnôme, Fetihnôn:e, sefernôme, zafernôme ve nusretname gibi 
eserlerin yazılması, tamamen bu göyeye môtOf destanlard ır. Zira din uğ
runa cenk eyleyen müslür:ıana «Gôzi» denir. (38) Hz. Muhammed, şehit
l ikle gôzi l iğin fazi letlerini hadislerinde tekrar eder ve Kur'ôn-ı Kerim'de 
cihôdı emreden değişik ayetler yer a l ı r. (39) 

Battal Gôzi Destanı 'n ı ,  masal ögeleri hakim olmakla birl ikte kıs
men gazôvatnôme veya fetihnômelere benzetebi l iriz. vı ı .  yüzyıl i le xı ı .  
yüzyıl arasır.daki bazı tarihi  olaylar - Müslümanlarla Bizansl ı lar'ın çar
p.Ynası-, bu destanın çekirdeğini meydana getirmektedir. Bu çekirdek 
e' ufında mitik, epik .  mistik ve masal unsurları teşekkül etmiştir. Öyleki 
R..ıttal Gôzi'den önce veya sonra meydana gelen olaylar ve bu olay 
kahramanların ın özel l ikleri, efsônevi bir şekilde O'na yüklenmiştir. 

Batta lnômeler'in ortaya çıkışı ,  Türk ve Müslüman askerlerini Ana
dolu'nun fethine hazırlamak gôyesine yöneliktir, Menşe itibariyle tama
men Anadolu Türkleri'ne a ittir. Bazı isim ve olay benzerliklerinden ha
reket ederek Arap destanlarına bağlamaya çal ışmak, tamamen yersiz 
bir iddia olur kanatindeyiz 

38. Mehmet Zeki Pakal ın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 1 ,  s. 654 
39. Nlsi SQresi, ayet 1 00; Bakara Suresi, aye t 1 90, 19 1 ,  1 93, 218 
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Dr. M. Muhtar Kunu c•J 

Şavaklı Türkmenler, Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli i l ine bağl ı  
?ertek ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki köylerde yaşamaktadırlar. 
P13rtek İ lcesi Akdemir (Şavak/ Abşeker) bucağına bağl ı  toplam dokuz kö
IL ' ·  tamamı Şavaklı Türkmenlerin toplu yerleşim alanrd ır. Bunun dı
sında, Çemişgezek i lcesi Akçapınar (Vaskovan) bucağına bağl ı  köylerin 
::>�·:· ı farında yaşayanların büyük bir kesimi de yörede Şavakl ı  olarak bi
inmektedir. Bu köylerden başka cevre i l  ve i lçelere çeşitl i nedenlerle 

;ıöcen Şavakl ı  grupların yerleştikleri köyler de vard ır. Ayrıca, belirtilen 
::ıu bölgede köylerde yerleşik olanların dışında, geniş bir alanda yaylak
C:ışlak hayatını  sürdüren konar göçer bir kesimi de bulunmaktadı r. 

Bugün Şavaklı ların yerleşik olduğu bu alan, geçmişte Anadolu'da 
Akkoyunluların uzantıları olan Bozulus'a bağlı Diyarbekir Türkmenlerinin 
;ayladıkları ve daha sonra yurt edindikleri alandı r. Bozulus'a ait teşek
C:üllerden olan Şavaklı Türkmenler, Anadolu Türk toplumunun kökeni 
:>lan Oğuz boylarına bağl ı  aşiretlerden birisidir. 

Hayvancıl ığa dayal ı  geçimin gerekli k ı ld ığ ı  yarı göçer bir hayat tar
ıın ı  sürdüren Şavakl ı lar. kış aylarını köylerinde yazı ise, Munzur sıra
jağları üzerinde uzanan Ovacık (Havacor Yay. ) .  Munzur (Kalan ve Melan 
''ay.) ve Pülümür (Bağır Yay.) yayla grupları olarak adlandırdığ ımız yöre 
taylalarında geçirmektedirler. Ekonomi leri göçer hayvancı l ığa daya
ıan, köy, yayla, kom, oba g ibi yerleşim birimlerine sahip olan, köy -
ıoyla hayatını  sürdüren, yörede peynirleri ve dokumalarıyla tanınan Şa
;aklı lar; eski Türk göçebe hayatından izler taşıyan Doğu Anadolu göcer 
:opluluklarından sadece birisid i r. 

Orta Asya'dan başlayarak Anadolu'ya uzanan çizgide yurt tutan 
-ürklerin hayvancı toplum özel l ikleri, Anadolu 'da toprağa yerleşmekle 
;örülen ekinci toplum özel l iklerinden cok daha eski ve köklüdür. Şavak
: Türkmenlerin  geleneksel hayvancı l ık  uygulamaları , bu kültürün bi lgi ,  
::ıeceri ve deneyimlerle dolu zengin bir görünümünü vermektedir. Te-

·ı Fırat Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, E L A Z 1 G 
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melinde ve çevresinde sayısız örf - ödet. gelenek - görenek, inanç, töre 
ve törenlerle i lg i l i  işlemler yapan göçer hayvancı l ık ,  bu toplulukta gele
neksel bir kurum n itel iğ indedir. 

Bu bi ldirim!zde, Şavaklı Türkmenlerin yayla larda gerçekleştirdikleri 
süt üretiminde bir dayanışma örneği olarak gördüğümüz ve bir tür korr:
şu!ul< i l işkisi biçiminde ortaya çıkan «hab» geleneğinden söz edeceğiz. 

Şavakl ı ların koç katımı ,  kuzu doğumları ( = döl dökümü) ,  i lk  süt sc
ğımı (-davarın beriye konuluşu) .  kırkım gibi daha çok tören nitel ikl i  iş
lerinde gözlediğimiz · imece'yi hatı rlatan yard ımlaşmaların yanı s ı ra ,  çc.
yönlü ve yaygın  bir i l işki biçimi de hab uygulamasıd ır. Hab. yaylada b:� 
oba içerisinde a ilelerin (hane, çadı r) ,  bel ir l i  bir düzende karşı l ık l ı  ödüne 
süt al ıs - verişi ve süt ortakl ığ ı  yapmalarıdır. Hab adı verilen bu S L:: 
al ış - verişi ve süt ortakl ığ ın ın temelinde yatan gerekçelere, uygulanışınc 
yararlarına ve toplum içindeki işlevlerine baktığımızda bunun dayanış
mayı ve yardımlaşmayı düzenleyici bir gelenek olduğu ortaya çıkmak
tadı r. 

Bir yayla dönemi içinde sütten elde edilen ü rünlerin çoğu,  özell ik le 
peyni r  cok miktarda sütü gerektirmektedir. Hayvan sayıları az olan (b : ·  
sürü oluşturabi lecek kadar olmayan) ve buna bağl ı  olarak az süt elde 
eden ai leler, bu ürünle ... irı elde edi l işinde ve pazarlanmasında güçlüklerle 
karşı laşmaktadı rlar. Bu güçlükler, Şavakl ın ın tabiriyle sütlerin «kısald : ·  
ğıı> ( = azaldığ ı )  dönemlerde daha da artmaktadır. İşte, temelde bu ne
denlerle, hayvan sayısı az olan, b i rden çok ailenin (çadırın) birl ikte oluş
turdukları sürünün toplam sütü, belirli sürelerle a i lelerden birinde top
lanmakta ve bir s ı ra izleyerek birbirlerine ödüne süt verme yoluyla bl. 
güçlükler önlenmiş olmaktadı r. Ödüne verilen bu süte hab, süt al ış - ve
' işine ve bu işlemin yapıl ışına «habetmek» ( = birleştirmek, karıştırmak 
den i r. Günlük,  haftal ık,  ayl ık  hatta bir yayla dönemi gibi beli rlenen sü
relerde hab, bel irl i  bir düzenle komşulara (aynı oba içindeki d iğer çadır
lara)  geçmekte ve bu, «hab s ı rası» deyimi ile ifade edi lmektedir. 

Hab'ın uygulanışında a ilelerin birbirlerine verdikleri ödüne sütür 
miktarı , bu iş için kul lanı lan «hab çubuğu» ya da ölçek olarak kul lanılor 
gevl ik, külek. s iti l gibi çeşitli süt kaplarıyla ölçülmektedir. Hab cubuğL. 
ince. temiz bir dal parçasıdır. Kazandaki sütün içerisine batırı lan bu CL
buğun üzeri, süt seviyesinde işaretlenir. Alınan sütler geri veri l i rken t _  
.şaretlere göre ölçülerek, hesaplanıp veri l i r. Hab hesaplamaları kadır
lar tarafından yapı lmaktadır. Bu hesaplamalarla verilen ya; da alınc� 
süt miktarı dengeleni r. Herkes ne kadar süt verdiğ in i  ve hab s ırası kend -
ne geldiğ inde ne kadar süt alacağını  bi l ir. 
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Bu geleneğin topluluğa sağladığ ı  yararların başında, günlük sütün 
bir ai lede (çad ı r) toplanmasıyla, sütün peynir ya da yağa dönüştürülme
sinde verlmli l iği arttırması, zamandan kazanı lması ve işçi l ik  kolayl ığ ı  
sağlaması gelmektedir. Böylece, özell ikle peynir üretiminde kısa süre
de çok miktarlarda peynir elde edebilme ve elde edilen ürünü yine kısa 
Rürede pazarlayabilme imkanı doğmaktadır. Aileler, her gün 3 - 5 ki lo 
peynir  elde edip, pazarlayabilmek için uzun süre peynirin birikmesini 
beklemek yerine, bu uygulamayla daha çok miktarda peynir  elde edebi l
mektedirler. Bu ekonomik faktör, geleneğin bugün de canlı olarak yaşa
masına neden olmaktadır. 

Şavaklı lar, sağmal hayvanlarını yaylada sabah ve akşam üzeri ol
mak üzere günde iki kez \<beri» adı verilen bir sağım tekniği i le sağmak
tadırlar. Beri, hem sağım yapılan yerin adı hem de sağımda uygulanan 
r!üıenlemenin adıd ı r. Hab, çoğunlukla sabah berisinden elde edilen süt-
1er için uygulanmaktadır. Fakat. oluşturdukları sürüde hayvan sayısı çok 
1:1z olan obaların sabah ve akşam sağımlarında toplanan sütler için de 
uyg1.ılanmaktadır. Ancak, bu durumda hab'a katı lanlar birbirlerin in 
gür.lük ayran ihtiyacını karşı lamak zorundadırlar. Hab sırası kendisinde 
olan kimse, komşusunun ayran ihtiyacını hab süresince karşı lar. Bu, 
nob uygulamasının önemli bir kural ıdır. Hab'da, katı lanların uymak zo
runda oldukları d iğer bir kural ise, süt hangi ai leye (çadıra) giderse g it
sin, herkesin sürü içindeki kendi hayvanını  kendisinin sağması ya da 
sürünün beride ortaklaşa sağılmasıdır. Yani, sütünü almamakla bir
l ikte herkes kendi hayvanının sağımını  yapmak zorundad ır. Bu kural ,  
hab s ırası kendisinde olan ai le iç in ayrıca bir kolayl ık sağlanmakta:
dır. 

Çoğunlukla yaylada geçerli olan ve bizim yaylada gözlediğimiz hab 
uygulamasını , kaynak kişiler, köylerde de üç - beş aile birleşerek sür
dürebildiklerini ifade etmişlerdir. Hab, hayvan sayısı az olan ai lelerin 
gerçekleştirdiği bir uygulamadır. Bu durum, hayvan sayısı çok olan ve 
tek başına büyük sürü sah :bi olan ai leler için söz konusu deği ldir. 

Hab'ın aşiret içindeki d iğer bir işlevi de, yaylada yerleşme düzeni
ni temsil eden obaların  kuruluşunda öneml l  bir faktör oluşudur. Yay
lavc yapılacak göç öncesinde obanın kurulması amacıyla bir araya gel
menin, birleşmenin temel inde, çeşitl i sosyal faktörlerin yanı s ıra kim
ıerirı kimlerle «hab anlaşması» yapacağı  gibi ekonomik özel l ik de ağır 
basmaktadır. Buna «hab kurtarması» deni lmektedir. Hab kurtarması ,  
hab anlaşması yapan ve bu amaçla bir  araya gelen a ilelerin oba için
deki sayısını bel irlemektedir. 
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Sonuçta denilebil ir ki ,  aşiret ekonomisinde süt ve peynir üretimin-
1el<i dayanışmanın bir sonucu olan hab geleneği ,  hayvan sayısı az 

ulan ai lelerin ekonomi k  dayanışması olduğu kadar, aynı zamanda oba 
!çmdeki a ilelerin (çadırların) karşı l ıkl ı  komşuluk i l işki lerini kuvvetlen
�' i rnıesi ile de bir sosyal dayanışma görünümündedir .  

Buraya kadar, hab geleneğini ,  Şavaklı lar arasında derlediğimiz 
. i ;u lzemeye dayanarak sizlere sunmaya çalıştık. Şimd i  de, bu gele
·' ekle i lg i l i  bazı tespitlerimize değinerek, bu konudaki değerlendirmele
ımizi (bir sınıflama denemesi içinde) ana cizgileriyle bel irtmek isti

yüruz. 

Öncelikle bel i rtel ir:ı ki, bu yörede (Doğu Anadolu) cok yaygın  bir 
uygulama olduğunu bi ldiğ imiz hab geleneği Türk Halkbi l im l iteratürü 
içinde pek yer almamıştır. Bizim tespitlerimize göre, Halk Bilgisi Ha
berleri (yıl 1 ,  sayı 1 .Kasım/1929) Dergisinde Abdülkadir Sarısözen'in 
yayımladığı  ve daha sonra Sivas Folkloru (sayı 9, yı l  1 973, S. 16) Der
g isinde «iktibaslar» sayfasında yeniden yayımlanan ve Sivas'ta derlen
diği bel irtilen «Hap» cdlı makalesinin dışında, bu konuyla doğrudan il
g i l i  hiçbir derlemeye rastlcyamadık. A. Sarısözen, adı gecen makale
sinde Hap'ın mahiyetin i  ve faydaların ı  acıklarken, «Bu ortaklığ ın  yazıl
mamış yasası ,  bozmayı kimsenin düşenmediği bir töresi vardır» diye
rek bu geleneğin önemini vurgulamaya calışmıştı r. Bunun dışında 
H.l. Koşay-S.Kı l ıç' ın,  «Güzelova (Erzurum) Etnografya ve Folkloruna 
Daiı Notlar» (Türk Etnografya Dergisi, Vl (1963 s.66-89) adlı makalesin
de, yine H.Z.Koşay'ın ,  Pulur (Sakyol) Etnografya ve Folklor Araştırma
km (Ankara, 1977) adl ı  kitabında ve Y . Gül 'ün Tunceli'de Şavaklılar 
ıAnkara, 1976) adlı kitabında, hab geleneğinden satır aralarında bahse
di lmektedir. 

Biz sunduğumuz bu bildiriyle, bu konudaki boşluğu doldurmada, 
ufcl< da olsa bir katkıda bulunduğumuzu sanıyoruz. 

Öte yandan,  bizim kaynak kişi açıklamalarından Hab olarak derle
diğ imiz bu sözcük mevcut kaynaklarda bazen hab, bazen Hap olarak 
gec,mektedir. Ayrıca, yörede heb-hav şeklinde de söylenmektedir. Biz
ce bu farkl ı l ık, aynı anlamda kul lanı lan bu sözcüğün yerel dilde ağız 
özell iklerinden kaynaklanmaktadır. Derleme Sözlüğünde, Qrrtu. Erzu
rum, Erzincan, Adana yörelerinden derlenen bu sözcük Hap olarak 
geçmekte, «Köylülerin yağ. peynir yapmak için sıra i le sütlerin i  birleş-
1 i rrr.e işlemi, imece» şeklinde açıklanmaktadır. (Bkz. : Derl�me Sözlüğü 
cilt Vl l  ( 1974) , s .2276). 
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Sözlerimizin başında hab uygulamasını .  bir tür komşultJk i l işk!sı 
;:.ek l inde ortaya çıkan. dayanışmayı ve yardımlaşmayı düzeniey:ci bir 
1el€nek olarak belirtmiştik. Komşuluk kavramını ,  «bel irl i  bir yerde ya 
da sınırlı bir alan içindP yer alan, daha çok kişisel ve yüzyüze i l işkiler:n 
egemen olduğu insan topluluğunun karşı l ık: ı  i l işkileri» olarak açıkla
y.:-ıbi l iyoruz. Geleneksel kültürümüzde komşuluğun, günlük işlude ya da 
cnemli olay ve durumlarda karşıl ı kl ı yardım; komşuluk hakkı ve huku
kuyla bir sosyal kontrol; bir l ik ve beraberl ik  bil inci; yakınlarla sosyal bü
tünleşme gibi !şlevleri üstlendiğini  görmekteyiz. 

Dayanışmaya ve vard:mlaşmaya dayal ı  komşuluk i l işki lerin i  şu 
c:e� i lde sınıflayab!l iriz. 

Zor ve kötü günlerde; hastal ıkta, ölümde yoksul lukta kötü olay
larao. yangın, sel, deprem, kurakl ık gibi felaketlerde olduğu gibi . 

Sevinçli ve iyi günlerde; doğumda, lohusal ıkta. bebeğin i lk  d�ş çı · 

karmasında sünnette askere g itmede, askerden dönmede, okula g :tme
de, bir işe başlamada, söz kesme, nişan, düğün sırasında hacca g itme
de hacdan dönmede olduğu gibi .  

Gi.irılük ve ekonomik işlerin düzenlenmesinde: ziyaretlerde. tohum at
mada, ekme-biçmede, kışl ık i htiyaçların karşı lanma::ıında . n.eranın ve 
otlakların paylaşı lmasında, çobanl ıkta. imecede olduğu gibi .  

Kutsal gün ve aylarda; rarr.azan ve kurban bayramlarında,  kundi l  gece
lerinde. ziyaret ve iftaroı çağırmada, mevlütte, yoksullara yemek gönder
meae. hayır işlerinde olduğu g ibi, 

Ayrıca. çocukların gene kızların,  kadın ların, dul ların. yaşı : :arın gö
zetim ve bakımlarında. 

Bu sın ıflamada görü ldüğü gibi, bütün bu i l işkilerin �eme! dinamiği 
geleneksel ve dinsel k.urakterdedir. 

Bu sınıflama denemesi içinde, bildirimizde söz konusu ettiğimiz 
gele neksel karekterdeki «hab geleneği»n i ,  Türk halk Kültüre derleme
ıerirde dayanışma ve yardımlaşma konusunda, komşultJk i l işki leri ar.G 
ba; l ığ ı ,  ekonomik işlerin t• üzenlenmesi alt başl ığ ı  altında çle; clabil l
riz. 
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Bildirimizde ele al ıp tanıtmaya cal ıştığımız gelenekle i lgi l i  kültür ta
rihi acısından karşı laştırı lmal ı  bir araştırma yapmadık. Ama hiç şüphe
rni; yokki, Türk kültürJ olarak n itelediğ imiz kaynağın ı  Orta Asya'dan a
lan ve o kaynaktan beslenen bu kültür, bugün Anadolu'da Asya kö
keı ı l i  bir takım hayat tarzlarını  korumayı gerekli kı ldığı gibi, bu geleneğin 
�Cıklerinide içinde barındırmaktadır. Zira, hab gibi, imece gibi, komşu
luk gibi ,  hatta temelde aynı değerlerin şeki l lendirdiği  ahilik ı,,e vakıf ku
rumları gibi, kültürümüzün yeşerttiği toplumsal dayanışma gelenekleri 
dürıyada gelişmiş saydığımız bi rçok toplumu'l bugün bile er işemediği 
d( ğerlerdir. 

Sabırla dinlediğimiz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
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19. YÜZYIL FIRAT HAVZASI DiVAN ŞAiRLERi 

Dr. Sabahattin KÜÇÜK (*) 

İ lmi edebi muhösube faal iyeilerine zemin teşkil etmiş olan Fı rat 
:-:c. nası, yetişti rdiği Divôn şôirleri ile de dikkati çekmektedir Ancak, 
:et>liğimizin konusunu, «19 YÜZYIL FIRAT HAVZASI DİVAN ŞAİRLERİ» 
: !arak sın ırlomamıza rağmen,  mekônın genişl iği  sebebiyle ;le alacağı
ııız şairlerin sayısı, veı ı ıen zamanın hududunu aşacaktır. Bu itibarla, 
sadece Harput ve ceım�sinde yetişen şôirlere temas edecek, onları 
s izlere gücümüz yettiğ i  ölçüde tanıtmağo çalışacağız. MahdQd zamanın 
söz konusu sanat erbcbını ve şi irlerinden örnekleri tam manasıyla in
:eıemeğede imkan ta'lımayacağını ,  elbette, takdir edersiniz. Bu arada, 
ş-:. . lerden fazla örnek veremeyeceğimi de bel i rtmek isterim. 

Bir i l im ve kültür merkezi olan Harput, ôlim ve şairleri i le mümtaz 
::ıır mevkie sahiptir. Alim ve şairleri, i l im ve sanat cevrelerinir· takdirle
�''lP. i ltifatlarına mazhar olmuşlard ır. Bir cümle ile, o:ıların .  ı J :m ve sa
:. � ı ı  ayni derecede kıymet verdiklerini ,  bu iki disiplini berab<. r mütalaa 
e: ·t iklerin i  görüyoruz. İ leridtı göreceğimiz gibi ,  hem ôl im herr şôir olan 
pn sların sayısı az deği ldir. Harput ve çevresi ;  ilmi, edebi fl,al iyetleriy
:e, büyük merkezlerden bir İstanbul,  bir Bursa, bir Edirne ile aynı l ığ ı  
;ıöstermekted ir. Bu mühim merkezde, ş i ir  sanatının gel işmesinde lüzumlu 
:ılan edebi mahfillerin, usta. çırak münasebetinin bulunduğunu rahatl ı k
'.a t.öyleyebil iriz. Söz konusu mahfil lerde söylenen şi ırler, yaz:lan edebi 
:rıektuplar, adı gecen mekônda sanat potansiyelinin ne kadar yüksek 
Jtrıuğunu ortaya koyuyor. 8unun en güzel örneği .  Servet-i F� '1Un dergi
sıııren hıc de geri kalmayc•n Mômuretü'l-Aziz gazetesid ir. 

Sözü uzatmadan, bilhcssa ilmi cephesiyle şöhrete ulaşn.ış HACI 
ÖMER NAİMİ EFENDİ'den başlayarak konuya girmek istiyorJm. 1801/ 
O(>'ae Harput'ta doğmuş oian bu zôt <1Kaside-i Bürda Şôrihi>:  namıyla 
:arıın ır. Şôir Rahmi'nin der:; arkadaşı Naimi Efendi, zeki, vak•ır hoşsoh
t>et sözünü esirgemeyen bir kimse oluşu ile dikkati çeker Na;mi Efen
ji 1882'de vefat etmiştir. 

•) Fırat Üniversitesi Fdn Edebiyat Fakültesi ,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ. 
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Naimi Efendi'nin ders arkadaşı ve kıymetli şôir HARPUTı...U RAHMİ 
1802-1884) , ulemadan Ahrnet Efendi'nin oğludur. 1 826'dan itibôren 

kendisini tamômiyle ş ı i re vermiş Divanı 'nı  bu tarihten sonra meydanc 
getirmiştir. Klasik şi ir;mizın bütün inceliklerin i bi len Rahmi, aşağıdak: 
be y1itleriyle, hem teknik hem de l i rizm ve kelimeleri kullanmadaki ustalık 
bah .mından, İstanbul şôirlerin i  aratmayacak derecede iyi biı sanatkôr 
o' uğunu ortaya koyuyor. 

Ey di l  sana ısmarladı lar mihr ü vefôyı 
MecnOn'la Leylô da selam eyledi gitd i 
Nôfe· i Tôtôr hal ü zülfi şebbuy-ı Huten 
Ceşm-i yare hatô etmiş mi yô ahu demiş 
Kim demiş derdim esir-i hattı almış müşg-i Cin 
Zülfüne eyler işar .... ı gamzeler kim bu demiş 

Şôir ; «hata şebbuy, dhQ, Cin, bu» gibi  kelimeleri mısrô:arına ma
haretle yerleştirmiş; tevriye cinôs, iham-ı tenasüp sanatların ın güzel ör
n ·  Klerin i vermiştir. Yukarıdoki beyitle•den, Rahmi Efendi 'nin,  Divôn şii
rin izin başarı l ı  temsilcilerinden olduğu hükmünü çıkarmak, puyet kır 
laydır. Şiirlerinden başka, <1Bostan Şerhi» ve «Esbiye-nôme» udl ı  eser
iN:. onun, edebi bakımdan başka bir  yönü hakkında da bize t i lgi verir. 

Harputlu Rahmi, Eadece aşıkane tarzda deği l ,  hi kemi, fikri vôdide 
de şi irler söyıemiştir. Rahmi Divanı ,  eski harflerle bastır ı lııı.; olmasınc 
rağmen, içerisinde bulunmayan ş i i rlere, yazmalarda ve Mamüretü'l-Aziz 
oazetesinde rast!ıyoruz. 

Yukarıda sözü edi len Ömer Naimi Efendi'nin üvey kardeşi meşhur 
şôi r  Hacı Hayrin in babası MAHMUD VAHDİ EFENDİ ( 1806-1 892) ,  devrirı 
mümtaz şahsiyetlerinden o'up, etrafındakilere Hôtız Divônı'rı! okutur 
evinde i lmi ve edebi toplantı lar yaparmış, Vahdi Efe.ndi, Divan şi iri tek
n iğ i  ve incel iklerine vôkıf birid ir. 

Ömer Na:mi Efendi'nin oğlu ABDIJLHAMID HAMDİ ( 1 931-1902) .  za
manın en büyük ôl imlerındendir. Hem i l im adamı hem de şôir olan Harr.
d i  Efendi ,  on sekiz yaşlarında iken, küçük bir d ivan meydana getirece'" 
kadar ş i ir  söy!emiş; Arap, f-ars ve Tüı k edebiyatları üzerinde çal ışmış
tır. Adı anı lan z�tın,  devrin büyük şa irlerinden Şeyhül is!am A; if Hikme: 
Bey'in takdirlerir,e mazhar olduğu kaynaklarda be! irti l iyor. 

Alim ve şôir HACI İBRAHİM LEBİB EFENDİ, Hacı Ömer Ağa'nın o{j
ludur. 1839'da Harput'ta doqan Lebib efendi, müspet ve d in i  i .rıı lerin yc
n ı  s ıra ,  nazım sahasındr, da muktedir birisidir. Söz sanatlarına vukufun:.; 
beyitlerinde göreti l iriz 
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Devlet n.üesseselerinde aldığı  görevlerde hak ve adôletten katiy
yen ayrı lmayan ,  halkın me:ıfaati için çal ışan NAMİ MAHMUCl MİDHAT 
EFENDİ, ôl im ve şöirler .::ırubundandır. İran ve Türk edebiyctların ı  ga
yet iyi bilen Midhat Efendi .  zamanın şôirleri tarafındcn begenilmiştir. 
Ergani Sancagı  Aşôr Başkatibi iken, 'v'lômOretü' l-Aziz'de ya'f ımlanan şi
irleriyle Midhat Efendi'nin E:ıdebi yönünü daha iyi tanımıs olcum. 

Şairl iğ i  yanında, muall imliği i le de tanınan bir diğer Harput büyüğü. 
ŞİRİNZADE M UALLİM SADİ ( 1851-?) 'd ir. Tercümôn-ı Hakikat'de « Del i  
Şai r» imzasıyla yayımlattığı şii rleri onu şöhrete ulaştırmıştır Ayni za
manda,  halk şi irleri de söy�eyen Sadi Efendi, gazellerinde, LmOmiyetle 
dini ve felsefi ter:ıaları işle· niştir. 

Alim, şôi r  ve mutasavvıf BEYZADE MEHMED NURİ EFENDi, 1853'te 
Harput'ta doğmuştur. Vi layet müftüsü ve iki kere de Harput Flaziz me
busu secilen NOr" Efendi'nin, pek kes!n olmamakla beraber, 1-iacı Ziyô 
Bey'le Sivas Ko!lgresine '<atı ldığı söyıen ir. Adı gecen zöt Divan ş.i irine 
pek meraklı  olup dostları i le beraber edebi sohbetlerde bulL r:muş, l irik 
ve tekniği  sağlam manzumeler söylemiştir. 

G ülzôr-ı zôrı gördi: m ôhım figôna geldi 
Rahrr eyle bülbü'lindür hôl irr. beyôna ge!�i 

Göz görmemiş senin tek bir şOh-ı bi-mürüwet 
Ben tak belôlı ôşık var mı cihana geldi 

İ l im ve sana� ehli i le devamlı sohbetlerde bul • ·!lan. son 2cmanların
da kendisin i bütünüyle şi ire veren Harputlu diğer bir şairimiz de ABDUL
KERIM SUNGUROGLU'dur. Şi irlerind� «Zeki» mahlasını kvllanmıştır. 
Divôn şi irinin ustalarından ·Jedim'i bi lı:> tahmis ederı Abt:lulker ,m Efendi,  
kitôbe yazmak, tarih düşüm.ekte de mahôretl i  biri�idir. 

HACI RAŞİD EFENDİ, diğer isimiyle KÖSE SEFERZADE . 1 854'te 
Harput'ta doğmuş, ömı ünün son yıl larında Abdulkerim Efenii i le görü
şerek şiir üzerinde sohbet ve münôkaşalarda bulunur. yazdıklarını ten
kid ettirirmiş.  

Şi ir sahasında yetişmesin i  devrin büyüklerine borclu olduğu rivôyet 
edilen ABDULHAMİD HAZMI; kaside, gazel ve rubôi tarzını denemiş, 
mizôcı itibariyle zaman zanıan hiciv vôdisimle söz 2öylemi� b • şahsiyet
tı . Ancak. Hazmi 'nin t..ımumiyetle şi irlerinde tasavvufu işlediğini görüyo-
ruz. 

1857'de Harı:;ut'ta doğ:ın MÜFTÜ MEHMED FAiK EFENDİ Tel lalza-
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delerden Müftü Hacı Mehrıed Efend 'nin kL.;çük c�!udur. Ç '?'itl i devlet 
dairelerinde görev a•mrş olan Fôik Efendi ş i ir  fenninde derinl iğine bilgi 
ı;.ahibi  içli b ir şairimizdir ; 

Ey şuh neden böyle cefô ôdetin oldı, 
Günden güne artı rmadasın derd ü melôlim 

İ l im ve irfan sahibi, yüce gönül lü kalbi insan sevgisi i le dolu « İMAM 
EFENDİ» gerçek ismiyle OSMAN BEDEDDİN EFENDİ'nin konumuza gi
ren şôirler arasında müstesnô bir yeri vardı r. Bedreddin Efendi. 1 858'te 
Erzurum'da doğnıuştur. Kendisi de şôir olan ve şi irlerinde «Sükuti » mah
lasını kul lanan Süleyman Sükuti Efendi'nin oğludur. Alim. şôir, fôzi l ,  ile
ri görüşlü,  taassuptan uzak bu zatın,  insanın ulvı l iğini anlatan şu mısra
larına kulak verelim : 

Sen nefha-i Rahmôn'sın 
Hem hazret-i insônsın 
Bil mazhar-ı Yezdôıı'sın 
Bul vahdet-i Mevlô'yı 

Harput Yollarında isimli kıymetli eserinde ishak Sunguroğlu,  Bedri 
Efendi'nin manzumelerinden, ancak bir tanesini bulabildiğini söylüyor. 
Göret:ıildiğim bazı yazma eserlerde, bu muhterem zôtın şi irlerine 
tesadüf ettim. Yukarıda okuduğum mısralar, işte bu elyazması eser
lerin birisinden al ınmıştır. 

Bedri Efendi, nmın .da môhir birisidir. Hece ve Aruz'la söylediği şi
i rlerinin yayımlanması kültürümüze hizmet olacaktır. 

Osman Bedreddin Efendi, duygu ve düşüncelerin i  ş i i rle anlattığı gi
bi, tesis ettiği mônevi havayı teneffüs eden zümrenin de merômın.ı man
zum yol la ifôde etmesine vesile olmuştur. öz bir söyleyişle, etrafında. 
tasavvufi şiirin tôl im edildiği bir mahfil kurmuştur. Kendisinin çevresin
deki zevôta, onların da bu muhterem zôta yazdığı  môrQzôtın, sôdece 
mensur şekilde deği l ,  zaman zaman manzumelerle nakledildiğine şôhid 
oluyoruz. Bedri Efendi'nin mektupların ın da edebi kıymeti vardır; ince
lenmesi gerekir. Osman Bedfeddin Efendi'nin bu haz ve şevk dolu mah
fi l inde ÇEMİŞGEZEKL; CEVDET ve NÜZHET DEDE Efendiler, Arapgir  
Müftüsü ABDULLAH LUTFİ EFENDİ,  H ULÜSİ, BESİM, ABDULLAHİM HAZ 
Mİ .  . .  gibi şôirler mevcutmuş. Diğer konuların olduğu gibi ,  bunun da da
ha ayd ın lanması. hususi kütüphanelerde mevcut elyazması eserlerin e
debiyat tarihçileri ve münekkidleri tarafından incelenmesi i le mümkün 
olacaktır. 
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HAFIZ A11MED FERİD E!-ENDİ ( 1859 - 1921 ) ,  Harput'ta yetişen şôlr
lerdend!r. Ferid Efendi ,  Hacı Hayri 'nin yakın dostu imiş, 1891 'den iti
bôren de kendisini de tamômen şi ire vermiştir. Fuzuli ve Nôbi'yi tanzir 
ve tahmis eden Ferid Efendi 'n in aşağıdaki beyitleri, şôir Bôki'yi hatırla
tıyor. Söz ko'lusu hususiyet, Divôn şi iri geleneğ i ve zevkinin devamına; 
dolayısı fle, bt.. gelenek ve zevkin, Anadolu'nun bu i l im ve sanat muhitin
de hüküm siirmesine en güzel örnek sayı l ır  : 

Bôğ-ı ô lemde gül- i  ra'nô dersen işte sen 
Şôh üzre bülbül-i şeydô dersen işte ben 
Ser-firôzi-i zamôna ser-füru kı lmaz mı kim 
Si-bedel bir kômet-i Tubô dersen işte sen 

Daha çok halk şi iri tarzında şöhrete ulaşan HACI YUNUS REMZİ 
EFENDİ, 1 859'da Harput'ta doğmuştur. Klôsik tarzdaki ş i irleri incelene
cek olursa, adı gecen şôirin Divôn edebiyatı kültürüne vôkıf, mazmun
ları ustaca kullanan birisi olduğunu göreceğiz : 

Necm-i hôl in seyrine divôn olupdur Müşteri 
Ey kamer-ruh bu saôdet hangi sa'd-ahterde var 

beytindeki «necm, kamer, müşteri, sa'd, ahter, seyr ve ruh, hôl» kelime
ler tenôsüp sanatının güzel örnekleridir. Ayrıca, kamer (Ay) ve Müşteri 
Jüpiter'in bir  burçta bırleşmesi ve buna dayanan telôki ,  eski Astro
loji bahislerindendir. 

Devrin önde gelen şôi rlerinden HACI HAYRİ'yi b i lmeyenimiz yoktur, 
sanırım. 

Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydım,  ve 
Emel- i  meyl-i vefô sende de var bende de var 

mısrôlarıyle başlayan besteleri i le de bi l inen bu hassas şôir, 1855'te 
Harput'ta doğmuştur; kendisi de şôir olan Hacı Mahmud Vahdi Efendi'
nin oğludur. Çevresinde, edebi sohbet ve münakaşaların yapıld ığ ı ,  kar
şı l ıkl ı  şi i rlerin söylenip tenkid edi ldiği bir topluluğun meydana gelmesi
ni sdğlamıştır. Aşıkône ve rindône tarzda şi irlerin yan ı  s ıra .  h iciv ve 
hikmet vôdisinde de manzumeleri vardır. Mual l im Nôci'nin dahi i ltifôt 
ettiği Hacı Hayri'nin şi irleri Tercümôn-ı Hakikat'te yayımlanmış, daha 
sonra 1 950'de «Hôtıra-i Ahd-i Şebôb» adı altında bastırılmıştır. Ancak, 
bu eserde bulunmayan birçok şi ire Mômuretü'I - Aziz gazetı:ısinde tesa
düf ediyoruz. Bunlardcn bir kısmını açıklamaları i le birl ikte yayımladım; 
diğerlerin i  de, k ısmet olursa, bastıracağım. 
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Hacı Hayri'nin, l i rizm yanı daha kuvvetl i  olan birkaç mısrôını oku-
mak istiyorum : 

Görmedim revnakinl gecdl bahôr-ı ömrüm 
Acırım böyle şebabımda harôb olduğuma 

istekle deği l  içtiğ imiz bôde vü lakin 
H icr ateşin i  zehr i le söndürmek içindir 

Mey neş'eye de keyfe de mahsOs deği ldir 
Erbôb-ı gamı belki tez öldürmek içindir 

Hacı Hayri , şô irl iğ i  yanı s ıra, müterciml iğ i  ve gazetecil ik vönüyle de 
d ikkati çekiyor. Bc.ışyazarı olduğu MômOretü'I - Aziz gazetesi, onun 
gayreti ve kabi l iyeti sayesinde yüksek bir kal iteye ulaşmıştır. 

MEHMED KEMALEDDİN E FENDİ (1866 - ? ) , büyük ôl im Abdulha
mid Hamdi Efendi'nin oğludur. Şi irlerinde umumiyetle i lôhi  aşkı teren
nüm eder. Birçok i lmi eser de vücuda getirmiştir. 

Alim olduğu kadar. iyi bir şôir de olan YUSUF ŞÜKRİ (? · 1876) . 
şi irlerinde duyguyu ön plônda tutmuştur. Rind tabiatlı Şükri Efendi, 
Divôn şiiri geleneğin i  başarıyla devam ettirenlerdendir. Şôıri n . hikme
te dôir manzOmeleri gayet mônôl ı  ve güzeld ir. 

O devirde, resmi dôireler de, edebi mekteplerden sayılmaktaydı. 
İşte buralardan yetişen bir kabil iyet ve VEYSİ'dir. Veysi, l irizmin yanı 
sıra, kelimeleri kullanmada gösterd iğ i  ustalı kla da tanınmıştır : 

Kaşın yôsına d i l  verdim çekildim meh-likôlardan 
Müjen şemşirin i  gördüm kesi ldim di l -rübôlardan 

beytlnde :<çeki lmek» ve «kesi lmek»te gayet başarı l ı  b ir ihôm; yay, çekil
mek, şemşir. kesi lmek, kaş, müje arasında nefis bir tenasüp sanatı gö
ze çarpıyor. 

ManzOmeleri. umumiyetle, mesnevi tarzında olan EGİNLİ FEVZİ 
EFENDİ tasavvufi şi irler yazmıştır. İnsan gönlünün yücel iğ in i .  gönlün 
i lôhi güzel l iğin tecelligahı oluşunu s ık s ık terennüm eder. 

1 883/84'te yayımlanmağa başlayan Mômuretü'l-Aziz �azetesi, şi ir 
ve edebi sohbetlere oldukça fazla yer ayırmış, gene şôirlerin yetişme
sinde ve onları teşvikte hizmet etmiştir. Seviyesi itibariyle . önceden 
de söylediğimiz gibi ,  eoebi derg ileri aratmayacak derecededi r. Adı ge
cen gazetede yüksek kademedeki memurlardan a lt tabaKada görev 
yapanların hatta, daha öğrenci olanların bütünü ş i irlerin i  yayımlata-

2SG.; 



Dr. Sabahattin KÜÇÜK 

bilmişlerd ir. Kısacası, Mômuretü 'I - Aziz. ş i ir  ve edebiyatın tô l im ve 
teşvik edi ld iğ i  bir yayın organı idi .  Burada şi i rleri yayımlanmış olan bô
zı şôirlerin isimlerine kaynaklarda rastlayamadık. Hakkında fazlaca 
môlumôt edinebi lmek, Fırat Havzası edebi faal iyetlerini tam mônôsıyle 
gün ışığına çıkarabilmek için geniş bir araştırmaya ihtiyaç \lardır  : bu 
da vazgeçilmez bir vazife sayı l ı r. Sözü fazla uzatmadan adı anı lan ga
zetede Divôn tarzında söyled ikleri manzumeleri bulunan :;;ahsiyetleri 
tanıyal ım : 

«Aşk» redifli gayP.t güzel ve mônôlı kasidesiyle VALİ ABDUNNAFI, 
EFENDİ ;  d ini ve tasavvufi sôhada yazdığı  ş i iri i le MAZGİRD MUTASAR
RIFI CELAL BEY; hikemi vadide söylediğ i  iki ş i i ri i le MALATYA İDARE 
MECLİSİ BAŞKATİBİ OSMAN RAMİZ EFENDİ. klôsik ş i i rimizin incel ik
lerini hôvi manzumesiyle MALATYA İDARE MECLİSİ İKİNCİ BAŞKA
TİBİ ABDULLAH KAZl!VI EFENDİ;  ôşıkône tarzda kaleme aldığı ş ı ırı 
ile MALATYA MAHKEME-İ BİDAYET BAŞKATİBİ ABDULLAH HULUSİ 
EFENDİ; yine ôşıkône tarzda söylediğ i  gazel i  i le MALATYA MAHKE
ME-İ BİDAYET ZABIT KATİBİ ABDULLAH EFENDİ; BESNİ KAZASI A'
ŞAR BAŞKATİBİ SAİB  EFENDİ;  Osman Nevres'i nazire yaz m BAHAYİ 
BABA; Palu  Rüşdiyesi öğrenci lerinden EDİB CEVHER; HISMIMANSÜR 
MAL MÜDÜRÜ ABDULLATİF LUTFİ EFENDİ ve Hısnımansur'un genç 
fakat güçlü şôiri ALİ ASIM, bu gazetenin tesis etiği edebi topluluk üye
lerindendi r. Bunların hôricinde Harputlu Rahmi ve Hacı H.ıyri'nin şi ir
lerine de sık s ık  rastlıyoruz. 

Buraya kadar söylediklerimizden anlaşılacağı üzere, Divôn ş i i ri 
geleneği ,  zevki ve estetik anlayışı saray çevresinde sıkışıp kalmaya
rak İstanbul, Edirne, Bursa, Konya . . .  g ib i  merkezlerin dışında Harput'ta 
da varl ığ ın ı  sürdürmüştür; iddiô ed i ldiği  g ibi ,  halkımıza yaoancı deği l
dir. Divôn ş i i ri ,  geliştiğ i  merkezlerden yayılarak memleketimizin umu
miyetle her yerinde sevilerek okunmuş, hattô birçok beytin hôfızôlarda 
dôimi olarak yer etmif;tir. Harput ve çevresinde yetişen ô l imlerimizin 
Divôn şi irin in kaside, gazel-mesnevi, rubôi, kıt'a, tahmis, ff!Sdis, müf
red . . .  gibi hemen hemen her şekl ini  denediğ in i ,  Aruz' un yaygın  bütün 
bahirlerin i  kul landığını görüyoruz. Klôsik şi irimizde yer aımış maz
munları ş i irlerine başarıyla yerleştirmiş ve bu atmosferde ori İinaliteyi 
yakalamaya çal ışmışlard ı r. Bu sanat muhitinde, temeli insan sevgisi 
insan gönlünün yüceliğ i ,  müsômaha kardeşl ik, barış hürmet. . .  g ibi fa
zi letlere dayanan tasavvuf ortamında yetişen şôirlerin dLıygli ve dü
şüncelerini  manzumelerle anlattığını da gördük. İşte, bizim d uygu ve 
düşüncelerim izle örülü Divôn şi iri ,  maksatlı iddiôların ak �ine taklidi 
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deği l ,  Türk'ün damgasını taşımaktadır. 
Fırat Havzasında, bilhassa Harput'ta daha güçlü olan Divôn ede

biyatı, istanbul'da olduğu g ibi, edebi mahfillerde tôl im edı lmiş, usta -
çırak münôsebetine dayanılarak devam etti ri lmişti r. Bu eJebi mahfil
ler, medreseler, resmi dôireler (meselô Vi lôyet Mektubi Kalemi) ,  ko
naklar ve Mômuretü'I - Aziz gazetesi olarak özetlenebil ir. Bunların ya
nı s ıra, tecrübeli ve kabi l iyetl i şahsiyetlerin,  gençleri edebi ve i lmi sô
hada eğitmesi, usta - çırak geleneğinin en güzel örneğidir. Ayrıca, 
şôirlerin, yazd ıkların ı  biribirlerine tenkid ettirmesi. şi ir sanatının söz 
konusu i l im muhitinde gelişmesine yardımcı olmuştur. 

Ancak, Fırat Havzasının edebi yönünü, bilhassa Haroı..:t ve civô
rındaki edebi faaliyetlerin eksiksiz olarak ortaya konulması, bu kültür 
neslimize tam mônôsıyle aktarabi lmek için elyazması eserlljrirı görülüp 
incelenmesi gerekmekted ir. Geçmişe objektif olarak yaklaşabilmemiz, 
doğru neticeler elde edebilmemiz, karanl ık kalan noktalan aydın lata
bi lmemiz ancak. bu eserleri görmemizle mümkündür. Hususi kütüpha
nelerde bulunan, katiyyen başkalarına gösteri lmeyen dar ıa doğrusu, 
çürümeye mahkum edi len bu nôdir eserlerin incelenmesi lôzımdır. Mil
li kültürümüzü, nesl imize ve gelecek nesle tanıtabilmemiz n ilk şartı 
da budur. 
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Ferhan MEMIŞOGLU (*) 

G İ R İ Ş 
Doğu Anadolunun öneml i  bir kale şehri ve kültür merkezi olarak 

tarihi kaynaklarda adı gecen Harput, bugün Elazığ i l ine bağl ı  bir bu
cak merkezidir. Elazığ İ l  merkezinin 5 Km. kuzey batısında yer a lmak
tadır. 

Harput, Osmanlı devrinde bir eyalet merkeziydi .  i l .  Mahmut za
manında Reşit Mehmet Paşa eyalet merkezini Mezra'ya, yani bugünkü 
Elazığ i l inin bulunduğu yere nakletti rmiştir. Mezra'nın ismi Mamuratül' 
Aziz olarak değiştiri lmiştir. 1879 yıl ında Mamüratül '  Aziz vi layet olun
ca Elazız ismi veri lmiştir. 1937 yıl ında ise Atatürk'ün teklıfleri i le 
ELAZIG olmuştur. 

Mezra eyalet merkezi olunca, Harput halkı buraya göç etrreğe 
başlamış, kısa zamanda terk edilen şehi r  bir harabe hal ini  a lmıştır. 
Harput şehir  olarak yıkı lmasına rağmen gelenekleri, görenekleri ve 
inançları Mezra'ya göç eden Harput' lularca yaşatılmıştır. 

İnsanlarda giyim önceleri korunma ihtiyacından doğmuş, dcıha 
sonraları bir süs unsuru olmuştur. G iyim - Kuşam şekil leri devirlen ve 
bölge ikl im şartlarına göre değişiklikler gösterir. 

· 

H A R P U T Ç O C U K G İ Y S İ L E R İ : 

Kız ve erkek çocuklar, basma veya pazenden yapılma uzun entari, 
kışın üzerlerine bir hırka, ayaklarına da kışın yün, yazın ipl ik çorap ve 
kol ik denilen meşinden yapılmış patik şeklinde ayakkabı g iyerlerd i. 

Kız çocuklarının sacları genel l ikle uzundu ve ortadan iv açılarak. 
arkadan iki bölük hal inde örülürdü. 

Erkek çocukların başları ya acık olurdu ya da kumaştan yapılmış 
tel l ik g iyerlerdi .  

Çocuklara nazar değmesin d iye, ufak bir  torba içine, b ir  parça şeb 
ve karacörek konup omuzlarına diki l ird i .  Ayrıca mavi boncuk ve ma-

(*) E.lazığ Müze MüdCirü. 
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�allah takılırdı. Çocuk burnunu si lsin d iye bir de omuzuna bir mendil 
tutturulurdu. 

Harput Çocuk Giysisi 
HARPUT KADIN G(VSILERi 

İÇ ÇAMAŞIRLARI : 

YELEK : Hama citeresi ve hlnt cıteresl kumaşlarından yapılmak
taydı. Sütyen görevini yapan bu çamaşırın yakası oldukça acık oyul
muş olup, önü boydan boya acık ve kopça ile i l iklenmektedir Çamaşırın 
kol ları uzun olduğu g ibi kolsuz da olabi l ir. 

Yelek 
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KÖYNEK (Gömlek) : Çifte has kumaşından yapılan bu çamaşırın 
kolları uzun, yakası yuvarlak, önden yırtmaçlı ve bir kopca ile i l iklen
mektedir. Boyu kalçaları örtecek uzunluktadı r. 

MİSO : Çifte has kumaşından yapı lmaktaydı .  Entari uzunluğun
da, etekleri sayvanlı (volanl ı )  ve su taşı i le süslüydü. Yuvarlak 
ve oldukça acık olan yakanın önü işleme l i  veya tenteneli (tığ işi 
dantel) d ir. 

Miso Küynek 

DON : Çifte has kumaşından yapılan bu çamaşırın uzunluğu diz 
kapağına kadardır. Bacak arası bayraklı (ağl ı) dır. Bel uckurla 
büzülmektedi r. 

Don 
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TUMAN : Çifte has kumaşından yapılmaktaydı .  Boyu ayak bilek· 
lerine kadar olup ayak bi lekleri kısmı bi lezikli ve yırtmaçlıdır. Yırt
maçlar birer koyça i le kapanır. Bacak araları bayraklı olup bel uçkur
la büzülmektedi r. Uçkur uçları işlemel id ir. 

Tuman 

DIŞ GİYSİLER 
Harput kadın g iysi leri misafirl ik, evdelik, sokak ve gel inl ik olmak 

üzere dört bölümde incelenebil in ir. 
M İSAFİRLİK GİYSİLER : 
Harput kadın g iysi lerinde üç tip görülmektedi r. 
1 - Üçetek - şalvar 
2 - Cepken - şalvar 
3 - Entari 

ÜCETEK - ŞALVAR 
Harput kadının ın en eski g iysi tipidir. Tahmini yüzyetmiş sene 

eweline kadar bu tip g iysi Harput kadın giysilerine hakimdi .  Üç etek -
şalvar tipi g iysi leri, bugün dahi  dağ köylerinde görülmektedir. 
Bu giysi üç parçadan meydana gelmektedir. 

1 - Şalvar 
2 - İçl ik 
3 - Üç etek 

ŞALVAR : İpekli veya basma kumaştan yapılmakta ve iç kısmı 
astarlanmaktaydı .  Şalvarın boyu oldukça uzun olup bilek kısımlarına 
kaytan geçirilmekte ve diz altından bağlanmaktadır. Böylece şalvar 
bir etek görünümünde, dökümlü olarak ayak bi leklerine inmektedir. 
Şalvarın bel kısmıda uçkurla büzülmektedir. 
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İCLİK : İpek veya pamuklu kumaştan yapılmaktaydı .  Yakası 
yuvarlak, önü acık, kopça i le il iklenmektedi r. icl iğin yanları yırt-
maçl ıdır. 

ÜC ETEK : Sim işl i  kal ın ipekli kumaştan veya kadifeden yapıl
maktaydı .  Uzun kol ları bilezikl i  ve cok az yırtmaçlıdır. Yırtmaç kopça 
ile tutturulmuştur. Yakası bele kadar acık (V) şeklindedir. Belde iki  
kopça i le birl ikte i l iklenmektedi r. Aşağı doğru genişleyen eteğin önü 
tamamen açıktır. Yanları ise kalca altından aşağı doğru yırtmaçlıdır. 
Böylece etek üç parccı görünümünü almaktadır. Bele, tığ işi veya işle
mel i «Belbağı» denilen süslü kemer takı lmaktadır. Bazen öndeki ik i  
etek yukarı kaldırı larak, uçları belbağının arasına sokulmaktadır. Böy· 
lece alttaki şalvar orcoya çıkmaktadır. Üç eteğin boyu ayak bileklerin i  
kapayacak uzunluktadır. 

Oçetek - Şalvar 
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AYAKKABI VE ÇORAP : Bu tip gıysının a ltında ayakkabı olarak 
«postal» g iyilmektedir. Postal lar iki çeşitti. 

Harput postalı : Siyah renkte olup kısa topukludur. 

İçme postal ı :  Harput postal ı  tipindedir. Yalnız farklı olarak önde 
üç düğmeden süsü vardır. Düğmelerden yanlardaki bir renk, ortada
ki ise ayrı bir renktedi r. 

Çorap olarak yazın ipl ik, kışın ise yün çorap giyi l ird i .  Çorap üze
rinde çeşitli nakışlar bulunmaktadır. 

o •  

Çorap Harput Postalı, içme Postalı 

BAŞ SÜSLEMESİ : Bu g iysinin baş süslemesi şöyledir: 
Uzun sa'Çlar ortadan ivle ayrı lmakta arkada küçük parçalara bölü
nerek örülmekteydi .  Önde, birer tutam scıç ayrı l ıp kulak memesi h iza
sında kesi lmekte, yani zülüf bırakılmaktaydı .  

Başa bordo çuhadan fes takılmakta, fes üzerine gümüş tepel ik konul
maktaydı. Fesin üzerine ayrıca ipek püsküllerden meydana gelen saç
lık bulunmaktaydı .  Fesin  a lt kısmına oyal ı  ipek krep bağlanırdı .  Oyalar 
al ın üzenine d üşürülürdü. Bu bağlanan krepe «kıncik» denir Bunların 
üzerine oyalı çit (yazma) veya oyal ı  dörbent (tülbent) örtülürd ü  
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Fes ve Saçlık 
Üçetek - Şalva� ve Şalvar - Cepgen Kıyafetinin Baş Süslemesi 

ŞALVAR - CEPGEN: 

Tahmini yüzyirmi sene öncesine kadar bu tip g iysi Harput kadın 
giysilerine hakimdi .  Bu g iysi, şalvar, içl ik, cepgen olmak üzere üç par
çadan oluşmaktadı r. 

ŞALVAR : Üç etek şalvarının aynıdır. Yalnız bele şal kuşak bağ
lamaktaydı .  

İCLİK i Yine üç eteğ in içl iği i le aynıd . r. 
CEPGEN : Genell ikle kadife kumaştan yapılmaktaydı .  Üzeri simle 

i şlenmekteydi .  Uzun kollarının kol ağızları geniştir. Göğüs a ltı uzun-
lukta olan cepgenin yakası yuvarlak ve önü açıktır. 

AYAKKABI VE ÇORAP Ayakkabı olarak «poçikl i  kundura» çorap 
olarak da yazın ipl ik, kışın yün çorap giyi l ird i .  



Ferhan MEMIŞOÖLU 

BAŞ SÜSLEMESİ : Sac şekli ve süslenmesi, üc etek başı ile aynı-
d ır. 

Poçlkll ıcundura Şalvar 
ENTARi 
Tahmini  yetmiş - yetmişbeş yıl öncesine kadar bu kıyafet mevcut

tu. Entarinin boyu, önde ayak bileklerine kadar uzun, arkada ise yere 
sürünecek uzunluktadır. Kollar uzun ve bi lezikl idir. Yaka, etek, kol a

,ğ ızları su taşları ile süslenmekteydi. 
Kumaş olarak kışın kadife, yazın ipekl i veya pamuklu  kumaş kul

lanıl ır. 
Entari üzerine h ırka g iyilirdi .  Hırkalar kadifeden sim işlemeli oldu

ğu gibi kürk hırkalarda vardı .  Kürk h ırkalara «firoz h ırka» denilmek
teydi. 

AYAKKABI ve ÇORAP : Bu tip g iysi ile «Kalloş-potin>> g iyllmek
teydl .  Kalloş potin iki parçadan meydana gelmektedir. 
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Potin kısmı, bot şeklindedir. Üzeri simle işlenmiş olup uzunca olan 
boğaz kısmı lastikl idir. Alt kısmı kösele, yüz kısmı kumaştan yapı lmak
taydı .  

Kalloş kısmı ,  a lt kısmı kösele yüzü deriden olan ve potin üzerine 
giyiıen b ir  ayakkabıdır. 

Çorap olarakta yine yazın ipl ik, kışın yün çorap giyi l ird i .  
B/\'l SÜSLEMESİ : Saç süslemesi tamamen değiş:niştir. Sacın ön 

kısmından bir tutam sac al ın ır, sacın içine yün veya saçtan yapılma 
«Sümek» denilen bir parça konup alın üzerinde bir bukle halinde içe 
sarı l ı rd ı .  Arkadaki uzun saclar ya topuz yapı l ı r  ya da iki bölük halinde 
örülürdü.  Alın üzerindeki bukle üzerine taşlarla süslü küçük taraklar 
takı l ırdı  Bu sac tuvaleti üzerine oyalı çit (yazma) üçgen katlanarak 
örtülürdü. Üçgenin ik i  ucu boyun arkasından çevrilerek tepede bağla
nırdı. Bu bağlamaya «fitoz kurmak» veya «kundak kurmak» den i r. 

Entari Giysisiniıll Baş Süslemesi 
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Entari Firoz Hırka 

Kalloş ı(alloş Potin 
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EVDELİK GİYSİLER 
Bö1gede bugün dahi iş yaparken g iyilen bir kıyafettir. Karadcn ve 

geyime: olmak üzere ik i  parçadan meydana gelmektedir. 
KA'MDON : Siyah-beyaz, çubuklu pamuklu kumaştan yapı lmış 

şalvardır. Uzunluğu ayak bileklerine kadar olan bu şalvarın paçası dar, 
bacak arası kısmı bayraklı (ağl ı )  ve geniştir. Bel i  uçkurla büzülür. 

GEYİME : Pamuklu kumaştan yapı l ır. Kolları uzun, yakası yuvar
lak ve önü yı rtmaçlıdır. Bir kopça ile i l iklenir. 

Koı ·ara ayrıca, i ki ağzı büzülü,  d irseğe kadar uzun (kolçak) deni
len bir kol luk takı lmaktaydı .  Bu kolçak geyimenin kol la.·ının kirlenmesi
ni önlbmekteydi. 

AYAKKABI VE ÇORAP : Ayakkabı olarak terli� po ·tal, çorap ola
rakta 1-'.:şın yün, yazın ipl ik çorap giyilmekteydi .  

BAŞ SÜSLEMESİ : Saçlar ortadan yivle ikiye ayr l .p ,  arkada iki 
oölük örülürdü.  Başa dölbent (tülbent) veya çit bürükl.;nme şeklinde 
örtülürdü.  Erkek yanında örtünün çene altına gelen kısmı yukarı kaldı
rılıp, agız veya burun ucu kapatıl ırd ı .  Bu örtünme şekli halen mevcut
tur. 

Evdelik Giysi Bürilklenme 
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SOKAK GiYSiSi : 
ÇARŞAF : Padişahın emri i le 1889 yı l ında sokağa çıkarken çarşaf 

g iyilmeğe başlanmıştır. Çarşaflar Ö'lceleri renkl i  desenl i  iptıkten yapıl
maktaydı .  Daha sonraları düz siyah ipek veya pamuklu kumaştan ya
pı lmıştır. Renkli desenl i  kumaşlar Harput ve Elazığ fabdka kumf'lşın
dan yapıldığı gibi Diyarbakır ve Halep kumaşlarından ... a yapılmaktay
dı .  

Şekil olarak i ki t ip car:;.af kul lanı lmıştır 
Düz Çarşaf : Alt kısmı etek şeklinde olup uckurla be'de büzülür. 

üst kısmı a ltla birleşik ve düş örtü şekl indedir Örtünün orta kısmında 
baştan kaymaması için bağ mevcuttur. Bölgede halen bu tip çarşaf 
l<ullanılmaktadır. 

Pelerinl l çarşaf : Alt kısmı atek şekl inde üst kısmı ise pelerin şek
lindeydi .  Dışarıya çıkarken ayrıca peçede yüze .;ekilmc.kteydi .  Peçe 
bölgede Palu i lçesinde haltın görülmektedir. 

GELiN GİYSİLERi : 
Misafir l ik elbiselerin en güzel i  gel in  elbisesi Jlarak givil ir, bütün 

takılar taKı l ır, hatta tanıdık: ardan ödüne takı dahi al ın ıı-a ı .  Gel in i  ) du
vağı  iki türlüydü.  Birincisi kırmızı üzeri pullarla işl iydi .  Diğeri ka l ın ku
maştan olup, bir tarafındar büzülerek sacın arkasına takıl ird ı .  Başa 
taç takıl ır ve tacın iki  kenarından tel ler sarkıtı l ırdı. Geı ıı arabuya bi
nerken ya çarşaf g iydi l ird i  veya kalın bir örti.'. örtülürdü 

HARPUT GİYSİLERİ İL� TAKILAN TAKILAR : 
Takılan altın, gümüş va çeşitl i taşlardarı yapı!mış.,.·r. Kıym.:;tr taş 

olarak en cok elmas, akik ıe mercan kullanılmıştır. 
KÜPE : Altın Halep kuı:-esi ,  gül küpe, erı çok kulla ı ı la" küpelerdi .  

Gümüş küpelerde ise mercan ve akik taşlar çok 1öôrü · ür. Ze;.g inlerin 
taktığı ağır elmas küpelerde mevcuttur. 

Alt�n Halep Küpesi - Gümüş Küpe 
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YÜZÜK : Altın ve gümüşten yapılan yüzükler rıymetli �aşl�rla süs 
'üdür. 

BİLEZİK : Altın ve gümüş bi leziklerin yanında «şeve» deni len cam 
bi lezik lerde mevcuttur. 

Şeve, Harput oyunlarına g irmiş b ir  takıd ır. «Şeve kırma» oyunu, bir 
kadın oyunudur. Kadınlar yan yana dizi l ir ,  müziğ in ritmine uyarak el çır
parkerı, ayn . ritimle sağa sola yaylanırlar ve bu arada kollarındaki şeve
lerde çıkan seslerde müziğe ayrı bir ahenk verir. Kadınlar kendi lerini  oyu 
nun havasına o kadar çok kaptırı rlarki kollarındaki şevelerin bir kısmı 
kırıl ı r. 

AL TIN 1-lEB : Altından, içi boş küreciklerin bir ipe dizi lmesinden mey 
dana gelen bir çeşit kolyedi r. Bu dizin in ortasına genel l ikle bir «beşibirl i» 
takıl ırdı .. 

Altın Heb 

AL TIN DİZİSİ : Kulplu altın l i ralar bir ipe d izi l ip boyna ta1kı l ırd ı .  Ay
rica bir kurdeleye dizi lerek, göğüs üzerine çapraı lama takıl ı rd ı .  

KOL.YE : Gümüşten çeşitl i  takılarla süslü olanları olduğu gibi  altın 
ve elr11as kolyelerde mevcuttur. Ayrıca akik taşından koleylerde takıl
maktoydı .  

DAL (Bronş) : Göğse takılan iğnelere, bi lhassa elmas olanlara dal 
denirdi .  Gümüş ve altından olanlarda mevcuttu. Son devrelerde kelebek 
şeklinde iğneler çok kul lanı lmaktaydı .  

SAAT : Zincir veya altın kordonla boyna takı l ırd ı .  Küçük kapaklı 
saatlerin üzeri mine işl iyd i. 
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HUMPUL : Gümüş ve altı ndan sac uclar:na takılan sarkıt şeklinde 
süslerc'lir. 
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Humpul 

KEMER : Van kemeri ve çakmaklı kemer en çok kullanılan gümüş 
kemer ferd i .  

Gümüş Van Kemeri 

SÜSLEME MALZEMELERİ : 

Kodınlar gözler ine sürme, kaşlarına rastık sürerlerdi .  Saçlarına elle
rine v� ayaklarına da kına yakarlard ı .  

HARPUT KADIN GİYSİLERİNDE KULLANILAN KUMAŞ ÇEŞİTLERİ : 

HARPUT FABRİKA KUMAŞI : Kal ın ipekli bir kumaş olup üzerinde 
simle küçük gül dalı motifleri mevcuttur. 

ELAZIG FABRİKA KUMAŞI : Harput fabrika kumaşının aynıdır. Yal
nız dokuması daha seyrektir. 
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GEZİ : Taftaya benziyen bu kumaşın eni çok dardır. Kumaşa rengi
nin tonları ile dalgalı desen veri lmiştir. 

. UZUN BÜKÜ : Kumaşın üzeri enine üç parmak eninde çubuklarla 
süslüdür. Bir çubuk ipekli diğeri siml i  dokumadır. 

HİNT C!TERESİ : İnce çubuklu desenli  bir kumaştır. 
SEVAİ : İpek kumaşın üzerinde siml i  küçük çiçek motifleri mevcut-

tur. 
YERDE BUZ GÖKTE YILDIZ : Kalın i pekli kumaşın üzerinde sırma 

i le dokunmuş çiçek dal ları ve yı ld ız motifleri yeralmaktadır. 
CEHENNEM SERGİSİ : Kalın çubuklu desenU bir kumaştır. 
CANFEZ : İnce düz ipekli bir kumaştır. 
MANTİN : Cantezden biraz kalın bir kumaştır. 
ÇİFTE HAS : Patiska kumaşına eskiden verilen isimdir. 
MERME:R ŞAH : Pamuklu, ince bir kumaştır. 
CİTERE : Pamuklu olan bu kumaş çubuklu desenl idir. 

HARPUT ERKEK GİYSİLERİ : 
İÇ CAMAŞIRLARI : 

KÖYNE:K : Yerl i dokuma bezler, kirece atılarak ağartı l ıp kulla
:ı ı l ı rdı Ayrıca çiftehas kumaşındanda yapı l ırd ı .  Uzun kol lu  olup boyu kal
ca hizasına kadar uzundu.  Yakası yuvarlak, önden yırtmaçlı ve bir kopça 
ile i l iklenrnekteydi . .  

TUMAN : Köynekte kullanılan kumaşlar kullanılmaktaydı .  Ayak bi 
lek lerine kadar uzun olan bu çamaşırın ayak bilekl.eri kısmı bi lezikl idir. 
Bilezik kenarı çok az y:rtmaçlı olup kopça i le i l iklenmekteydi .  Bacak ara
sı bayraklı .  bel ise uçkurla büzülmekteydi .  

YELEK : Basma veya fani la kumaşından yapılmaktaydı .  Kolları uz
un, bi lezikli ve birer kopça ile i l i klenmekteydi .  Yakası yuvarl ık olup önü 
tamamen acıktı ve kopça i le i ! iklenmekteydi .  Yazl ık  yelekler astarlı, kış
l ık yelekler ise astar arasına pamuk konularak sıranmaktaydı .  

4 
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.. 

Yelek 
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DIŞ GiYSİLER ; 
Yaşlı ve gene erkekler arasında bazı ufak farklar görülmektedir. 

GENÇ ERKEKLERİN GİYSİLERİ : 

ŞALVAR : Genel l ikle çuha kumaş kullanılmaktaydı .  Şalvarın paça
ları dar, ağ kısmı geniştir. Bel uckurla büzülmektedir. 

İCLİK : İpekli veya pamuklu kumaştan yapı lmaktaydı.  Kumaş ya 
düz veya siyah-beyaz yollu  (çizgi l i )  desenli olurdu. Uzun kolları, b i lekler 
de bilezikl i olup birer kopça ile i l iklenirdi .  Yuvarlak yakası önden yırt
maçlı ve kopça i le i l iklenmekteydi .  

YELEK : İçl ik  üzerine giyilen bu giysi ,  şalvarın kumaşından yapı l ır
d ı .  (U)  şeklinde olan yaka açıklığı göğüs a ltına kadar inmektedir. Önü 
acık ve kcpça i le i l iklenmektedi r. 

KUŞAK : Şalvar üzerinden bele ipek kuşak bağlanır. 

SEKO : Cuhadan yapı l ı rd ı .  Bugünkü paltoların şekl indedir. 

Genç Erkek Giysisi Sek o 

FES : Bordo çuhadan yapılan fesin  üzerine oyalı ve ipekli mendil 
şeklinde upuşu» bağlanırdı .  Fes üzerine bağlanan puşunun ucu ya sağ 
tarafta yaprak şeklinde acık bırakı l ı r  veya bi r ucu sarkıtı l ı rd ı .  
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AY AK KABI VE ÇORAP : Arkası poçikl i ,  yuvarlak topuklu ,  yarım siv
ri burunlu iskarpin veya Trabzon biçimli posta'I g iyil ir. Çorap olarakta 
yazın ipl ik  kışın ise yün çorap giyi l i rd i .  

Kundura 

YAŞLI ERKEK GİYSİLERİ : 
ŞALVAR : Kadı şalvarı adı verilen bu şalvarın belleri pantolon beli 

şeklindeydi .  Bele kayış takılmaktaydı .  Şalvarın önü ve arkası pantolon 
önü gibi yırtmacl ıydı .  Bu şalvarın içleri astarlıda olabil iyordu.  

İÇLİK : Genelerin giydiği  içl ikle aynı tiptedir. 
YELEK : Yeleğin yakası (V) şekl inde ve fazla acık değ i ld i r. Önü 

acık ve kopcal ıd ır. 

o 

!I -

.. 

Yaşlı Erkek \'eleği 

KUŞAK : Yünden yapılmış Halep kuşağıdır. 
SEKO : Gene erkeklerin giydiğ i  i le aynıdır. 
FES : Fes üzerine yazma veya sarık sarı ldığı  g ibi düz olarakta takı

l ı rdı .  
AYAKKABI VE ÇORAP : Kallaş-potin, kundura veya postal g iyerler

di .  Yazın ipl ik kışın yün çorap giyi l i rd i .  Çoraplar nakışsızd ır. 

Postal 
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Bu giysilerin dışında yazın genell ikle uzun entari giyi l irdi .  Entariler 
cubuklu desenli pamuklu kumaşlardan yapı l ırd ı .  Entarinin boyu uzun 
yakası yuvarlak önden yırtmaçlıd ır. Uzun kolun ağızları geniştir. Belleri
ne ya kumaş veya belbağı bağlanırd ı .  

Entari 
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AIL� PLANLAMASI VE ELAZIG ŞEKER FABRİKASINDA ÇALIŞANLARIN 
DOGUM KONTROLÜNE KARŞI TUTUMLAR! 

Vrd. Doç. Dr. Halil NARMAN c•ı 

1 .  GİRİŞ 
Bu bildi ı i ,  9. 10. 1979 - 16.  1 .  1 981 tarihleri arasında, Elazığ Şeker 

Fabrikası'nda yapmış olduğumuz. «Elazığ Şeker Fabrikası 'nın Bünyesin· 
de Çalışanlar Örneğinde Çevresinde Meydana Getirdiği Sosyal ,  Kültürel 
ve Ekonomik Değişmeler» konulu doçentlik tezimizle i lg i l i  bir araştırma
n:n sadece «Aile Plônlamasııı kısmına dayanmaktarır. ( 1 )  

Bil indiği gibi ,  « 1 8. yüzyı l  ortasından itibaren oıtaya çıkan teknolojik 
değişmeler, daha sonraki dönemlerin ekonomik, sosyal ,  siyasal ve hatta 
kültürel yapısında köklü değişikl i l<lere neden olmuştur. « (Akat 1984 : 18) .  

Endüstıi leşmenin meydana getird iğ i  sosyo - kültürel ve ekonomik 
değişmeleri, bir fabrikada çalışanlar örneğinde ortaya koyabilmek için, 
sadece işçi statüsünde cal ışanlGrı deği l .  memur ve hizmetli gibi diğer 
statüdekileri de gözönünde bulundurmak gerkir. Cünkü, bir fabrika -
teknik sistemi dışında - sadece i rçi lerden meydana gelen bir ünite de
ğildir. Fabrika, işçisi . memuru ve hizmetl isi i le hizmet veren bir endüst
ri kuruluşudur ve bu kuruluş, bel i rtilenlerin işbölümüne dayanan bir 
fonksiyona sahiptir. Onun içindir ki, biz fabrikadaki araştırmamızda, 
cdaimi işçb> ,  «muvakkat işçi» , «memur» ve «h izmetl i» statüsünde çalışan 
tüm personeli gözönünde bulundurmayı uygun bulduk. Bu yaklaşım tar
zı ndan bir de şunu amaçladık : Sosyal .  kü ltü rel ve ekonomik değişmele
rin, farklı statüdeki insanlarda nasıl bir durum arzettiğini tespite çalış
mak ve bunlar aras;nda bir karşılaştırma yapabilmek. 

Araştırmamızda, «örnek grubun» seçi lmesinde «katmanlı örneklem» 
:ekniğini uyguladık. Çünkü, araştırma kapsamına almayı düşündüğü
:ıüz popülasyon, heterojen bir yapıya sahipti . (Bkz. : Atteslander 1971 : 
206 - 207) .  

: · ı  Fırat Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, ElazıO 
· 11 Bu araştırmanın gerçekleşıı;esinde yardımkırını esirgemeyen fabrikanın o zamanki 

yöneticilerine ve tüm görüşülenlere içten teşekkürü zevkli bir görev sayarım. 
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«Ampirik bir sosyal araştırmada ve her şeyden önce, daha büyük 
.sayıdaki popülasyonların söz konusu olduğu c:iemoskopide (kamuoyu 
araştıı masında) , % 5'1 ik bir örneklem grubu, acıkça kural olarak kabul 
edi lmektedir. Bu miktar. güvenirl ik  derecesini , kabul edilebi l ir sınırlarda 
tutabilmek için yeterl idir.» (Kleinschmidt 1 977 : 10) .  Biz ise araştırma
mızda % 1 0' 1uk bir örneklem grubunu esas aldık. Yani ,  fabrikada çalışan 
her statüdeki insanların onda birini örneklem kapsamına almış olduk. 
Böylece. 44 daimi işçi, 48 muvakkat işçi, 9 memur ve 13 hizmetli olmak 
üzere . toplam 1 14 kişi i le görüşme (mülôkat) yGptık. 

Görüşmelerde, standart «acık uçlu» sorular kullanmayı uygun bul
duk. Çünkü, «acık uçlu soru lar, eksik bilginin, yanl ış an lamaların ve 
beklenmeyen ilgi sistemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar . . .  » 
(Attes lander 1971 : 9?J .  

Halkbil imi, işçiyi ve işçileri, uzunca bir süreden beri, özel l ikle de
ğerli olan konuları a rasında saymaktadı r. (Bkz. : Peuckert/Laufer 1 951 ; 
Braun 1965; Korff 1 971 : 3 - 8; Bausinger 1973 : 24 - 49; Wiegelmann 
1 973j . Ama biz ise araştırmamızda sadece işçileri deği l ,  yukarıda bel irt
tiğimiz sebeplerle, fabrikada çalışan d iğer stctüdeki personeli de araş
tı rma kapsamına almayı gerekli gördük. 

Halkbi l imi i le i lgi l i  bir araştırmanın bir fabrikaya yaklaşma şekl i, şu 
iki  yönlü soru ile olmcktadır ; (Fabrika ve fabrika işçi l iği ,  geleneksel halk 
hayatını ve halk kültı'.ırünü nasıl değiştirmekted ir; ve geleneksel halk 
hayatının ve halk kültürünün fabrikaya ve fabrika işçi l iğine ne gibi et
kileri vardır? (Bkz. : Wurı.bacher 1961 ; Braun 1965 : 1 85) .  Biz araştırma
mızda bu iki yönlü  sorunun. özell ikle birinci kısmını hareket noktası 
olarak seçtik. 

2. AİLE PLANLAMASININ ANLAMI VE ÖNEMi 
«Aile plônlaması» kavramı i lk defa A.B.D. ' nde Margaret SANGER 

tarafından 1914'te «doğum kontrolü» olarak adlandı rı lmış ve daha son
ra «aile plônlamasııı �eklinde ifade edi lmiştir. (Bkz. : Srnith 1 972 : 96) . 

Aile plônlaması kısaca, «doğum kontrolü aracıl ığıyla, çocukların 
sayısını ,  ebeveynlerinin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak be-
l i rlemek» (Duden 1 977) anlamına gelir. ( 

Aile, bir toplumu meydana getiren en küçük bir sosyal birimdir  ve 
toplumun temel taşıdır. Toplumun sapasağlam ayakta durabilmesi ,  bu 
temelin sağlam bir bicimde atı lmasına bağl ıdır. Bir ai lenin güçlü oluşu 
i le ekonomik durumu arasında yakın bir i l işki vardır. Ailenin maddi du
rumu ne kadar iyı is�. a i le fertlerinin iyi ve sağl ık l ı  yetişmeleri de o ka
dar iyi olur. Ailenin ve dolayısiyle de toplumun güçlü kı l ınmasının ba-
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şında, istihdam sorununun çözümlenmesi, yani  ai lenin çalışabi l ir  durum
da olan üyelerine iş bulmak gel ir. Ancak bunun mümkün olmadığı du
rumlarda ise, a i le plônlamasın ın  gündeme al ınması, bir çözüm yolu ola
rak ortaya çıkabi l ir. 

Doğum kontrolü. devamlı  olarak i nsanoğlunun i lgi alanı  içerisine 
girmiş olan önemli konulardan birisidir. «Gebel iği önleme konusu, bin
lerce yı ldır insanları uğraştırmış ve çeşitl i  çarelere başvurulmuştur. Fa
kat konunun bil imsel bir açıdan ele al ın ış ı .  ancak yüz yıl kadar öncele
rine uzanmaktadır.» (Smith 1972 : 9 1 ) .  

Doğum kontıolü konusunda al ınması gereken tedbirlere, gerek «en 
eski tıp kcıyıtlarındaıı ve gerekse «dünya folklorundaıı rastlanı lmaktadır. 
(Bkz. : Smith 1 972 : 91 - 92) . Araştırmalardan, yurdumuzda da, çok ço
cuklu a ilelerin ,  fazla çocuk sahibi olmamak için başvuıdukları çeşitli ça
relerin var olduğunu bilmekteyiz. (Bkz. : Acıpayamlı 1 974 : 23 - 24) .  

Aile plônlaması. pekçok ülkenin olduğu gibi, Dünya Sağl ık Teşkilô
tı'nın da üzerinde önemle durduğu bir konudur. İngi ltere'de 1 91 0  yı l ın
dan sonra ve Japonva'da ise 1945 yı l ından itibaren, doğum kontrolü 
tedbirlerine başvurulduğunu görmekteyiz. (Bkz. : Smith 1 972 : 42 - 43) .  

Türkiye'de ise, 10  Nisan 1965 yıl ında yüıürlüğe giren 557 sayıl ı  Nü
fus Plônlaması Kanunu ile Devlet. doğum kontıolü konusuna resmen 
sahip c ıkmış bulunmaktadı r. 

(/Bu kanunun özü. Tüıkiye'de a ileleı in istedikleri zaman ve istedikle
ri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için devletin ,  bir teşkilôt kanalıyla, 
isteyenlere yardım etmesi şeklinde bel irtilebil ir. Bu amacı gerçekleştir
mek icin tespit edilen hedef, her yıl doğurgan l ık  cağındaki kadın ların 
% 5'inin (200 000 kadın ını  doğum kontrol usu ı ıerinden birini seçerek uy
gulamaların ı  sağlamc-k, buylece nüfus artış hızın ı  yavaşlatarak, yüzde 
ikiye düşürmektir.» (Zaim 1973 : 1 1 1  ) . Konu i le i lfil i olarak, Sağl ık ve 
Sosyal Yardım Bakanl ığı bünyesinde kurulan «Nüfus Plônlaması Genel 
MıJdürlüğü» nün  görevi, halka doğum kontrolü konusunda gereken yaı
dımı sağlamaktı ı .  

Dünya Sağl ık Teşkilatı da  i l k  defa ancak 1 985 yıl ında doğum kont
rolü konusuna eğilmiş ve ai le plônlamasının ,  insan ve halk sağl ığı yö
nünden gerekli olduğuna işaret etmiştir. 

Aile plôn lamasmın - özell ikle gelişmekte olan ü lkeler için - neden 
gerekli olduğunu daha iyi anlayabilmek için, dünyadaki ve ülkemizdeki 
nüfus artışına kısaca değinmekte yaıar vaıdır. 

İnsanın varoluşu:·;dan beri . dünya nüfusu devamlı bir artış içindedir. 
Gelişmekte olan ülkeıerdeki nüfus artışlar ın ın hızlanması ise, 1950'1erden 
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con: a başlar. (Bkz. : l uncer 1 976 : 28) . Daha geri lere gitmeden, sadece 
1960'tan sonra dünya nüfusunda meydana gelen artışlar kısaca şöyledir : 

1960 yıl ında 3 milyar dolayında olan dünya nüfusu, 1975 yıl ı sonun
do 4 miiyaro (3.988 ml lyar) 'a ulaşmıştı r. Bu, 1 5  yı l l ık kısa bir sürede, dün
ya nüfusunun üçtebir oranında artmış olması demektir. 1 975'te dünya 
nüfusunun % 28.4'ü gelişmiş ülkelerde ve % 71 ,6'sı ise gelişmekte olan 
ülkelerde yaşamaktaydı .  (Bkz. : Tuncer 1 976 : 17 ) .  Bu artış temposuyla, 
dünya nüfusunun 1 985'te 5 milyar (Bkz. : Baade 1972 : 76). 2000 yı l ında 
ise, 6 - ' mi lyar civarında olacağı sanılmaktadır. (Bkz. : Glubrecht 1 972 : 

39 - 40) . Kısaca beli rtmek gerekirse, dünyadaki i nsan sayısına her yıl 
65 - 70 mi lyon kadar insan eklenmektedir. 

Aynca, konu i le i lg i l i  « . . .  bütün kaynakların birleştikleri nokta, yüzyıl ı
mızın sonuna doğru insanl ığın. endüstri ü lkelerinde % 1 veya % 1, 1 
oranında ve gel!şmekte olan ülkelerde ise % 2,5 oranında bir artış gös
tereceğidir. »  (Glubrecht 1972 : 39) . 

Bi l indiği gibi ,  h ızl ı nüfus artışı .  gelişmekte olan ülkelerde «açlık» 
sorununa yol açmaktadır. Alman iktisatçısı Fritz BAADE, yüzyı l ımızın 
sonun�a. «Sadece gelişmekte olan ülkelerde, bugünkünden 1 ,2 veya 1 ,3 
mi lyar daha fazla insan olacakt: r» demekte ve açıklamalarına 1972'de 
şöyle devam etmektedir : « . . .  Gelişmekte oloıı ülkeler, açlığa karşı aç
tıkları savaşı, 1985'ten önce kazanmak zorundadırlar .» (Baade 1972 : 
76) . BAADE'nin sözünü ettiği  bu savaş, gelişmekte olan ülkeler tarafın
dan ne yazık ki bugün (Ekim 1985) henüz kazanı lmış deği ld i r. 

Türkiye için durum nedir  ? Osmanl ı  İmparatorlutu zamanında ya
pı lmış olan sayımları bir yana bırakacak olursak, Cumhuriyet dönemin
de i lki 1 927'de ve ikincisi 1935'te olmak üzere, her beş yılda bir Türki
ye'de nOfus sayımı yapılması gelenek haline gelmiştir. 1 927'de 1 3,6 
milyon olan Türkiye nüfusu, 1 935'te 1 6. 1 58 bine. 1 960'ta 27.755 bine ve 
1 980'de 44.736.95'e yükselmiştir. Nüfusumuzun 1 985 yı l ında 50 mi lyonu 
aşacağı sanılmaktadı r. 

Bu sayısal artışlara göre. nüfusumuzun artış hızı ise şöyledi r  : 
1 935'te binde 2 1 ,3 olan nüfus artış hızı , 1960'ta binde 29,3'e yükselmiş 
(Bkz. : Tuncer 1976 : 1 00) ve 1980'de binde 22.S'e düşmüştür. Nüfusun 
binde 22,B'lik artış hızına göre, Türkiye yılda 1 milyon c ivarında bir nüfus 
artışına sahne olmaktadır. Bu artış hızıyla, Türkiye nüfusun un 2000 
y:l ında 65 milyona ulaşacağı sanı lmaktadır. (Bkz. : İzbırak 1985 : 244) . 

Bir ülkedeki nüfus artışının, sadece doğum oranlarındaki artışla 
açıklanamıyacağı bi l inmektedir. Burada, doğum oranlarındaki artışın 
yanısıra, ölüm oranlarındaki düşüşler - tıptaki gelişmelerin, beslenme ve 
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yaşama şartla rındaki iyileşmelerin etkisiyle - ve uluslararası göçler de 
önemli bir rol oynarlar. (Bkz. : Cipolla 1972 : 76 - 77; Tuncer 1 976 : 1 01 .-
104) . 

Nüfus artışının sorunlaı ı  üzeı inde bugüne kadar pekçok düşünür 
durmuştur. Bugün nüfus artışı i le ı lgi l i  en önemli soru şudur : «Nüfus 
artışı . ekonomik gelişmeyi ne yönde ve ne ölçüde etkilemektedir ?» 

Bu soruya veri len cevaplardan, konunun çeşitl i şekil lerde değerlc::n ·  
dirilmekte olduğunu öğreniyoruz : «Bazı ları . böylesine bir nüfus artışı
nın ekonomik gelişmeyi yavaşlatacağı hatta dlJrduracağı görüşünü sa
vunurken, bazı ları da böyle bir endişenin yersiz olduğunu söylemekte .. 

d irler. Bunun yanında, küçük bir azınl ık da olsa, hızlı nüfus artışının, 
ekonomik gelişme çabaların ı  destekleyeceğini söyleyenler de bulun
maktadır.» (Tuncer 1976 : 52) .  

Fakat bıze göre ise, hızlı nüfus artışı, gel işmekte olan ülkelerin eko
nomik çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Çünkü, «hızl ı nüfus 
artışlarının işsizl ik ve düzensiz kentleşme sorunlarını ağ ırlaştıran. geı tr 
dağı l ımını bozan.  eğitim ve sağl ık gibi hizmet kesimleridde kaynaklar 
üzerinde oldukça yoğun baskı kuran ve beslenme sorununu güçleştiren 
yönleri olduğu söylenebi l i r. »  (Tuncer 1976 : 75) .  

Gel işmekte olan ülkelerin hızlı nüfus artışlarında en önemli proble
mi, henüz çalışma yaşına gelmemiş olan O - 14 yaş grubunun genel nu
fus içindeki oranı  oluşturmaktadır. Bunu yir örnekle açıklamaya çalışır
sak, durum daha iyi adlaşı lmış olur. En iyisi durumu. gelişmiş ulkeler
den Batı Almanya ve Japonya nüfuslarının yaş dağıl ımlarıyla ,  gelişmelc
te olan ülkelerden Brezilya ve Türkiye nüfuslarının yaş dağı l ımlanm gös
teren bir tablo ile ortaya koymak. 

Tablo 1) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bazı Ülkelerde Nüfusun 

YAŞ GRUBU 

o - 14 
15 - 64 
65 ve yukarısı 

Yaş Dağılımı ( Yüzde Olarak ) 
B. ALMANYA JAPONYA BREZİLYA 

1966 (2) 1967 (2) 1960 (2) 

23,0 
65,0 
12,0 

24,2 
69,2 
6,6 

42.8 
54,5 
2,7 

TÜRKİYE 
1 965 (2) 

42,0 
54,0 
3,9 

(2) Pkz . . H. GLUBRECHT, •Das Wachstum der Weltbevölkerung und seine anthropolo-
gischen Konsequenzen• .  in : Sozialanthropologie. Hrsg. von Gadamer/Vogler. 
O. Thleme Verlag, Stuttgart 1972, s. 39 - 40. 

(3) Bkz. : Dördüncü Beş Yıl l ık Kalkınma Planı 1979 - 1983. Başbak. Devi. Planı .  Teşk. 
Yayın!., Yayın Na. : DTI : 1 664, Ankara 1979, s. 25. 
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Tablodan. gelişmiş ülkelerde nüfusun O - 14 yaş grubunun, gel iş
mekte olan ülkelere nazaran oldukça düşük olduğunu açıkça görmekte
yiz. O - 1 4  yaş grubu, gelişmiş ülkelerde nüfusun % 20'sinden biraz 
fazlasını oluşturmaktadı r. Bu tablonun ortaya koyduğu sonuçlar, genel 
olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin O - 14 yaş grubuna oldukça 
yakınd ı r. Alman bi l im adamı GLUBRECHT'e göre, gelişmiş ülkelerde 
O - 14 yaş grubu, ortalama olarak nüfusun % 28' in i  ve gelişmekte olan 
ülkelerde ise. % 42'sin i  oluşturmaktadır. (Bkz. : Glubrecht 1 972 : 45). 

O - 14 yaş grubunu. henüz çalışma yaşına gelmemiş bir nüfus ola
rak düşünürsek. bu gruba ait oranın büyüklüğünün, gelişmekte olan ül
keler için nasıl bir yük teşkil edeceğini  daha iyi anlamış oluruz. Bu ko
nuda GLUBRECHT, «Dünya Nüfusunun Büyümesi ve Onun Antropolojik 
Sonuçları» adlı makalesinde şunları yazmaktadır : 

«Devam eden bir nüfus artışı aşamasında çocukların sayısal artış
larındaki zenginl ik, devlet için önemli  bir yük anlamına gelir. Çocukların 
eğitimi ve sonradan çalışma süresince sokulmaları, devamlı olarak bü
yük parayı gerekli kı lar . . .  Büyüyen gençleri, toplumsal, ekonomik, tek
noloj ik ve kültürel olarak, uygun bir biçimde organıze edi lmiş olan dev
let bütünlüğüne entegre etmek mümkün olmazsa, nüfusun çoğalması ile 
böyle bir devletin . . .  ic ve dış güçlükleri artar.» (Glubrecht 1972 : 43) . 

Türkiye nüfusunun, 1955 - 1 975 yıl ları arasındaki yaş dağı l ımını yine 
bir tabloda gösterecek olursak, yirmi yı l l ık bir dönemde, O - 14 yaş gru
bunun toplam nüfus içindeki oranında önemli bir değişme olmadığını 
acıkça görürüz. 

Tablo 2) Türkiye'de Nüfusun Yağ Dağılımı (1955-1975) (Yüzde olarak) 

YAŞ GRUBU 

0-14 
1 5-64 
65 ve yukcrısı 

1955(4) 

39.4 
57,2 

3.4 

1960(4) 

41 .3 
55,2 

3,5 

1965(5) 

42,0 
54,1 

3.9 

1970(5) 

41 ,8 
53,8 

4,5 

1 975(5) 

40,1 
55,4 

4,5 

Dengeli kalkınmamız için bir sorun teşkil eden 0-14 yaş grubunun 
toplam nüfus içindeki payı gelecekte nasıl olacaktır? Bu soruya bir ce
vap verebi lmek için çeşitli alternatifler üzerinde durulmakta ve ona gö
re tahminier yapılmaktadır. Bu yaş grubunun, toplam nüfus içindeki pa-

(4) Bkz. : Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı. Devi . istat. Enst. 
Yayın!., Ankara 1 973, s. 61 . 

(5) Bkz. : Dördüncü Beş Yıl l ık Kalkınma Planı 1 979 - 1 983, Yayın No : DPT : 1 664, 
Ankara 1 979, s . 25. 

262 



ELAZIÔ ŞEKER FABRİKASINDA ÇALIŞANLARIN DOGUM KONTROLÜNE KARŞI TUTUMLAR! 

yı, «yı l l ık  nüfus artış hızın ın» ,  «yavaş» ya da «hızl ı »  azalmasına göre 
değişecekti r. Örneğin ,  yı l l ık nüfus hızı yavaş azal ıyorsa, 0-1 4  yaş grubu
nun toplam nüfus içindeki oranı daha yüksek; yı l l ık nüfus artış hızı, hız
l ı  bir di.Jşüş gösteriyorsa, oran daha azdır. Buna göre, 2005 yıl ında, 0-14  
yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı ,  y ı l l ık artış hızın ın,  hızl ı  bir 
düşüş göstermesi durumunda % 29,20, artış hızın ın daha yavaş azal 
ması durumunda ise, % 37, 14  olacaktır. (Bkz. : Tuncer 1 976: 1 12-1 13) .  

Burada, konumuz bakımından bil inmesi gereken bir husus da, ge
lecekte Türkiye nüfusunun ne olacağıd ır. Bu konuda Baran TUNCER. 
«ÜC alternatif» üzerinde durmaktadır. Bu alternatiflerin dayandığı esas 
ölçü, doğum ve ölüm oranları arasındaki i l işki lerd ir. Ona göre ; 

1 .  Eğer doğum ve ölüm oranları hızlı bir şekilde düşerse, Türkiye'
nin nüfusu 2000 yıl ında 66 mi lyona, 2005 yıl ında 70. 1  mi:yona ulaşacak
tır. 

2. Doğum ve ölüm oranları nisbeten yavaş düşerde, Türkiye'n:n nü
fusu, 2000 yı l ında 70.1 milyon olacaktır. 

3. Doğum ve ölüm oranları en yavaş azal ırsa - ki bu durumda hız
lı bir nüfus artışı söz konusu olacaktır -, Türkiye'nin nüfusu 2000 yı l ın
da 72,6 milyon ve 2005 yı l ında 80,9 mi lyon olabi lecektir. Bu alternatifler
icinde gerçekleşme ihtimali en kuvvetli olani ise, 2. alternatiftir. (Bkz. : 
Tuncer 1 979: 1 1 0-1 1 1 ) .  

Buraya kadar sunmaya çal ıştığımız açıklamalardan, «ai le pldnlama
sının» ülkemiz için ne kadar gerekl i olduğunu açıkça görmekteyiz. 

3. ELAZIG ŞEKER FABRİKASINDA CALIŞANLARIN DOGUM 
KONTROLÜNE KARŞI TUTUMLARI 

Aile pldnlaması, ülkemizde bugün de üzeı inde önemle durulan b ir  
konuaur. Çünkü, deviet her yıl nüfusumuza eklenen bir mi lyona yakın 
nüfusa sağlık, okul vb. imkdnları yaratmak zorunda kalmakta ve hızlı 
nüfus artışı, imkônlarımızı zorlayarak, kalkınmamızı güçleştirmekted ir. 

Aile pldnlaması konusu. ülkemizde bazı dernek ve vakıfların kurul
masını bi le zorunlu kılmıştır. Buna örnek olarak, bu yıl 22. kuruluş y! l ın ı  
kutlayan «Türkiye Aile Pldnlaması Derneği»  i le kısa bir süre önce ünlü 
bir iş adamımızın başkanl ığında kurulan ve kuruluşu. 3 Ekim 1 985 tarihl i  
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe g iren «Türkiye'de Ai le Sağlıği 
ve Pldnlamc.ısı Vakfı »n ı  gösterebi l i riz. Bu vakfın amacını vakıf başkanı 
şu sözleriyle d i le getirmektedir : 

«Ana gayemiz, nüfusumuzu memleketimizin kalkınmasına dengeli 
bir bicimde arttırarak, süratle çağdaş. gelişmiş ülkelere her alanda ye-
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tişmektir . . .  Vakfın gayesi, nüfusumuzu dondurmak deği l .  Fakat. gelişen 
kaynrıklarımızı gözönünde bulundurarak, nüfusun daha yavaş artması
na yardımcı olmak ve isteyen herkese, ai le plônlnr:ıası hizmetin i  ulaştı
rabi lmektir.» (Mi l l iyet, 13 . 10. 1985) . 

Bu vakıf amacına uygun olarak, halen % ?.,2 civarında bulunan 
Türkiye'nin  yıl l ık nüfus artış hızın ı .  2000 yıl ında % 1 ,5'e i nd irmeyi dü
şünmektedir. 

Türkiye için bugün bir sorun olarak varl ığ ın ı  sürdüren aile plônla
.ması konusunu biz, Elazığ Şeker Fabrikası'nda çalışanlar örneğ inde or
taya koymaya çalıştık. Burada şunu amaçladık : Görüşülenlerin a i le 
plônlamasına karşı tutumları nedir? Aile plônlaması konusu, ne g ibi 
faktörlerden olumlu ve ne gibi faktörlerden olumsuz yönde etkilenmek
tedir? 

Bu sorunlarımıza cevap bulabilmek için görüşülen lerin «yaşlarımı .  
«eğitim durumların ı » ,  «fabrikadaki statülerin i » ,  doğum ve ikômet yerle
rin i » .  ,,cinsiyetler in i» ,  <:gel ir durumların ı » ,  «çocuk sayıların ı»  ve «tercih 
edilen çocuk sayısın ı »  çeşitli değişkenler olarak almayı gerekl i gör
dük. 

Burada hemen şunu da bel i rtmeliyiz ki, doğum kontrolü ile ilgil i 
.sorumuzu, sadece evli olanlara yönelttik. «Bekôra karı boşaması ko
laydır» sözünden hareketle, nüfus artışından doğrudan doğruya etkile
nenlerin konuyla i lg U i  f ikirlerin i  tespit etmeyi daha uygun bulduk. 

İ lg i l i  sorumuıa aldığımız cevaplardan şu genel tablo ortaya cıktı : 
Görüşülenlerin % 75,2'si (73) .  doğum kontrolüne «evet» , % 1 6,4'ü ( 16) 
ııhayır» ve % 2,2'si (2) ise, «hem evet, hem hayım cevabını verdiler. 
İ lgi l l  soru. görüşülen lerin % 6,1 ' ine (6) ise unutularak sorulmamıştır. 

Şimdi, yukarıda beli rttiğ imiz değişkenlerle, doğum kontrolüne karşı 
takın ı lan rntum arasında nası l bir i l işki bulunduğunu,  ayrı ayrı gözden 
geçirmeye çal ışal ım. 

Araştırmamıza göre, görüşülenlerin «yaşlam ile «doğum kontrolüne 
karşı tutumları» arasında önemli bir i l işki olmadığı görülmüıtür. Çünkü. 
doğum kontrolüne taraftar olanların yaş ortalaması, 38,3 iken, taraftar 
olmayanların yaş orta laması 38,6'd ı r. (6) 

Doğum kontrolüne karşı takın ı lan tavırla, «eğitim durumu» arasın
daki i l işki ise şu şekilde özetlenebi l ir  : Görüşülenlerden ,  okula hiç g it
memi� olanların % 66,6'sı, i lkokulu bitirmemiş olanların  % 75'i, i lkokuıu 

(6) Araştırma kapsamına alınanların ortanca yaşı (madyan) 33,S'tir. Branşlara göre ise 
ortanca yaş şöyledir : Daimi işçilerin ortanca yaşı 36,5, muvakkat işçilerin ortanca 

yaşı 30,0 ve hizmetl ilerin ortanra yaşı ise 49'dur. 
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bitirenlerin ·�� 70' i ,  ortaokulu b itirenlerin % 63,6'sı ,  sanat okulunu biti
renlerın % 75'i, l iseyi bitirenlerin % 83,3'ü ve yüksek okulu biti renlerin 
% 1 00'ü doğum kontrolüne «evet» demektedir. 

Görülüyor ki, eğ itim düzeyi i le doğum kontrolüne karşı takını lan ta
vır arasındoki i l işki ,  eğ itim düzeyinin yükselmesi i le anlam kazanmakta
dır. Bu durum, sanat okulu. l ise ve ün iversite mezunlurının oranlarında 
acıkca görülmektedir. Ayrıca, okula hic gitmemiş ve i lkokulu bitireme
miş oıanlarla, her eğ itim seviyesindeki lerden çoğunun, i lg i l i  sorumuza 
«eveb demeleri ise. problemi acıkça ortaya koymaktadır. Hemen şunu 
da bel i rtmel iyiz ki, doğurganlı kla i lgi l i  hemen bütün çalışmalarda, eğiti
min doğum oranlarını azaltıcı rolü  açıkça ortaya konmaktadır. (Bkz. : 
Tuncer 1976 : 88) . 

Amştırmamızda ayrıca. fabrikada çalışan çeşitli statüdeki persone
lin doğum kontrolü i le . i lg i l i  tutumlarını da beli rlemeye çalıştık. Görüş
ma yapılanlardan aldığımız cevaplar, şu tabloyu ortaya koydu : Daimi 
işcilerir % 65,B'i (29) .  muvakkat işçilerin % 56,2'si (27) ,  memurların 
% 66,6'sı (6) ve hizmetl i lerin % 84,6'sı (1 1 )  dotum kontrolüne taraftar
dırlar. Memurların % 33,3'üne (3) ise, i lg i l i  soru , unutularak sorulma
mıştır. Bu sayısal oranlara göre, doğum kontrolü ,  fabrikada çeşitli sta
tüde çal ışanların çoğu için de problem olarak görülmektedir. 

Ayrıca, doğum ve ikômet yerleri i le doğum kontrolüne karşı takını lan 
tavır arasında nası l bir i l işki olduğunu da, araştırmamızda gözönünde 
buluncıurduk. İ lg i l i  sorumuza verilen cevaplardan şu sonuç ortaya cıktı : 
Doğum kontrolüne taraftar olanların oranı ,  doğum yerine göre, köyde 
doğmuş olanlar için % 66,3 (61 ) iken; oturulan yere göre bu sayı, köyde 
oturanairda % 58'e (29) düşmüştür. Kent doğumluların % 54,5'i (12) 
doğum kodtrolüne «evet» derken, kentte oturanlarda bu oran % 66,6'ya 
(34) yükselmiştir. 

K.öyde oturanlarda oranın düşmesi ve kentte oturanlarda oranın 
yükselmesi, her iki yerleşme yerinin yaşama şartları i le açıklanabil ir. 
Cünkfi. coc� kırsal kesimde, kente nazaran ai lesine daha az yük oldu
ğu� hiss��tirmektedir .  (Bkz. : Tuncer 1976 : 39,86) . Ayrıca, durumu 
«t9;ı:.lhsel oluşum içidde incelediğimizde, hemen bütün ülkelerde doğur
�nlıktaki düşüşlerin, bel l i  bir kentleşme oluşumundan sonw ortaya cık
�ığını  görüyoruz. Ayrıca bütün ülkelerde, kentlerde ot':\�an ai lelerdeki 
çocuk sayısının, köylerdekine oranl�. 1çiaha az oluşu d� ,��r. gerçek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. » (Tuncer 1976 : 85) .  . . 

Bizim araştırmamızda da köylerde oturanların .aı::ı:olam,a çocuk sayı,
sı 5, 1 iken, kedtlerde oturanla� ortalama l)riell.l�da�ı ·•ıtiit!'' ·c)h(jf.ı 
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: ç:ncı : r  ki ,  pek çok kimse tarafından kentleşme tle düşük doğurcanL 
arasır.rJa yakın bir  i l işki o lruğu ifade edilmektedi r. (Bkz. : Tuncer E7 � : 
J3S; Erkal 1984 : 1 07) .  

Ara�;tı rmamızda ayrıca, «cinsiyet» ife doğÜm 
·
kdntrolüne karşı tak : 

n : lan tavır �rosında na3 ı l  bir münasebet bulunduğunu da tespit c� n .c ·  
i stedik. Çünkü,  kadının işgücüne aktif olara

'
k katı lniasın rn, dogu-rgcin ı ·Çı  

maltacağı görüşü yaygı nd ı r. (8kz. : Tuncer 19"/6 : 93) .  Hemen şun·� 
bel i rtmeliyiz k i ,  araştı rmamızda sadece iki bayan memur örneklem k':: r-
samına a l ınmıştır. İşçi ve h izmetl i  statüsünde çal ışan bayan yoktu . l ı ,, : ı ı  
'�orumuzu ise ancak evl i olan tek bayan memura yC.neltt ik v e  enden ci :  
rtoğum kontrolüne «evet» cevabını  aldık.  

Ç::ıl ışm::Jmızda, görürülenlerin «aylık kazançları » i le doğum kontrolü
.. nJ k J rş ı  tak:ndıklc.rı tav ır  aras ında nası l  bi r i l işki bulundutunu da bel ! �
lemoye çalışt ı �< .  Çünkü,  «'ekonomik gelişme i le doğurganl ık  aras : ndak :  
i : : ş ld rı raş tı.n l ı ı  ken, gol 'ş;menfn. en baştJ gelen ölçütü olarak gelir değ :ş
,1<en '.ne özel bfr ağırl ık verilmektedir .»  (Tuncer 1 976 : 81 ) .  Konu i le i lg: ı ı  
. «teori v e  inodel!erde g·enel l ikle gel ir  artış ın ın çocuğa karşı olan tale'.Ji 
.arttı racağı .  bununla bir l ikte . .  talep a rtış ın ın ,  her zaman daha çok sayıd :::: 
,ı::ocuk isleme biçiminde deği l ,  fakat daha n itel ikl i  çocuk talep etme çe:;-

l inde olacağı h ipotezi yapı l ıyordu . »  (Tuncer 1976 : 81 ) .  Bu teori ve rnc
,dellerin dayandığı  veriler ise, daha çok gelişm:ş ü lkelere a itti r. Gel ' >  
,mekte olan ü lkelerde, Qel i r  durumu i le doğurganl ık  arasındaki münasJ
beti bel irten veriler oldUkça yetersizdir. (Bkz. : Tuncer : 1976 : 8 1 ) .  

Bizim araştırmamızda ise, görüşülenlerin gel ir  durumları i le doğur.: 
krntrcl l.ı a rosındcki münasebet şöyled i r  : D�ğ!.lm kontrolüne «eve : :  
diyenlerin ayl ık  orta lama net gel irleri 7534 l i ra iken, «hayın> d iyenleri n 
ayl ık  ortc lama net gel i rleri 7318 l i rad ı r. (7) 

Bunun, fabrikada çal ışı lan branşlara göre dağı l ımı ise şöyled i r  : 
Dogum kontrolüne «evet» diyen daimi işçilerin a"

i
l ı
.
k ortalama net gel irle

ri 8417 l i ra iken, «hoyını d iyenlerin ayl ı k  orta lama net gel irleri 8285 l i rrr
dır. «Evt=ıt» diyen muvOKkat işçilerin ayl ık  net gel irleri ortalama olarak  
€0ôE l i ra iken, «hayır» d iyenlerin ayl ık  ortolamo net gel irleri 5871 l i r-:::: 
d ı r. Görüşleri sorulan memurların tümü, doğum kontrolüne «evet» de
mektedir. H izmetli lerden. «evet» diyenlerrn e l ine ayda orta lama olaraiı:  
8054 l ira geçer.ken, «hayır» d iyenlerin el ine ayda ortaloma olarak 835() 
l ira geçmektedir. 

·• 

c1i ücretle-/maaŞla ilvill raf<amlar 1979 - 1981 yıUarıı'ıe alttirlei\ 
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Çalış ı lcn branşlara göre. doğum kontrolüne «evet» ve «hcyın d iyen'..)
?n c.yl ık  ortalama net gelirleri arasında önemli bir fark olmadığı görul
mektedır. Demek oluyor ki ,  görüşülenlerin ,  gerek genel olarak ve ge
rekse bronşlara göre dcğıl ıtnları bakımından, aylık gelirleri i le doğum 
�'.ontrol 1Jne karşı tutumları arasında bir i l işki söz konusu deği ldir. Bura
na. d iğF.:r bazı sosyo - kültürel faktörlerin - eğitim düzeyi. oturulan cev
re,  dini faktörler vb. - etkilerin in olduğu söylenebi l i r. Esasında, ıgel i r  
cio{;l�.ke!'li i le doğurganlık arasındaki i l işkiyi ortaya koymayı amaçlayan 
" . 'J l ı rn1aların bulguları arasında tam bir birlik . . .  » (Tuncer 1 976 : 84) de 
�·.Jktıı:. 

Geıır durumu i le doğum kontrolüne karşı takınılan tavır a rasındaki 
: i i �.ki araştırı l ı rken, görüşülenlerin « ıercih ettikleri çocuk sayısın ı» be
i inmemiz. durumu bir başka açıdan kontrol etmek bakımından yerinde 
r lur . İ lg i l i  sorumuza aldığımız cevaplardan görüşülenlerin % 74'ünün 
urtalama olarak 2 - 3 çocuk istedikleri ortaya çıktı. Görüşülenlerin sa
h i p  Lulundukları ortalama çocuk sayısımn 4,7 olduğunu hatırlayacak 
C;lursak, onların hızlı nüfus artışından, olumsuz yönde nasıl etkilenmiş 
olduklarını daha iyi anlamış oluruz. Burada ayrıca i lgine oıan husus 
şudur ki, ortalama olarak 2-3 çocuk isteyenlerin oranı ( %  74) doğum kont
r J !üne <ievetıı diyenlerin oranına ( % 75,2) da oldukça yakındir. 

. Burada aklımıza hemen şöyle bir soru da gelmektedi r  : Görüşülen
'. 8 : i .  doğum kontrolüne «evet» ve «hayır» demeye i ten sebepler neie i 
dir? Bunun sebeplerin i ,  en iyisi kendi ifadelerinden direkt olarak öğren
mek. Önce, doğum kontrolüne «evet» diyenlerin ifadelerine bir örnek : 

ıBu ortamda doğum kontrolü olmalı . . .  İ ki çl)cuğum olsaydı ,  norr.ıai 
di .  Hem sıkıntı çekmezdim hem de bunlari (Çocukları )  daha fazla eğitmiş 
olabi l i rd im. İ ki çocuğun . . .  evlenmesi, okuması ,  yetişmesi ,  hatta onlara 
:ş LL• lrnak kolay olurdu .  {Fakat) 6 - 7 çocuğun okuması , yetişmesi, evlen
mesi ,  iş saHibi olması, beni düşühdüreti taraflar. . .  « (Hizmetl i ;  44 ya
c;; ında; Elazığ doğumlu; Fabrika civarındaki Kooperatif Evlerinde oturu• 
yor; okula hic gitmemiş ama okur - yazar; 7 çocuklu ) .  

Şimdi de doğum kontrolüne «hayın d iyenlerin ifadelerine tipik 
bir örn'3k : 

« (Doğum kontrolü) d in imizce haram. Doktora g itmeyi istemem. 
:Veyvasız agac neye yarar? Meyval ı  ağacın dibinde oturdrsun, meyva
s ın ı  yersin .  9 - 1 0 çocuk olmasını (do) istemem. (Çünkü fazla cocuk) 
anneyi düşürür. Çocuk anneyi mahveder.» (Da imi İşçi ; 48 yaşında; 
köy doğumlu;  köyde oturuyor; i lkoku l  mezunu ;  4 çocuklu )  
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Ayrıca, doğum kontrolüne karşı hem olumlu ve hem de olumsuz bir 
tcıvır · takınanların ifadelerine bir örnek : 

« (Doğum kontrolüne) haddi zatında taraftar deği l im. Çünkü, zarar 
ditli yönden . . .  Haddi zatında fazla çocuk olmaması için de öğreti lmesi 
iyi olur. Bu yönden (de) istiyoruz.�> (Daim' işci ) ;  25 yaşinda; köy do
ğumlu; Elaı. ığ'da oturuyor; i lkokul mezunu; 1 çocuklu) .  

Aktarılan ifadeler, · <;evet» ,  «hayın> ve «hem evet hem de hayı r» ın 
sebepleırini acıkca gözler önüne sermektedir. İ kinci ifadedeki, « (fazla 
çocuk) anneyi düşürür. . .  » sözü bize, «Çok çocuk anayi düşkün, babayı 
şaşkın yapanı şekl indeki Atasözümüzü ve ondaki hikmeti hatırlatmakta
d ı r. Ancak. aktarı lan ifaelerle dayanarak diyeoi l iriz ki. Devlet, arzu eden
lere, ai le plönlaması konusunda gerekl i yardımı yapmalı ve böylece so
runun çözümüne katkıda bulunmal ıd ır. 

Fabrikadaki araştı rmamızla i lgi l i  olarak, buraya kadar yazdıklarımı
zı kısaca şu şeki lde özetlemek mümkündür : Endüstrileşme ve kentleş
mer.in, bir toplumun sosyo - kültürel yapısında bazı değişmeler meydana 
getirdiğ i ,  herkesçe bil inen bir gerçektir. Bundan. tabii olarak fabrikada 
görı··ışme yaptıklarımız da F.ıtkilenmişlerdir. Görüşülenlerin çoğunun, ar
tık doğdLıklar: yerlerde cturr.ımlıklcrı .  bunun en acık örneğidir : Gorü�
me yap ı lon!arın % 80,7'�i. endiıstri leşme :;i.Jrecine katı lmad:-ın önce kö-r
de otururken. bu oran. endüstrileşme sürecine katı ldıktan sonra % 43,c'e 
düşmüştür. Sadece bu değişikl iğin, görüşülenlerin tüm yaşama biçimın
de bazı değişikl iklere neden olacağı da gayet tabiidir. 

Ayrıca, görüşülenler in dörtte üçü ( %  75,2) doğum kontrolüne «evet» 
pemekte ve bunda, eğıtim düzeyleri, fabrikadaki statüleri, kentleşme gi
bi faktörler önemli rol ler oyr.amaktadırlar. Diğer taraftan, ortalama ola
rak 4,7 çocuğa sahip olan görüşülenlerin dörtte üçüne yakınının ( % 74) . 
2 - 3 çocuk tercih etmesi, fazla çocuğa sahip olmanın, onlar için de bir 
problem teşkil ettiğini ,  acıkça göstermektedi r. 

Burada açıklanması gereken bir başka husus ise, araştırma bölge
miz olan Elazığ' ın nası l bir nüfus artışına sahne olduğudur. Şunu he
fen bel irtmeliyiz ki Elazığ, «kaba doğurganl ık» (8) oranı  yüksek olan i l le
rimizden birisidir. (9) . Ayrıca, yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri de yüksek doğuıganl ık bakımından ilk sırada yer a l ı rlar. (Bkz. :  
Tuncer 1 976 : 135) .  

(8) Kaba do!)urganl ık, b ir  yı l içinde doğan çocukların, aynı yı l nüfusuna oranı olarak 
tanımlanmaktadır. (Bkz. : Tuncer 1 976 : 13). 

(9) Kaba doğum oranı binde 55'in üstünde olan i l ler bu gruba girerler. (Bkz. : Tuncer 
1 976 : 134 - 135). 
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Demek oluyor ki. hızlı süfus artışı, fabrikada görüşme yaptıklarımızın 
çoğu için bir sorun olduğu gibi ,  Elazığ ili i le Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerimiz için de bir sorun olarak görünmektedi r. 

4. GENEL SONUÇ 
Aile plônlaması, bugün ülkemiz icin aktüel .olma özel l iğ ini  koruyan 

ve cözüm bekleyen bir problemdir. Onun içindir ki. başta Devletimiz 
olmak üzere, bazı deme'< ve vakıflar da konuya eğilme ihtiyacın ı  duy
muşlard ı r. 

Ülkemizin bugünkü işsiz sayısını ve bunun doğurduğu sonuçları 
gözönüne alacak olursak, problemin cidd iyetini daah iyi anlamış oluruz : 

« . . •  1985 yıl ı  programında ülkemizde her yı l 250 bine yakın işsizin,  
2,9 milyona ulaşan işsizler ordusuna katıldrğı acıklanmış bulunuyor. Hat
ta yalnız tarım kesiminde işgücü fazlasın ın 665 bini bulduğu ifade edi l
mektedi r. Bu yüzden kırsal kesimden kentlere bi l inçsiz akımın önü al ı 
namamakta, büyük kentlerin etrı:ıfında yoğunlaşan gecekonduların sayı
sı çoğalmakta, gel ir bölüşümündeki mevcut olan dengesizl ik gün gec
tikce büyümekte. n ihayet toplumun sağl ıkl ı  bicimde büyütülmesi ve eği
ti lmesi g iderek zorlaşmaktadı r. »  (Ci l lov, Mi l l iyet, 20. 9. 1985) . 

Bu durumun tek sorumlusu, kuşkusuz, sadece hızlı nüfus artışı. 
aeğ ildir. Hızl ı nüfus artışının yanısıra, ölüm oranlanndaki düşüşler ı le 
yatırımlardaki duraklamalar da burada önemli rui ler oynarlar. Ülkemi
zin nüfus artışını etki leyen bir diğer faktör de, diğer ü lkelerden göç ede· 
rek yurdumuza gelen soydaşlarımızın sayılarındaki artışlard ı r. 

Öyleyse ne yapmal ıyız? Nüfusumuzu dondurmalı mıyız? Tabii ki 
hayır. Çünkü, gerekli olan şartların hazırlanmasıyla, ü lkemizin en az 
1 00  milyon insanı besliyebileceğine yürekten inanıyoruz. Ama konu sa
dece beslenmeden ibaret değild ir. Öneml i  olan, herkesin  iş sahibi oldu
ğu güçlü ve çağdaş bir Türkiye'nin dengel i  bir bicimde ve bir an önce 
yaratı lmasıd ır. Bu ise. ancak dengeli bir nüfus artışı ve yatırımlann 
hızlandırılması i le mümkündür. 

Önıel ikle şunu da bel irtmel iyiz ki, a i le plcnlaması konusu, sadece 
devletin altından kalkabileceği bir iş deği ldir. Çünkü, bu işle i lg i l i  olan 
Sağl ık Bakanl ığı bütçesinin genel bütçe içeris indeki payı ancak, % 2,53'
tür ve bu rakam, son onbeş yı l ın en düşük rakamıdır. Öyleyse, a i le 
plônlaması konusunda kamu ve özel sektörün gi.Jç ve işbirl iğine ihtiyaç 
vardır. (Bkz. : Mi l l iyet, 7. 1 0. 1985) .  

Diğer yandan, dengeli b i r  ktı lkınma politikası izleyerek, b ir  yandan 
nüfus artış hızımızı - 2000 yılına kadar bel irlenen uzun vadel i  programlar 
cercevesinde % 1 ,5 civarına - düşürürken, bir yandan da yatırnnlara 
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azırl ık vererek çalışmalıyız. Bunu yaparken de iyi eğitilmiş insan güsi.
ne dayanmalı, daha çok ve daha disipl inl i  çal ışmal ıyız. Kalkınmarııız an 
cak  eğitim ve teknolojik yenil iklerle sağlam temellere oturtulabil ir. Cürı
kü ,  «yaterli teknik bilgi ve ehliyete sahip olmayan çoğu üretici ler tcrn
fından üretilen tarım makinelerinin bir çoğu görev yapamarna�ta. işgu
cü. orıerıi ve malrnm� kaybına neden olmaktadır. »  'Erdoğan, Mil i iyet. 
4. D. 1 985) .  

Demek oluyor k i ,  ülkemizin hızlı kalkınmasında, her  alanda iyi yeti�
miş, iyi eğiti lmiş irısan gücüne ihtiyaç vardı r. Öyleyse, «ihtiyacımız o:c'n 
şey, sadece tekn ik deği l ,  aynı zamanda da eğitimdir. Çünkü, ancak eğ: 
tim sayesinde teknikten de da�a akı l l ı  b i r  bicimde yara rlanabi l i riz.» (Ci·  
polln 1072 : 1 09) .  Böyle bir irtşan kitl�sine 1$Dhip olduğumuz. çok ve di
sipl inl i  çal ıştığımız takdirde, çağdaş bir Türkiye yaartma yolundaki ça
balarımız bir an önce nıeyvel�rirıi vere,cek ve ülkemiz, dürwa ülkel�rı 
icinde lôyık olduğu yere. bir an önce erişmiş olacaktır. 
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FIRAT HAVZASINDA YAŞAYAN GÜNÜMÜZ HALK ŞAİRLERİ 

irfan Ünver NASRATIINO(iLU (*) 

G İ R İ Ş 
Fırat Üniversites i'nin kuruluşunun onuncu yıldönümü münasebetiyle 

bir «Folklor ve Etnografya Sempozyumu» düzenlenmesi ve konunun «Fı
rat Hcvza�ı ı; i le s ın ırıand ır ı lmış olması. son derece isabetl i ve faydal ı  
bir etkinl iktir. 

Cünkü; Folklor ve Etnografya'nın, özell ikle Halk Edebiyatının, toplu
mun kültürel kalkınmasındaki önemi büyüktür. Zira, Halk Edebiyatı ürün
leri, insan hayatını yönlendiren, insanın dünü i le bugünü ve geleceği 
arasında köprü oluşturan önemli ögelerdir. 

t •alk Edebiyatı 'nın en önemli dalı oıan Aşık Edebiyatı 'nın yaratıcıla
rı olan Saz Şairleri, asırlardan bu yana toplumun sayılan kişileri olmuş
lardır. Bunlar, barışta mi l letin duygu ve düşüncelerini dile getiren deyiş
ler söylemişler; savaşta ise padişahın (Hakanın) yanında sefere çıkarak, 
askere moral vermişlerdir. 

Günümüzde, Saz Şairleri 'nin etkileri, eskiye oranla zayıftır; ama Do
ğu Anadolu'da ve tabiidir ki Fırat Havzası'nda yaşayan Saz Şairleri, yi
ne de çevresinde sayı lan ve sevilen kişilerd i r. 

Bu incelemede, «Fı rat Havzasında Yaşayan Gürfomüz Halk Şairleri» 
ele al ınacaktır. Ancak, bi l indiği gibi Fırat Havzası,· çok geniş bir alanı 
kapsamaktadır. 

FIRAT HAVZASI : 
Karasu ve Murat Suyu adlı ik i  büyük kol� birleşmesinden oluşan 

Fırat'ın Basra Körfezi'ne kadar toplam yatağırjn uzunluğu 2800 Km.'d ir. 
(Karası.1 kolu, kaynaktan Suriye sın ırına kadar 971 .  km.; Murat Suyu, 
1263 km) Türkiye·nin en büyük akarsuyu olqfl Fırat'ın kollarından Karasu, 
Erzurum'un kuzeyinde Dumlu dağ'dan doğar; Erzurum ovasında güney -
batıya doğru akar. l l ıco'dan başlayarak,'batıya döner ve adın ı  taşıyan 

(*) Folklor Araştırmal·m Kurumu Genel Ba�anı .  
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l<arasu - Aras dağları i le Coğu Kardeniz dağların ın iç s ıraları arGS:ndc
ki clcğı.ı - batı doğrultulu oluğu izler (Erzincan - Erzurum dem:ryolu da 
l<arasu boyunca uzan : r) .  A� kaleyi geçtikten sema bir  sür� daha batıya 
akıp, güneye dönerek Tercan 'dan gelen Tuzla suyunu a l ı r. Erzincan Ova
s : · ıı ı n  ortasın i Loydc. n boya aştı ktc:n sonra, Kemah boğı:ızında d i k  kayc: lc r. 
vahşi boğazlcır arasından akar. O nokt...ıya kadar kuz3ydel<i ela( lardc:n i ns ıı 
bJyları kısa, ama akışları fazla birçok kol a lari Karasu, en son Çaltı su
yunu cıldıktan sonra, güneye döneıek, Keban'a ulaşmadan önce, F ırat' :n 
öbür kolu olan Murat'la bi r leşi r. 

Murat ,  Van Gölü'nün kuzeyinde Alcdağ'dan doğar ve birkaç küçüi< 
kol la beslenerek Diyadin'den geçip kuzeybatıya döner. Karakösa ov:::ı 
•Sında, dağlardan inen akarsuları toplayan Eleşkirt suyunu alarak beslc
rı ! r  ve Muş ovasına doğru güneybatı yL·nündc akar. Muş uıc.s ın::la .  
önemli kollarından olan ve Nemrut Dağı eteklerinden doğan Karasu'yu 
a l ır. Muş ovasından baş layarak doğu - batı doğrultusunda uzanır (bu 
i.ir�ğru !�uda Elazığ - Tatvan dem! ryolu tarafından izlen ir) . B ir!eşen Muı ı 
�ur ve P�ri Suların ı  aldıktan sonra, Keban dolaylarında Karasu'ylJ 
p i fleşir. 

Söz konusu iki büyük kolun b irleşmesiyle güçlenen Fı rat. güne)•e 
doğru dör.üp r · Jhma suyunu aldıktan sonra. Güney<loğu TDroslar'da d;_;r 
ve ��rin boğo�lara dalar. Gerger yakın larında Doğu Anadolu Bölgesi'n
den çıkarak, C?üpeydoğu Anadpiu bölgesirıe gir�r. Gazia!ltep ve Urfa 
yaylaları arası�da güneybatıya doğru akar. Kuzeyden Kôhta ve Göksu'
yu a l ıp, Birecik't�n geçer; Kargamış yakınlarında sırwıarımızdan çıkarak 
Suriye toprakları�� girer. Suriye'den sonra l rak'a geçer ve Dicle'yie b:r
loçere!< Şattülara8 adiyla Basra körfezine dökülür. Böylece Dicle i !c 
b!r ! ikte çok geniş bir a lanın sularını H int Okyanusu'na gönderir. ( 1 ) 

HAVZADAKİ Q�GDA$ ,SAZ ŞAİRLERİ , : 
. .  · ' 

B:.ı çerçeveyi çizip de, bu alan içeris inde yer a lan şehi r, kasa':;a \'8 
!<öylere baktığımızda�· çok dayıda saz şairin in yetişmiş c·lduğu görüle
cekt ir. Keza, günümüı; sGz şairleri arasında da bu yöreye mensup olan-
lar ın sayı ları az deg i İd ır. 

, 

Aşı l� l ık geleneğin in 
·
�p�l ı  b ir biçimde yaşatıldığı Kars, Erzurum, Art

yir. ve Sivas i l !erirniz i le f9�oslar, çalışmamızın dışında tutu lacaktı r. Zira 
�u ı l le� imiz ır� Toroslar'dal<.. i aşık l ık geleneği başl ı  başına incelemelerin 
konusu olabilecek kadar 'J{ay�ı ndır. 

Fır·Jt Havza:3ı 'nda yer alon öteki i l lerimizde yetişen ve günümüzC:c 
•>es in i  duyu(rnuş olan hal� ŞQil=jf:ıri arasında şu j�imleri sayabi l i riz ; 

( 1 )  Cc!iş'ın H:ıchcttc Alfabetik Genel !'�ltür Ansiklopediş;i, Çjlt iV. s. q72 - 1 373 
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- Darendeli Aşık Osman Hulusi Ateş ( 1917 )  
- Darendeli Aşık Fedai  ( 1D43) 
- Darendeli Aşık Mehmet Emin Poyraz ( 1917 )  
- DJrendeli Açık Abdul lah Ertem ( 19 1G) 
- Darendeli Aşık  Memiş Tunç ( 1933) 
,....-:- Darendel i Aşık Mehmet Ali Kızılkaya ( 1908) 
- Arguvanl ı  Sefil Rıza ( 1934) 
- Arguvanlı pzan Sefi l i  ( 1934) 
- Buruk Vavıasırıdan Aşık Mahmut Coşkuner ( 1928 - 1984 ) 
- Arapkirl i  Aşık Cansever ( 1938) 
-- Balaban l ı  Aşık Emine Şener ( 1925) 
- İsa Kfrtlü Aşıl< Şah Sultan 
___,. Aşık Türkme11 Kızı  ( 1940) 
-- Arapkirli Aşık F�hmi Gür ( 19 1�) 

T u rı c e l i : 

- Ovacıkl ı  Aşık Yusuf Kemteri ( 1928) 
- Aşık Zamani ( 1948) 
- Aşık Emiş Bacı ( 1950) 
- Çemişgezekli amô Aşık Mehmet Erdoğmuş ( 1947) 

� i n  g ö 1 : 

---,- Kiğı l ı  Aşık Dertli ( 1947) 
� Karlıoval ı  Aşık Zafer Akbaba ( 1 952) 

G ü m ü ş h a n e 

;-: Kel�itp Aşık Serdafi ( 19�1 ) 
- Bayb4rtl1:1 Aşık �icrarıi ( 1908 - 1 969) 

Ş a n l ı u r. f a : 
- Mehmet Batur ( 1954) 
'.:"""'.7 Birecikl i  Aşık Kadir Büyükhanl ı  ( 1945� 
E r z i n c a n : 
- Aşık Adi l  Ali Atalay ( 1936) 
:--- Tercanl ı  Aşık Seyfettin Avcı ( 1927) 
- Sefi l Aşık ( 1��2) 
- Aşık Eyüp T�k

.
yurt ( 1914) 

:-'. Aşık Pervani ( 1��1)  
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- Aşık Davut Sulari ( 1926) 
- Aşık Daimi ( 1932) 
- Aşık Beyhani 1 933) 
E 1 ô z ı ğ : 
- Kebanlı Aşık N imri Dede ( 1909) 
Bütün bu halk şairlerini tanıtmak, onların deyişlerinden örnekler 

,,erebilmek, bu kısıtlı inceleme içerislnde mümkün değildir. Bu sebeple 
biz, burada, bize göre çok güçlü olem birkaç halk şairinden söz edecek; 
değer verdiğimiz bu halk sanatçı larımız üzerine halkbil imi çevrelerinin 
dikkatin i  çekmek istiyoruz. 

ERZİNCANLI AŞi i< DAVUT SULARİ : 
Davut Sulari yüzyı l ımızın en güçlü aşıklarından biridir. Geleneğin 

pütün gereklerini yerine getirebilen, saz çal ıp türkü çığıran; irtical yete
neği güçlü;  yüzlerce güçlü deyişin sahibi, tasavvuf ehl i ,  ard ında birçok 
çırak bırakan Davut Sulari . maalesef 22 Kasım 1 984 tarihinde, sanatı
nın zirvesinde bulunduğu bir s ırada ve 58 yaşında vefat etmiştir. 

Ölümünden kısa bir süre önce, Turhal'da, Aşık Semai'nin evindeki 
bir sohbette, Aşık Davut Sulari , Mehmet Yardımcı'nın, hayatı ile i lgi l i  
bir sorusunu şöyle cevaplandırmıştır : 

«Babam Vel i Ağbaba ile anam Rindi'den 1926 yıl ında Erzincan i l ine 
bağl ı  Çayır i lçesinde doğmuşum. Nesl im, Haşimi kabilesinden imam 
Musa-i Kôzım'ın torunu İbrahim-i Mükerrem'in oğlu Seyit Mahmut Hay
rani Vel i 'nin soyundan gelir. 1 7  yaşında mana aleminde aşk meyi içmi
şimdir. Arap ve Fars devletleri i le onbir Avrupa devletinde halk şi irimizi 
tan ıtma çalışmalarında bulundum. Ceşit!i bi l im adamları ile birl ikte 
konferanslar verdim. Alman ve Fars di l ini  iyi bi l ir im. 46 senelik saz şai
riyim. Eski Türk geleneğini sürdüren aşıklardandım. 1980 - 1982 yı l ları 
arasında saf kan Arap atımla Anadolu 'yu karış karış dolaşıp 35000 km. 
yol katettim.  Her köyde sazıma ses verdim. Daha sonra atımı Erzurum'un 
Mirseyit Köyünde Mehmet Şahin'e verdim. Muzaffer Sarısözen zama
nında T RT Ankara Radyosu'na gid ip, altı ay çal ıştım. M. Sarısözen ve Ul
vi Cemal Erkin' in aracı l ığ ı  i le İstanbul Radyosu'nda göreve baı;ıkıdım. 1950 
yıl ından 1 965'e kadar halk türkü leri okudum. 1965'de kendi isteğimle 
ayrı l ıp, serbest saz şairl iğine devam ettim.» (2) 

Davut Sulari'nin Anadolu 'yu adım adım gezmesi olayı, daha önce
leri de vuku bulmuştur. Hatta bir keresinde Aşık Yaşar Reyhani i le bir-

2- Mehmet Yardımcı , ·Kul Semfü'nin Evinde Davut S�ri ile Son Sohbet., [Ha
lay Dergisinde yayımlanac.;k yazı) 
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l ikte, Doğu Beyazıt'ta bir grup gençten dayak yemişlerdir. Zira ,  o gün
lerde, kimi aşıklarımız gibi .  Davut Sulari de politikanın içine girmişti. Ama 
bil inen odur ki, Aşık Davut Sulari vatanseverair. Atatürk i lkelerine bağl ı ,  
mil l iy13tçi bir saz şairidir. Turha! 'daki sohbette M.  Yardımcı'nın bir soru
suna da şu cevabı vermiştir : 

«Bir halk şairi ,  mi l let ve devletinin gelenek, görenek ve törelerini 
tahrip etmemel i .  Kanun, talimat ve Atatürk i lkeleri doğrultusunda sanatı 
icra etmelidir. Şair, edip, aşık ü lkenin gözüdür, kulağıdır, d i l id ir. Genç 
kuşaklar geçmişlerini iyi öğrenmelid ir. Bir de şair hayatta i ken ondan is
tifade edilmelidir. Kıymeti zamanında bi l inmelidir. Nice halk şairlerimi 
z in  h:ıyatları ve eserleri hakkında yeterli bi lgimiz yoktur . . .  » 

Davut Sulari 'nin eserlerinin bir kısmı, TRT Halk Müziği repertuvarın
da olup, zaman zaman çeşitli ses sanatkô:·la rı tarafından seslendiril
mektedir. Sulari, kend ine özgü bir üslubun sahibidir. Eserlerini yorum
layış; ,  sazının teline vuruşu ve de deyişleri tamamen kendine özgüdür. 
Bu sebeple, kimi gene saz şairlerini etkilemiştir. Mesela, çağımız saz 
şairlerinden Mahzuni Şerif, Sulari 'nin etkis inde bulunan aşıklardan 
biridi r. 

Davut Sulari'n in, bütün deyişlerinin yazıya geçiri ldiğini sanmıyoruz. 
Bütün deyişleri ezberindeydi ve gerektiğinde, deyişlerin i ,  gerektiği biçim
de deyiştirerek söyleyebi l i rdi .  A�·ıldcırın Diliyle Atatürk adlı gü ldesteyi 
hazırladığımız günlerde karşı laştığımız Davut Sulari ,  «yanımda Atatürk 
şi irim yok» demiş, bir süre düşündükten sonra da «yaz! »  diyerek, irtica
len şu deyişi söylemişti : 

A T A T Ü R K  

Tarih bin dokuz yüz otuz sekizden 
Ata acın vardır gönülde bizde 
Bütün Türk gençliği yürür bu izde 
Hatıradı r  heykellerin Atatürk 

Unutmayız bugün yarın Atatürk 

Türk toprağın kanla yoğurdun aldın 
Bütün düşmanların korkuya saldın 
Şan şöhret sahibi ancak sen oldun 
Mi l leten terkettin varın Atatürk 

Unutmayız bugün yarın Atatürk 
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Davut Sulari der Türk olan anar 
Allah'tan ihsand ır  bizlere ün var 
Erlerin huduttan düşmanı kovar 
Neslindendir arslanla rın Atatürk 

Unutmayız bugün yarın Atat:.irk (3) 

C'JV'.Jt Sula ı- i .  Konyo'da her yıl düzenlenmekte <:·lan Türkiye AŞıkic r  
""'! Jyrc nıı başta olmak üzere, ülkemizin çeşitl i yerlerinde düzenlenen a � . : ;  
�: · · ::-n :er;rıe defalcrcıJ katı lmış. yarışma'larda ödüller a lmıştır. ÖzelUdo 
':t.t ışmmı yarışmalarında. «Muamma» çözmede, «Şi i r» ve «türkü» dal lc 
r . :ıcia büyük takdir toplamış, al kışlanmıştır. 

Günümüz saz şoirler in 'n daha çok 7,8 ve 1 1  hecel i koşma türünde 
cleyişler söylemiş olmalarına rağmen. Davut Sulari bütün türleri denemiş . 
üzel l i l<le « D;vanıı türünde deyişler söylemiş ve seslendirmiştir. Bu türde. 
son söylediği deyişlerden birisi şöyledir  : 

Ben derdi gi ı  iftarem ki deme hitabım yoktur 
Cemal i  cenandır gön lüm inan nikabım yoktur 
C·erdi gir iftarem kırk altı yı ldır derbederem 
Ayaksız kütürıhaneyim elde l<itab�m yoktur 

Gerçi mest-i e lestiyem ben kendi ağamdan çok 
İcmişem bir moyhôneyem elde şarabım yoktur 
Daim sökülü ı  em dağlardan gel sn selleri nen 
Kuru taşa düşnıüşem ki inan toyrağım yoktur 

Daha taze bir dal idim kendi bağ ımda bittim 
Bir kasırga geldi aldı götürdü kökten yitt im 
Bilmezem ki bülbülü nôlônı ol demden ettim 
Kurumuş bir dal gibiyim inan yaprağım yoktur 

Aşk i le dünya dolmuştur Davut Sulari inan 
Bir zaman memurdum amma kül lüden oldum bir an 
Hepsi kaçtı gitti kalmadı yanımda bir yôran 
Evim barkım harap olmuş inan otağım yoktur. (4) 

Davut Sulari 'n in.  gerçekten bell.i b i r  otağı yoktu. Rivayet edil ir ki 
O'nun. yurdun her yanında otağı vardı  ve eir çok yörede eşleti bulunu
yordu.  
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4- M .  Yardımcısı ,  a.�.y, 
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Yu!<erıda d' ı değ indiğ imiz yibi. Sulari'nln eserl:::ri kağıda geçir: ı r.ıe
<çt i r .  Ama, Kultür ve Turizm Bakanl ığ ı  MİFAD Başkanl ığ ı  arşivince b;r  
c :. '.< clcylrleri vardır. K imi  yayımorganlarında da onunla i lg i l i  inceleme 
, . ı: : L . rı ,  röo :-:· ta ; ıar  ve ş i i rleri y:ıyımlanmıç.tır .  

2:-:\ZİN :ANLI AŞIK DAİMi : 

G3-;en yı l ,  Erzincanl ı  bir başka saz şairimizi de kaybetmenin üzC n 
. J l.inü yaşadık.  Bu, çevresinde saygı uyandıran , efendi ve gCıçlü L:: : r  

a ş ı k  elan Daimi id i .  

A-;ı :k C·J :m i  v : l l ar .{)nce bize haya t ın ı  şöyle anlatmıştı 
«Aslen Errincan' ın Tercan ilçesinden im. Ai lem Alibabaoğui kırı ıa

� : �J:.ı i lo an ı l ı r. Babam Birinci C.Cı nya E�vaşı s : rasında btanoul 'a göç 
c�miş.  Bu ·nedenle b9n 1932 yıl ında istanbul'da doğdum. 5 yaşında ik.en 
C:c:l2::ıin  ısr::m üzeri ne ai lece Terccn'a döndü l� .  Benim l"ıer iki  dedem, 
y::mi  r.nnemin babası ile babamın babası kardeştiler. Her ikisi de, güzel 
sa-::'. çolcırlardı. Esasen birkaç kuşak öncesinden saz ça 1•.11ak, bizim aile
de ::plcnck halindeymiş. N itekim 4 - 5 yaşlarında benim de elime bir saz 
·:erdiler. /' l !Ş, o al ış ve o gün bugündür sazı b ıra:l.<mıycrum. 15 yaş•ncl :!  
ş i ; r  yazmaya ve yazdığ ım ş i i rleri seslendirmeye başladım.  Bugüne ko
c .ır  ik i b in  c;vnrında şi ir yazdım.  Şii rler�mden bir kısmını neşretmek için 
hazır ! : !< yapıyorum. . .  1 8e2 yı l ında ai lece yine İstanbul'a geldik.  1950 yı
l :nda l ercon'da evlendiğim eşimden iki kızım ;k i  oğlum var . . .  1962 yı-
! n::-ıa TRT Genel IVlüdürİüğünün açtığı  imtihanı kazanarak İstanbul Rad
yosu kadrosuna al ıiıa ım.  O günden bu yana kaşeli olarak çal ıştığ ım rad
yoda b' rçok özel programlar yaptım.  Bu arada 40'a yakın plök doldur
dum. . .  Almanya'ya konser için g ittiğ imde, bütün Avrupa'yı dolaştım.  
Ayrıca Avustralya'da da konserler verdim . . .  Halk türkülerin in aran ;e 
edilmesine karşıyım.  Çok sesl i  müziğe evet, ama kendi enstrümanları
mızla olmak şartı i le . . .  Televizyonda halk ozanlarına daha çok program 
ayrı!ması gerektiğ i  kanaatindeyim . . .  » (5) 

Aşık Daimi'nin sazı güçlü, sesi güzeldi .  O'nun birçok eseri, TRT re
pertuvarına gi rmiştir. 

Ancak, Daimi,  aşı kl ık  gele'neğinin bütün türlerinde aynı başarıyı 
gösterememiştir. Mesela, «atışma» yaptığı ,  irticalen deyiş söylediği  gö
rü lmemiştir. 

Daimi daima birleştirici ,  yapıcı deyişler söylemiş. taşlamalarında 
bile başkaları'n ı  kı rmamaya özen göstermiştir. Kendisiyle yapılan röpor
ta jda şunları söylemiştir : 

5:.:..:. frten Ünver Nasrattınoğlu; ·Aşık Daimi •,  Hür Anadolu Gazetesi; 24. 12. 1974 
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«Bana göre b ir  ezan; hem tabiat ş i i ri söylemeli ,  hem de toplumu di
le getirmelidir. Kendi şi i rlerimden özetlersek; b ir  şi irimi  a l ırsınız, ya
kmmad ı r; 

Bir seher vaktinde indim bağlara 
Öter şeyda bülbül gül  yarelen ir  
Bakmazmısın sinendeki doğlara 
Derdimi söylesem di l  yarelenir 

Bir ş i i rimde güzelleme ; 

Bir güzel göz i le bir işmar verdi 
Gel otur sultanım gel diyemed im 
Aldı yaşmağını içeri g i rdi 
Tutu ldu d i l lerim löl diyemedim 

Bir ş i i rimde sitem vard ı r : 
Yaral ıyım bir densizin elinden 
Hi lesiz hurdasız yar sanmış idim 
Başım gitse dönmez idim yolumdan 
Benimle ölmeye var sanmış idim 

Birleşti rici olanları var ; 

Gel g idelim aşıkların cemine 
Hele bir yol kerem eyle su ltanım 
Katı lal ım devranına demine 
Uzak kalmayal ım böyle sultan ım 

Bir şi ir imde de çağın ozanı olmayı vurguluyorum 

Daimi 'yim kül lüklerde tozanlar 
Kötü örnek olur edep bozanlar 
Çağın kültürünü al_an ozanlar 
Bi l im ışığını saçanı söyle (6) 

Aşık Datmi,  ülkemizin çeşitli yerlerinde düzenlenen aşık şölen
lerine katıld ı ,  sazıyla sözüyle takdi r  topladı .  

52 gibi ,  gene yaşta vefat eden Aşık Daimi'nin kaybı, çevresinde 
olduğu gibi ,  saz şiiri i le meşgul olanlar _üzerinde de üzüntü yaratmıştır. 

Aşağıda Daimi'nin iki deyişini sunuyoruz : 

6- Feride Ercan, ·Aşık Daimi• ,  Sanata Çağrı Dergisi, Sayı : 1 .  Nisan - 1982 
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_ , _ 

Yolu çıkmaz bir menzile kervanın 
Vetirmekse yetirmemek pek alô 
Bir namert bağında gül  reyhasın 
Bitirmekse biti rmemek pek alô 

Ben dersimi aldım aşkın vechinde 
Cevher vardır aşıkların göçünde 
Varıp namert ile bir cem içinde 
Oturmaksa oturmamak pek alô 

Bakmaz mısın Daimi'nin virdine 
Derman olmaz aşıkların derdine 
Çekip te namerdi Hakkın yurduna 
Getirmekse getirmemek pek alô 

- il -

Bir seher vaktinde indim bağlara 
Öter şeyda bülbül gül  yarelenir 
Bakmaz mısın sinemdeki dağlara 
Derdimi söylesem di l  yarelenir 

Boş gecirmeyel!m biz bu çağları 
Dolaşal ım yaylaları dağları 
Bir gün gazel döker ömrüm bağları 
Eser sam yelleri dal yarelen ir  

Daimi ah eder ceşmim çırağı 
Dostun muhabbeti cennet otağı 
Ancak bu dünyada derdim ortağı 
Sazım figan eder tel yarelen ir  

ERZİNCANLI AŞIK BEVHANİ : 

Söz konusu edeceğimiz ,  Erzincanlı uçuncü saz şairi de maalesef 
gene yaşta kaybettiği ;11iz a'Şıklardan birid ir. 

«Beyhani, Erzincan' ın Çayırl ı i lcesine bağlı eski adıyla Esbeverek, 
yeni adıyla Verimli köyündendir. 1 933 yıl ında bu köye çok yakın Gomga 
köyüncie doğdu.  Bu köyde doğuşu bir rastlantıd ır. Ası l  köyleri Verimli '
d ir. O zamanlar Çayırlı bir bucaktı ve Tercan'a bağlıydı .  Tercan gerek 
doğa güzel l ikleri, gerekse alevi yolağının sonucu içl i  ve duygulu kişi ler 
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kaynağıyd ı .  Dağ, taş ozan doluydu.  Her yerde de bu ozanları koruyan, 
gözeten gönül ehl i  zenginler, beğler vardı .  

Babası Hüseyin, anası İbrahim kızı Gül izar'd ır. Ortakçı l ıkla geçinen 
dar gel ir l i  b ir a i ledendir. Beyhani 'n in ası l  adı İbrahim'dır ve çocukların 
en büyüğüdür. Sırasıyla ana baba b;r Ziynet, Huseyin, Ahmet ve ana 
ayrı Al i  Hıdır adlı 4 kardeşi daha vard ır. Ana Gül izar, ozan gönül lü ,  do
ğuşlu deyişleri olan, sPsı güzel bir anadır. Denebi l ir ki Beyhani ,  özel l i
ğ in i  anasından almıştı r. 5 kardeş içinde b i r  de Hüseyin, saz çalmakta 
ve ok•1maktadı r. Soyadları ise Egin'dir.» (7) 

Beyhani i lk saz derslerin i  amcası Rıza Efendi 'den almıştır. O rıra
da köyünde Kur'an ve din dersleri a lmış, İsldmiyetin temel kura l la ı ını 
öğrenmiştir. 1 4  yaşıno geldiğinde, Davut Sulari i le tanışmış, onunla bir
l i kte yurt içinde ve dışında (Suriye, I rak ve İ ran) dolaşmış, aşıkl ık gele
neğini  iyice bellemişti r. 

1954 yı l ında halasının kızı Asl ı  ile evlenmiş ve mutlu evl i l ikten 
Kenan, Selvi, Nazlı ve Ndzan dünyaya gelmistir. 1956'da askere g itmiş, 
1 960'da da İstanbul 'a yerleşmiştir. İstanbul 'da yapı ustal ığ ı  ve şoförlük 
yaparak geçimini sağiomış. bu arada aşık şölenlerine katı lmıştı r. 

Aşık Beyhani ,  yakalandığı böbrek hastal ığ ından kurtu lamamış ve 17 
Ağustos 1 97·1 tarih inde, henüz 38 yaşında iken vefat etmiştir. 

Ölümünden sonra, Merhum İhsan Hınçer, Beyhani için b i r  anma 
toplantısı düzenlenmiş, Bayan Hatice Gencay da, toplanabilen şi irlerin
den oluşacak bir kitabın baskısını  üstlenmiştir. N itekim 1972 yı l ında. 
Beyhoni Hayatı ve Deyişleri adlı bir kitap neşredi lmiştir. (8) 

Beyhani'nin deyişlerinde Hazret-i Ali sevgisi ağır basmaktadır. Ama 
şairimiz, tabiat ve in:>an sevgisi ,  vatan ve mi l let sevgisi i le i lg i l i  deyişler 
de söylemiştir. Davut Sulari'nin etkisinde olan aşık, d ivan tarzı deyişler 
de yazmıştır. Bunlardan birisi şöyledi r  : 

Kendim şeyda bülbül oldum köfi mi gel i r  dersin? 
Bir bağbanın bir gü lşenin bir de gülün olmalı 
Ben mürşid -i kômil deyip elde pek çok övünme 
Bir ahkamın b ir  i rkônın b ir  de yolun olmalı 

ı 7-· Nejat Birdoğan, Be}hani Hayatı ve Deyişleri, İstanbul 1972 (adlı kitaba yezı-
lan önsöz'den) 

8- Beyhanl Hayatı ve Deyişleri, Gençay Matbaası, İstanbul 1972 
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Özüme hökim olmuşum ölmeden öldüm deme 
Bi r bahri umman olmuşum çağladım doldum deme 
Deli lsiz buyruksuz hurufatımı bi ldim deme 
Bir Kur'anın bir imanın b i :- de dal ın olmalı 

Bütün kainatın malı bende olmuş feraiz 
Her yanım bir çöl andırı r  tükenmez bir sahrayız 
Her şey bende yerl i yerinded ir dersin ferahiz 
Bir ummanın bir ceyhunun bir de golün olmalı 

Onsekiz bin elemlere yekta mah oldum dersin 
Bütün eren bütün ululara rah oldum dersin 
Rütbe-i ödemim köinata şah oldum dersin 
Bir mihmanın bir mekanın bir de kulun olmalı 

Beni halkeden Hüda'çin öl deyu öldüm dersin 
H:cazeti dest im i le şanımdan aldım dersin 
Beni  yaradanı öz hanemizde buldum dersin 
Bh imanın bir şükranın bir de dinin olmalı 

Gel Beyhani bu ôlemde hubca hal laştım deme 
Cümle köinatta hôk oldum da feraştım deme 
Gelen dosttur giden dosttur dostlan bağlaştım deme 
Bir merdönın bir ccnanın bir de halın olmalı 

Onbeş heceden oluşan ve üç ayak üzerine oturtulmuş olan bu deyi
şi, Aşık Beyhöni'nin sanat gücü hakkında yeterli kanaati verecektir, 
sanıyoruz. 

Beymani 'nin şu iki koşması ise, O'nun, gene yaşta, yeterli olgunluğa 
erişmiş olduğunun kanıtıdı r  : 

- 1 -

Gönül senin derdin sana yetmez mi? 
Ne bağbana yalvar ne güle yalvaı 
Bu aşk seni çok cefaya sürükler 
Ne kervana yalvar ne yola yalvar 

Sakın gururlanma şöhretle ünle 
Kendini hatırla derdinle inle 
ı<c.lbinde dolaşan hisleri dinle 
Ne l isana yalvar ne dile yalvar 
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Nıcin havalanıp gökte uçarsın? 
Bir gün ecel şerbetini içersin 
Dünyaya geld iğin gibi göçersin 
Ne kaftana yalvar ne şala yalvar 

- i l -

Eğer del i l in kıymetin bi lmezsen 
O da elden gider Kur'an da kalmaz 
Bu cihanda vademiz dolar ise 
Gülümüz göcüptür kervan da kalmaz 

Eğer bal kadrini bi lmezsen kişi 
Eğer gül  kadrini bi lmezsen kişi 
E:ğer yol kadrin i  bi lmezsen kişi 
Harabe olur yol erkôn da kalmaz 

Beyhani okumuş aşk künyesin i  
Candan mevcut etmiş tur sinesini 
[:ger yıktın ise Hak binasını 
Senden küser g ider mihman da kalmaz 

Birinci deyişte aşığın. çift ayak kullanmış olduğu dikkatten kaçma
mıştır. sanıyoruz?. 

Aşık  Beyhôni'nin kahramanl ık ş i i rleri ve Atatürk sevgisini konu alan 
deyişleri de vard ır. Bunlardan bi risinde aşığımız şöyle demektedir : 
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Vr.tanını mi l letin i  b i r  etti 
Atanın ynıucur bizim yolum•JZ 
S:ıfsll taynan yobazları kör �tti 
Atanın yoludur bizim yolum1..1z 

Mavi gözlerinden dünya titredi 
Mehmetçikler aslan gibi kükredi 
Heybetinden bütun j(inya ürperdi 
Atanın yoludur hızim volumt1z 

Birlik beraberlik senin ida'l in 
Türk Mi lleti ka lbindedir hayôlid 
Ay-yıldız bayrağım senin cemôl in 
/\tanın yoludur bizim yolurnuz 

Beyhani 'yim aşkın i le coşarım 
Vatan sevgisi le dolar taşarım 
Bu toprağa hor bakana şaşarım 
Atanın yoludur bizim yolumuz. 
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ARAPKİRLİ AŞIK FEHMİ GÜR 
Veysel Şatıroğlu, ı\llevlüt İhsani gibi amô olan Fehmi Gür Arapkir'in 

Bostancık Köyü'nde, ·1 913 yıl ında doğmuştur. Üç yaşında iken geçirdiği 
çiçek hastal ığı  sonucu gözlerini kaybetmiştir. Oniki yaşından bu yana 
hayatını  Arapkir'de gflçirmektedir. 

Dört defa evlenen Fehmi Gür'ün, 1 944 yı l ında yaptığı dördüncü ev
l i l ikten dördü erkek olmak üzere beş çocuğu dünyaya gelmiştir. 

ı:-ehmi Gür, aşıkl ığa ve şı i r  söylemeye nası l  başlaa ığın ı  bize şöyle 
anlatmıştır : 

uTchmin ederim, ·: 5 - 16  yaşlar ındaydım. Bir gece rüyamda beni Kırk
lar'ın meclisine davet ettiler. Orada bana bir fincan içerisinde ne oldu
ğunu bilmediğim bir s ıvı ikram ettiler. Almak için uzandığımda elim ta
kıldı ve döküldü; ben ancak fincanın d ibinde kalmış olan bir yudumluk 
kısmını içebildim. Mecliste bulunanlar (<Nur gibi akıp gitti» dediler. Son
ra uyandım. İşte o günden bu yana şi ir yazmaya devam etmekteyim. 
Ustam yok. Aşıkl ık hikayem de bundan ibarettir. (9) 

: Fehmi Gür saz ?'Ji inayı bilmez. O'nun bu eksikl iğini oğulları g ider
mekte, deyişlerin i  oğu, ıurı ve yakın ları kayda geçi rmektedir. Başta Arap
kir Postası olmak üzere kimi gazete ve dergi lerde birçok şi iri yayımla
nan aşığın, yayımlanmış kitabı yoktur. 

Aşağıda aşığın iki deyişini sunuyoruz 

- 1 -

O günden berid ir yasl ı  gezerim 
Gülmek yoktur gül demedi yôr bana 
Gözlerimden kanl ı  yaşlar süzerim 
Al mendil i  sil demedi yôr bana 

Ateş düşmü� yüreğime yanarım 
Şışte kebap döner gibi dönerim 
E:e g itti halô ben im sanarım 
Uzak düştüm gel demedi yôr bana 

Bülbül olup öttüm yôrin bağında 
Elvan elvan tüttüm yôrin bağında 
ç;çek gibi bittim yerin bağında 
Dıken dedi gül demedi yôr bana' 

9- İrfan Ünver Nasrattınoğlu, ·Yaşayan Halk Ozanları : Arapklrli Aşık  Fehmi 
Gür•, Gündem Gazetesi, 23. ·r. 1976 
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Soldu çiçeklerim hara karıştım 
Ne şerbete ne suıara karıştım 
Tatlı idim acılara i<ar ıştım 
Zehir dedi bal demedi yôr bana 

Geld i karşımıza düşman savaşı 
Bir Allah dememiz titreti r arşı 
Çektim kıl ıcımı bun lara karşı 
Çekil dedi dal demedi yar bana 

Bazı ları doğru yoldan azarlar 
Bllzı ları hayır işi bozarlar 
Sevenler sevene mektup yazarlar 
Neme yazam a l  demedi yar bana 

Aşkın sayesinde dağları deldim 
Ufak tepeleri ik iye böldüm 
Duıana dolana kapına geldim 
8'.J yıl bizde kal demedi yôr bana 

Dedim nazl ım bura sen in  köyündür 
Uzak uzak kaçmak eski huyundur 
D·�diler ki Fehmi senin  neyindir 
Kölem dedi el  demedi yôr bada 

- 1 1 -

Güzel ler dolusu yaylaya vardım 
Bir iken bin oldu çoğaldı derdim 
Gb2.!eri yaşarmış bir güzel gördüm 

Dumanın eksilmez dağlar oy aman 
O da ben im g ibi ağlar oy aman 

Hasret ateşine tutuşup yanmış 
Yu:.:ünde yaşmağı yaşa boyanmış 
Sanki seher vakti bir gül  uyanmış 

Kız ı l ı rmak g ibi çağlar oy aman 
O da benim gibi ağlar oy aman 

Ayrı düşmüş yôreninden eşinden 
Kômi len vazgeçmiş dünya işinden 
Kura tal ih sıkı tutmuş peşinden 

Derdi ciğerimi dağlar oy aman 
O da benim gibi ağlar oy aman 
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S:>ldurmamış yeşi l in i  a l ın ı  
Snm yel i  dokunup eğmiş dal ın ı  
Seven yiğit neyler dünya malını 

Başına karalar bağlar oy aman 
O da ben .rn g:bi  ağlar oy aman 

İbrişim tel in i  dökmüş gerdana 
Güzeller içinde çıkmış meydana 
Melek mi doğurmuş doğuran ana 

: Kalmadı yürekte yağlar oy aman 
O da benim gibi ağlar oy aman 

Derin olmuş içimizin yôrası 
Si l in ir  mi bahtsızl ığ ın kaıası 
Lokman Hekim gelse yoktur çaresi 

Düşünmez hastayı sağlar oy anam 
O da ben im gibi ağlar oy aman 

Birer birer gel  dertleri bölel im 
Sen bana ben sana derman olal ım 
Ayva mı bulal ım nar mı bulal ım 

Dökmüş yaprağını  bağlar oy aman 
O da benim gibi ağlar oy aman 

Fehmi dökülmesin  gözünden yaşlar 
Acılar haline gökteki kuşlar 
Elbet bir gün olur düzel i r  işler 

Gönlüme gönlünü bağlar oy aman 
O da ben im glbi ağlar oy aman 

VİRANŞEHİRLİ AŞIK MEHMET BATUR 
Son yıl larda, aşıkl !k geleneğ in i  başarıyla sürdüren ve geleneği en 

ıyı şekilde temsil edenlerden birisi de Viranşehi rl i  gene aşık Mehmet 
Batur'dur. 

Snzına hakim, sesi g iizel. : rt ıcol yP.teneği gı:ıcıu ve geleneğin bütün 
.gereklerin ı verme getirebi len Mehmet Batur'un yakın gelecekte adını  
daha etk i l i  b ir  biçimde duyuracağını san ıyoruz. 
Mehmet Batur 1 954 yı i ı  Haziran ayında Urfa'n ın Viranşehir i lcesine bağlı 
Yeşilal ıc köyünde roğmuştu ı .  Babası Mi l l i  Aşireti 'nden Kara Hamdo'
dur. Kara Hamda üç kez evlenmiş, i lk iki evl i l ikten çocuğu olmamış, ü
çüncü evl i l ikten doğan sekiz çocuğun bir: ncisi olarak Mehmet Batur 
dünyaya gelmiştir. 
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Aş:ğın asıl adı Dehham'dır. O da babası gibi üç kez evlenmiş olup, 
halen ik i  karısıyla birl ikte yaşamaktadır. Altı çocuğu vardır. ( 10) 

5,7,8 ve 1 1  hecel i  koşmalar söyleyen aşığın, çeşitl i saz şairleriyle 
de deyişmeleri bulunmcktadı r. 

El inde sazı, d i l inde sözüyle Anadolu'yu baştan başa dolaşan, ama 
daha çok istanbul'da k•Jnaklayan Mehmet Batur sık s ık çevresini ,  yakın
ların ı  ve genel olarak insanları taşlar, ama onun taşlamaları kırıcı olma
yıp. mısralar arasında ince hiciv saklıd ı r. Aşık, şu deyişinde karakter 
yapısın ı  ortaya koymaktadır : 
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Bir dertli ozanım bana hor bakma 
Perde bende mızrab bende tel bende 
Acı söz söyleyip kalbimi yıkma 
Derya bende umman bende sel bende 

Adım kalacaktır dünya yüzünde 
Cok manô var aşıkların sözünde 
B�n yanıp kavruldum aşkın közünde 
Ateş bende duman bende kül bende 

l{.Jra kaderine şaşanlardanım 
Aşk atına binip koşanlardanım 
İrfan mecl isinde pişenlerdGnim 
Edep bende erken bende yol bende 

Tesel l im gözyaşım ağlar dururum 
Ben gönlümü Hakka bağlar dururum 
Yoz demez kış demez cağlar dururum 
Deniz bende nehir bende göl bende 

Yaral ı  gönülün i lacıyım ben 
Kolb kırmam dostlara duacıyım ben 
Söz tüccarı fikir ağacıyım ben 
Meyve bende yaprak bende dal bende 

Çr ık çile çekince sabra al ıştım 
Ne yana kactımsa dertle buluştum 
Batur'um yılmadan daim çal ıştım 
Arı bende kovan bende bal bende 

ı O- Kamil Nazik, Aşık Mehmed Batur. i l .  Kitap lstanbul 1983 
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Otuz yaşında, üc Kez evlenen Mehmut Batur'un icinde hala sevgi 
fırtınalarının estiğini ,  koşmalarının birçoğundan anlamaktayız. Karaca. 
oğlan'vari bir deyişinde bu duygusunu anl ıyabil iyoruz 

Eia gözlerine kurbcın olduğum 
Bir türlü ben sana yetemiyGrum 
Hayalde düşümde hep sen i gördüm 
Uz1.1ttım el imi tutamıyorum 

Aşkın ateşiyle tutuştum yandım 
Ömür boyu benle kal ırsın 3andım 
Bugün yine sen in ismini andım 
Araya kimseyi katamıyorum 

Seni düşünerek yolda g iderdim 
Güzel yerim benden ayrılmaz derd im 
O hayôl ettiğim acıya erdim 
Konuşmaz di l lerim ötemiyorum 

Aktı gözüm yaşı oldu bir nenir 
İçerime dolmuz dert ile kahır 
Ben tüccarım satıyorum cevahir 
Sarrafını bulup satamıyorum 

Ben Kerem'im sen de Aslıhan mısın 
Damarda dolaşan benim kan mısın 
Mehmet Batur der ki benim can mısın 
Aşkını kalbimden atamıyorum 

KEBANLI AŞIK NİMRİ DEDE : 
Elazığ' ın Keban i lçesinden Aşık Nimı i  Dede'yi Konya'da Aşıklar 

Bayramı'nda tanıdık. Aşıklar arasında ve çevresinde saygı uyandıran 
N imrl Dede, daha çok tasavvufi deyişleri i le d ikkati çekmiştir. 

Kalem Şuarası okın Nimri Dede, Konya'da tanıştığımız yı l larda ha· 
yat hikayesin i  bize kısaca şöyle öz9tlemiştir : 

«1909 yıl ında Elazığ' ın Keban i lcesine bağlı N imri Köyü'nde doğ
dum. Ası l  adım İsmai l  Dehmenoğlu'd ı r. İ ki kez evlendim.  İ lk eşim kıs
kançl ık yüzünden intihar etti . Daha sonra Mısırl ı  bir kızla evlendim. 
İ lk eşimden 7,  ikinci e\ı l i l ikten de 5 çocuğum dünyaya geld i . »  ( 1 1 )  

11- irfan Ünver Nasrattınoğlu, ·Yaşayan Halk Ozanları : Kebanlı Aşık Nimri Dede•, 
HDr Anadolu Gazetesi, 23. 2. 1976 
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Nimri Dede, konuşmamızda, ikinci eşinden hayranl ıkla söz etmiş 
ve ona hayranl ığının halô surdüğünü söylemiştir. 

Gençl iğinde güreş yapan aşık, 18 yaşında iken istanbul'da Kumka
pı Güreş Takımı'nda Greko-Romen sti l inde güreşmiş, ama bel fıtığına 
yakalanması sebebiyle. gene yaşta sporu bırakmak zorunda kalmıştır. 

Şairin yaradı l ışla ilg i l i  bir deyişi şöyled ir : 

Atamın beline enmezden evvel 
Kudretten terkip oldum da geldim 
Ana rahminde bir tezgaha düşüp 
'-S\Jreti insanı buldum da geldim 

Butun azan o tezgôhta do:<Undu 
Terkip olan kudret ol kaba kondu 
'Tekamül müddetin dokuz ay on'du 
Ordu nizamatla doldum da geldim 

İşte bu hisapla geldim cihana 
Buna konup bundan çıktım ayana 
Hak gelsem sığmazd :m hec bu meköna 
Onun için ben kul oldum da geldim 

Yine Tanrı ve ana yücel iğini  anlatan bir başka deyişini de sun
mak istiyoruz : 

200: 

Bizi her nebatın her nüvesinde 
Teırkibimiz Tanrı ferman eylemiş 
Her birinden bir yol açıp babaya 
.'�nada şekl imiz insan eylemiş 

Sönmez bir ocaktır ana sevgisi 
Bı ımem ki bu nasıl Tanrı vergisi 
Ne zamanki ana olsa birisi 
Canını yavruya kurban eylemiş 

Ana köinatın anahtarıdır  
Ana her varl ığ ın iftiharıdır 
Ana bu N imri'nin sad ık  yörıdır  
Çünkü her derdine derman eylemiş 
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Son olarak ta, N imri Dede'n in, Yüce Atatürk için yazdığı bir ş i i rin i  
sunuyoruz : 

.Sana öldün diye mezar kazmadık  
Her kudretin Türk'ün kanında Atam 
KC1brin i  di kmeye taş da yazmadık 
Çünkü al sancak var yanında Ataım 

İzinde oldukça Yurdumuz hürdür 
İrmnımız kavi aşkımız gürdür 
i�� iklôl uğrunda sözümüz birdir 
Böyle ahdeyledik gününde Atam 

Hep şOlende yürür bu asil M il let 
Ben Türk'üm diyene ne büyük devlet 
Cihad tarihine ün saldın elbet 
Gör neler yazı l ı r  şanında Atam 

Tam el l inci yıl oldu Cumhuriyetin 
Hep seni yôdeyler asil Mi l letin 
Kırk mi lyon Türk'le Yavuz İsmet'in 
Hürmetle eğil ir önünde Atam ( 12) 

1 2- 1 .0. Nasrattınoğlu, a.g.e. 
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HARl>UTLU İKİ ŞAİR : HA YRi VE RAHMi 

Yrd. Doç. Dr. M. Naci ONUR (*) 

Hacı Hayri Bey'in vücuda geti rdiği  ve şi irlerin in en güzeli d iye'.Jilee;e
gimiz meşhur manzumesi ,  Harput'ta uşşak makamında bir türkü olarak, 
istanblil'da da Hüseyni makamında ve çok güzel bir ahenk i le bestelen
miştir. Burcda yeri :)elmişken ve yazımızın temel noktasını teşkil edece
ğinden zaman zaman müracaat edeceğimiz, Hacı Hayri Bey'in bu meş
hur şi ir ini serdedelim. 

«Sinemde 'lir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı 
Zülfün karanl ığında bezme çerağ olaydı 

Meyhaneler kapusı bahtım gibi kapansın 
Rindane bôde içmek sensiz yasağ olaydı 

Deşt-i cünun içinde gezmezdi böyle gönlüm 
Giysuların kemendi boynumda bôğ olaydı 

Terk-i cünun ederdi Leyla gamıyla Mecnun 
Bir gün yüzlin göreydi a lemde sağ olaydı 

Gülşenserôy-ı hüsnün bir ôh i le yıkard ım 
KanQn-ı aşk içinde cüz'i mesağ olaydı ( 1 )  

Efsaneler yazardım sevdô-yı aşka dair 
Gamdan diHmde Hayri hal-i ferağ olaydı»  

Bu nesi l ,  Hacı Hayri'yi ve asıl ismi i le  Hayrul lah' ı  bu manzume ; !e 
tanıma ve ona hayran olma fırsatını bulabi lmiştir. 

•) Fırat Üniversitesi, F�n-Edeblyat Fakültesi ,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ 
1- Bu manzumenin bu beyti orijinalinde olmayıp, sonradarı şairi tarafından ilave 

edilmiştir. Beyit sırası da ·Hacı Hayri ve Hatıra-yı Ahd-i Şebab IRtar.bul 1 950 den aynen
al ınmıştır. 
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Hacı Hayri Bey hukkında ma'ICımat vermek istiyorum, zira bu ş i irin 
eweliyatını araştırmak için böyle bir bi lg iye ihtiyaç duyulacaktır. 

Hacı Hayri, 1 876 da mebus olan Harput ulemasından Hacı Mahmud 
Efendi'nin büyük oğludur. Hacı Mahmud Efendi de şair  ve ôl im bir zat
tır. Şi irlerinde mahlas olarak Vahdi'yi kul lanmıştır. Bazı eserlerde Hay
ri'nin doğum tarihi 1 272/1 855 olarak veri l irken ba·zı larında bu tarih 
1277 /1860 olarak görülür. 

Hayri'nin doğumu uzerine Harput şa irlerinden Rahmi bir tarih dü
şürmüştür. 

«HACI HAYRİ'NİN TARİH-İ VELADETİ 

Serinde «cevheri» tôviz Rahmi'ye tôrih 
Hayırlı ad ola mehd-i zamanda Hayrul lah» 

Bu tarih, cevheri tarih olduğu için, yalnız noktal ı  harflerin ebced 
hesabına göre tutarın ın al ınması gerekir. O harfler de Hı + ye + ze 

+ nun + h ı  + ye harflerinden müteşekkildir. Bunların toplamı 

600 + 1 0  + 7 + 50 + 600 + 10 = 1 277/1860 olur. Bir kısım eser

lerde Hayri'nin doğum tarihi 1 272/1 855 olarak geçerken (2) , Rahmi'nin 
düşürdüğü  tarihte 12 77/1 860 olarak geçmesine bir anlam verilememiş
tir. 

Zülfü Güler de, Hacı Hayr! Bey hakkındaki yazısında doğum tarihi
ni bel irl iyen Rahmi'nin beytine müracaat etmiş ancak, 1 272 tarihi çık
tığını belirtmiştir. (3) 

Halbuki, Rahmi'nin düşürmüş olduğu beyti doğru olarak kabul eder 
de, ebced hesabıyla çözmeğe çalış ırsak, 1 277/1860 tarih ini  bulmuş olu
ruz. (4) 
: Harputlu Rahmi : (Rahmi Hoca) 1 802) .  Hayri doğduğu zaman 58 yaşın· 
da oldL.ğuna göre, bir hata yapması düşlınülemez. O halde biz, Hayrin in 
doğum tarihini  ihtiyatı da elden bırakmadan ve bu tarih mısrasına daya
narak 1 277 / 1860 olar.:-.k kabul edel im. 

Rahmi. niçin Hayri hakkında böyle bir tarih manzumesi yazma lüzu
munu duymuş ve hisşetmiştir ?  

Hayri"nin babası Hacı Mahmud Efendi, Rahmi'n in muasırı bir şah
siyet olmakla beraber, Vahdi mahlasıyla şi irler yazan ve aynı köyden. 

(2) Ali Rıza Alp - Hadi Koı;:demir, Hacı Hayri ve Hatıra - yı Ahd - 1  Şebab lstanbul - 1950 
Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri 

(3) Zülfü Güler, H. Hayri Bey, Yeni Fırat Dergisi, Elazığ - 1 966 s. 29 
(4) Fikret Memişoğlu, Rahmi Hoca. Yeni Fırat Dergisi lstanbul - 1963 s. 12 
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Hoğu köyünden bir Ş'Jhsiyettir. Arkadaşlıklarının i leri seviyede oluşu. 
ai lece ü lfetlerinin buluı ıuşu sebebiyle, Hayri ve ai lesi, ceddi hakkında 
sitayişkfü bir manzume yazan Rahmi'nin öli.imünden (1301/1884) iki yıl 
sonra ( 1 303/ 1 886) hacı Hayri Bey, kend isinin doğumuna tcırih düşüren 
Rahmi'nin divanını tertip ederek bastırmış, divanın ilk sayfasına da şu 
beyti haklı olarak dere etmiştir. (5) 

«Nüsha - i h i�met deni lse hakkına şayestedir 
. Rahmi - i mu'ciz edanın al oku divanın ı» 

Bası lmış tarih in i  de 108 sayfadan ibaret olan divanın sonuna bir 
bEıyit ilavesiyle bel irtmış. böylece borcunu eda etmiş, kadirşinôslığını 
isbat etmiştir. 

«Senô-yı çôr-ı yôr i lhôk olunca söyledim tarih 
Basıldı himmet - i yôrôn i le divanı Rahmi'n in» 

Son mısraın ebced hesabıyla tutarı 1 299 dur. Bu rakama 4, (çôr) 
katı l ı rsa ·1 303 rakamı bulunur. ( 1 886) 

Hayri. medrese tahsi l in i  bitirememiş, i lme aşırı duyarlı olduğu için 
kendi kendisini yetiştı rmiştir. Tabii, a i lesinin bu yetişmede büyük bir 
amil  olduğu muhakıkaktır. Sırasıyla, Evkaf Nezareti Mektubi kalemi, 
Memuratü'I - Aziz Sancağı Temyiz Meclisi müstantık vekôleti, Ergani 
Bidayet Mahkemesi Başkôtipl iğ i ,  Diyarbakır Mektubculuğu, Ergani ve 
Dersim Mutasarrıf l ığı görevlerinde bulunmuş. « Ulô Sınıf - ı Sanisiıı rüt
besin i ,  «Mecidi Nişanı» nı kazanmıştır. 

Tedavi için istanbul'da bulunduğu sırada ( 1328/1910) vefat eden 
Hayr: Bey, Ed irnekapı Mezarlığına defnedi lmişti r. 
ı Hacı Hayri, kaleme aldığı şi irlerinin bir kısmını , bi lhassa gençlik yı l
larına ait olanlarını «HATIRA - YI AHD - i ŞEBAB» nômı a ltında topla
mıştır. Genel ik yıl larında, bazı divôn şôirlerinin te'si ri alt ında kalmıştır. 
Kôh FuzOli'n in te'siri altında kalarak mistisizme dalar, köh Nedim'in te'
siri altında kalarak şuh ve rindône bir eda ile hayattan kôm a l ır. Fakat, 
çok kere de Nôbi'nin te'siri a l tında kalarak, şi irler meydana getiren ve 
kendisine büyük değer veren Harput'lu Rahmi (Rahmi Hoca) 'nin yolunda 
yürüyerek, kısmen hiKemi deni lebi len bir ş i i r  iklimi yaratan şairl iğ i  d ik
kati çekmektedir. 

«Etmez deriğ nakd-i hayôtı ôşıkôn sana 
Olsun feda hemişe bu côn ü cihan sana» 

f5'): lstıak Sunguroğlu, Harp:..ıt Yollarında lstanbul - 1959 c. 1 1 ,  sh. 287 
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beytinin bulunduğu bir gazel inde Fuzul i 'n in te'siri görülürken, 

«Git künc-i haröbôta bak neşve-i mestane 
Ger taze civôn yoksa al köhne şaröb olsun» 

mısra larında Ned im'in ruhunu bulmamak mümkün değild ir. İncel ik, has
sasiyyet ve rintl ik şi irlerin i  o kadar renkleştirip manalaştırmıştır ki, dev
rinde kolay kolay her şi iri beğenmeyen şöi r  Muall im Naci, Hacı Hayri'yi 
methetmek ve şi irlenni tabetmek suretiyle onu takd ir  etmiştir. Bununla 
beraber, Hayri, Nabi ' ;ı in bir gazel ini ve Mual l im Naci'nin gazel in i  tahmis 
etmiştir. Bu tahmis işlemi, her iki şairin de te'siri altında kaldığını ,  onla
rın ş i i rlerini fazlasıyla beğendiğini  göstermektedir. 

« Ta bekey gönlüm bu ô lı  ü zôrı mutad eyiesün 
Devr-i nahemvar el inden arz - ı bidôd eylesün 
Hatır-ı nöşôdı bir günde felek şôd eylesün 

Gonca gülsün gül açılsın cOy feryôd eylesin. 
Sen dur ey bülbül biraz gülşende yörim söylesin» 

«FAZİLETMAB MUALLİM l'JACİ EFENDİ HAZRETLERİNİN 
GAZEL - İ EDİBANELERİN İ T AHMİSDİR» başl ığıyla Hayri şöyle diyor 

«Olsa gam gönlümde vezk ü şevke tebdil eylerim 
Alemi bir ôlem - i ôsOde tahyil eylerim 
Nerde olsam kendime bir neşve tahsil eylerim 

Her melôl ôbödı nüzhetgöha tahvil eylerim 
Gittiğim her yerde bir meyhône teşkil eylerim» 

«Kızan Dağında» başl ığını taşıyan şi irinde 

« İştiyak-ı vatanı kaynatarak d i l lerde 
Güzer ettik rüfekamızla Kızan Dağında 

Nakt - i hayôtı cevher - i namusu mahvolur 
Aluftegöne kimseyi Allôh düşürmesin 

Anlar ne varsa dilde fakat anlamaz geçer 
Ol şive - söz misl i bul unmaz Zekiye'dir 

Ey nöme gidersen vatan söyle ki Hayri 
Ben zöde - i hamen g ibi ôh sen de geleydin» 

gibi müstakil beyitlerde vatanı .  d iğer şairlerin mücerret vatanından ayrı, 
müşahhas bir mana taşıyan vatandır. Harput'un işvel i  Zekiye's l ile be-
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raber onun toprağı da terennüm edilmektedir. 
Hayri, mizaha da çok düşkündür. Eşeği ve ineği için bir mersiye 

kaleme al ı rken şöyle diyor : 

«Eşeğin nôr - ı f irıJkıyla yanarken yüregım 
Gürledi g itdi anın üstüne bir de ineğ im» 

Çok müstehcen hicviyeleri, küfürlü taşlamalarının olduğu da riva
yet edil ir, ancak bunların müsveddeleri ele geçmemiştir. 

Hayri, sadece neş'el i ş i i rlerin sahibi midir? Hayata karşı alaycı bir 
;tutum içinde olan şair ın kendine has elemleri , üzüntü leri , gamı, kederi 
.yok mudur? 

Hatıra - yı Ahd - ı Şebab'ın neşrinden sonra, şairin şu kıt'ası ken-
di iç elemini ve iç yüzünü ortaya koyacak Ciyrı bir manzumedir. 

« İstekle değil içtiğ imiz bôde velôkin 
Hicr ôteşin i  zehr i le söndürmek içind ir 
Mey neş'eye de keyfe de mahsus değlldir 
Erböb-ı gamı belki tez öldürmek içind ir» 

Mustafa Tüzün tarafından Muhayyer Kürdi makamında bestelenen 
bir kıt'ada Hayri. «birl ikte» kelimesini her mısranın başına getirip kullan
mak suretiyle tekrir san'atıno da yer vererek şöyle diyor : 

«Birl ikc:e al ıp bezme getir nöy ü erböbı 
Birl ikde otur nOş edel im böde - i nôbı 
Birl ikde oturduk bütün eıvah - ı şeböbı 
Birl ikde bitirsek şu teessürlü  kitôb1» 

Fuzüli, Nöbi, Nerlim Muall im Maci ,  Rahmi - i Harputi gibi şairlerle 
ve onların eş'arıyla haşir neş ir  olan Hayri Bey, ister istemez onlardan 
etkilenmiştir. Hacı Hayri'ye ait olan, yukarıda bestelendiğini belirttiğ imiz 
ve metnini verdiğimiz <ıolayd1» redifl i manzume, Rahmi-i Harputi'nin mat
bu d ivanının 101 . sayfasında yer alan aynı redifli gazele naziredir. (6) 

Burada Rahmi'n in şi ir ine geçmeden evvel Rahmi hakkında da kısa 
bilgi vermek yerinde olacaktır. 

1217  /1802 yıl ında Elazığ'a bağlı Hoğu köyünde doğan şair, Gazian
tep'i , Kayseri'yi dolaştıktan sonra, dönüp memleketine gelmiş, 1301 /1884 
yıl ında yine doğduğu köyde ölmüştür. Kayseri'de Büyük Kasım Efendi'
den icazet alan şair, Elazığ'a dönünce bir daha gurbete çıkmamıştır. 

(6) Divan · ı Rahmi - 1  Harpııti, Ma'müratü'I - Aziz Matbaası - 1 303 
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Torunu Fatma Hanımı' ın anlattığına göre, Bolu' lu Hoca d iye meşhuı olan 
Şeyh Hüser.ü'I - Vaizi'den de inôbe almıştır. Rahmi üzerinde Nabi'den 
çok Fuzuli, Nôili, Yahyô ve Nedlm' in te'siri olduğu açık bir şeki lde his
dedilebi l i r. Rahmi'nin ,  « Fuzul i  kadar içl ı  ve suzişli , Nedim gibi de şuh ve 
neş'eli şair yoktur a ·11a Nabi de büyük şairdir.> dediği  rivayetler ara
sındad ı r. 

Divan edebiyatı nı ve İ ran edebiyatım bihakkın incelediği ,  vücuda 
getirdiğ i  ş i i r ler;nden anlaşılabi lmektedir. Ondan bahsedenler, şi irine ör
nek olarak ayrı ayrı gc.zel lerin i  seçerler. Her gazel in seckin olması, ayrı 
özel l ik arzetmesi ve a\ rı bir güzel l iğe sahip olması bunun en öneml i  fak
törüdür. Biz de bu ui ışkanlığa uyarak, onun Nedimône bir gazel in i  bu
raya alalım. 

ı:Bir kadeh elde tutup lôle - izôrım bu sabdh 
Meclise geldi ayağıyla yerim bu sabôh 

Yine ger mabede ağyörla kerem ülfet idi 
Ardan ari olup şC.h-ı nigarım bu dabôh 

Yandı bir ah ile kal ıp uydu heva-yı aşka 
Gitdi hep şem saffet eldeki varım bu sabah 

Bülbüle hôbı haram etdi cemen-i bezminde 
Bir gülün yôdı i le nôle vü zarım bu sabah 

Şeb-i h icri hele bin derd i le etdün ah ir  
Kalmadı lik benim sabr ü kararım bu sabah 

Arzeder şem'-i ruhun bezmde ol mihr-i cemal 
Perr-i pervane gıbi ben de yanarım bu sabah 

Hôk idüp cism-i temennôyı visal iyle bu şeb 
Çıkar eflake benim Rahmi gubarım bu sabah» 

Yine torunu Fatma Hanım'ın anlattığına göre, Ömer Naimi Efendi
den başka, Mehmed Efendi ismiyle anı lan bir zatla Kayseri'ye g itmişler
se de Mehmet Efendi her nedense onlardan ayrı lmıştı r. 

Ömer Naimi Efendı i le Rahmi Hoca beraber çalışmış, hatta, Kaside-i 
Bür'eyi birl i kte şerh etmiş oldukları rivayet edi l i r. Şairin, Harput, Gazi
antep ve Kayseri'de yaptığı  tahsi l i  kafi görmeyerek istanbul'a da g it
mek arzusunda olduğu aşağıdaki beytinden anlaşıl ıyor. 
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Rohmi'n in içl i ,  hisl i ,  zarif bir insan olduğu, ş i i rlerinden de anlaşıl
maktadır. 

Alçak gönül lü ,  fakat onurlu olduğu, herkesle iyi geçindiği, gülmeği, 
güldürmeği seven, şnkacı bir ruh taşıd ığı onu görmüş olan umur - dide 
kişi lerce anlatı lmaktodı r. 

Divan edebiyatında eşine nôd ir  rastlanan zôrif ve mizôhi bir cesbi
yenômeıı s i  vard ır ki, doğrusu çok güzeldir. Efendi - zôde Abdülhamid 
Hamdi Efendi'ye gönderilen bu manzumeden bazı kısımları aşağıya 
al ıyorum. 

« İ lm ü adab-ı hüner yanında 
Top-ı baziçe-i çevgônında 

Ser · engüşt-i hayal inle acep 
Hall olur Ukde-i müşkil ler hep 

Dôyedir môder-i tevfik sana 
Môyedir  bôde-i tahkik sana 

ROz. u Ş3b d i lde temenni ancok 
Hifz ede havf u hatardan seni Hak 

Olasız vôlid·ı môcidle bekôm 
ôrrır-i sermedle i lô yevm-i kıyôm» 

Ratıml'n ln bütün ömrünce yazdığı ş i i rlerin i  seher vakti, bülbüllerin 
ötmeğe başladığ ı  saatlerde uyanarak, kızını da yataktan kaldırarak, i r
ticôlen o anda zihnine doğan ilhôm ve d i l iyle ifade ettiği hayalleri kızı
na yazdırdığını ,  bana Mahmut İzat Bey anlatmıştı . 

BJ dünyanın varl ığ ının boş tasavvurlar olduğunu beyan eden ve 
Kanbalak - zôde Hazmi'n in bir şi ir ini de çok andı ran şu kıt'a özlü bir ifa
de taşımaktadır. 

«Nidesin kibr ü vekar i le edüp reftôrı 
İftihôr itme, l ibôs i le ko bu etvôrı 

Gün olur atlôs-ı l ibôdan olursun ôri 
Teı k edüp dôr ü d iyôr i le akarı varı» 

İ l irr. ve kemal sahiplerinin bu dünyada yerler! olmadığına ve nasip
siz kaldıklarına da şu beyitlerde tesadüf etmekteyiz. 

cBi - sebeb cem'iyyet hatırdan eyler nô-ümid 
Dil verüp sevda-yı zülfüyle perişan olma hiç 
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Rüzgôra mükmedersen de yine bu kadar sebat 
Akil isen talib-i mCılk-i Süleymôn olma hiç 

Gird-i bôd-ôsô döner sonra vücudun mahv olur 
Bu hevôlarla sakın meftOn-ı devran olma hiç 

Rahriliyô kôm almadı· dünyôda erbôb-ı kemôl 
Ber - rnurôd olmak di lersen ehl-i irfan olma hiç» 

Rahmi, tarih düşürmede de usta idi ,  Hacı Hayri'nin doğumuna dü
,şürdüğü tarihten başka, İzzet Pôşô Camii için düşürdüğü tarih de önem
l idir. Bu tari h beyitleri şu anda Elazığ'da yeniden inşa edilen izzet Paşa 
Camiinin ana kapısında mermer üzerine Arap harfleriyle nakşed ilmiştir. 

«Geldi cevher gibi Rahmi kaleme bir tarih 
Oidu dünyada eser Cômi-i İzzet Pôşô» 

Yalnız nokta l ı  harflerin toplamı H. 1282 tarihini vermektedir. İshak 
.Sunguroğlu'nun Harput Yolları isimli eserinin il. cildinde Rahmi Divanı
n ın içinde mevcut olmadığını yazdığı ve 

«Afitcbım her gören öşık sana meh-rQ demiş 

Nakşedip  k i lk-i kazô iki h i lô l - i  ebru demiş» diye başlayan gazel i 
Rcıhm1 d:vcrı ın ın  61 . sayfasında mevcuttur. 

Yeri ge!mlş iken Hacı Hayr1 'n in nazire yazdığ i  Rahmi'nin gazelini bu
ruya rJ lmak istiyorum. 

«Ey gonca leb çemende la' l in şarôb olaydı 
Ben nOş edüp kanaydım hôlim lıarôb olaydı 

Rü 'yôda arz ederim şevk-i derCmu yôre 
Hicrinde bôri bir şeb didemde hôb olaydı 

Tek görmesem de rQyun ağyôr oluıdu mahrum 
Sen gökde môh olaydın ôhım sebôb olaydı 

Ruhsarına saçardım güller sanırdı jôle 
Bı: şişe-i gözümde eşkim gül-ôb olaydı 

Hal in gören yonup hep bağrı kebôb olurmuş 
Ben hôl ini göreydim bağrım kebôb olaydı 

Kays ile nôm-ı Leylô her dem gel ird i  yôda 
Efsônemiz bizim de ey · meh kitôb olaydı 
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Hasmın sözün keserdi bir tir-i ôhi 
Gamzen g ibi gönül de hazır cevab olaydı 

Ben ömrü sarf ederdim öldürmeğe rakibi 

Her bir du'ô yerinde ger müstecôb olaydı 
Rahmi gubôr olursam pôyine yüz sürerd im 
Ey kôş kOy-i yôre cismin türôk olayd ı »  
Gerek Hayrinin (7 ) ,  gerekse R:.ıhml'n in <:olaydı» redifl i gazellerinden 

kafiyf:l teşki l i  birbirine uygunluk gösterdiği  gibi ,  Rahmi'n in mcınzumesine 
nazir� oluşu yönünden Hayri, aynı vezni !rnl lanmıştir. (B) 

Hacı Hayri, naıiresini önce beş beyit olarak d üz.enlemiş, dalın 
sonra bu sayıyı , 

«Gülşenseray-ı hüsnün bir ah i le yıkardım 
Kanun-ı aşk içinde cüz' i  mesağ olaydı »  beytiyle altıya çıkarmıştır. (9) 
Dördüncü beyitte yer alan, 
cıTerk-i cünun ederdi Leyla gamıyla Mecnun 
Bir gürı yüzün göreydi ôlemde sağ olaydrn  beyti Rahmi'n in gazel in

de yer alan, 

·Kays i le nôm-ı Leylô her dem gel ird i  yôda 
Efsônemiz bizim de ey meh kitôb olaydı »  altıncı beyitle 

hüviyet bak.ım;ndan benzerl ik  taşıdığı g ibi içerisinde telmih 
hadisesi de aynıdır. 

Yine Hayri'nin 

«Sinemde bir tutuşmuş yanm!Ş ocağ olaydı 

mana ve 
edi!en aşk 

Zülfün karanl ığ ında bezme çerağ olaydı»  beytinde yanmak, ocak, 
tutuşmak, çerağ gibi birbiriyle çok yakından i lg i l i  kelimeler bir araya 
gelirken, daha evvelce de Rahmi'n in, 

«Hul in gören yanup hep bağrı kebôb olurmuş 
Ber hôi ini göreydim bağrım kebôb olaydı» şeklinde yaklaşık aynı 

manayı terennüm ettig in i  görebil iyoruz. 

(7) Ahmet Kabaklı, Türk Ecttıbiyatı lst . 1968 c.  2 shf. 415 de Hayri'nin •olayd ı ·  redifli 
g:ızeli veri lmiş, mahalli türkünün hece i le •Nolaydı yar nolaydı/Var bade dolduray
dı/Şu garib gönliim lçin./Kanun icad olayd ı •  şekllndeki her beyitten sonra gelen na
karatı 7. beyit olmuş ·Efaaneler . . .  • mısraı al ınmamıştır. Aynı konuda daha sarih 
bilgi , Fikret Memişoğlu, Harput Ahengi, İstanbul - 1 966 da vardır. 

(81 Müstef'i lün. Feulün, mü.:tef'i lün, Feu!ün kal ıb ındadır. 
(9) Alt Rıza Alp - Hadi Ko(.demir, Hacı Hayri ve Hatıra - yı Ahd - i Şebab 
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Fakat. teknik yönden, vezni kullanma, manaya vukufiyyet tarzı cep
hesinden, meramı daha iyi mazmun ve kelimelerle anlatabilme ve söyle
nece� şeyi acık ve rahat bir tarzda söyleme bakımından Rahmi'nin ga
zel ine nazire olarak Hayrl'nin yazdığı bu manzume çok daha üstündür. 
Kısacc�ı. Çırak ustasına meydan okumuş, ş i i r  olarak ondan daha üstü
nünü �rtaya koymayı başarmıştır. 
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FIRAT HAVZASI ANONİM EDESİVATINDA KUDSİYET KAVAAMI Vi:: KUTSAL 'ril' 

Ali ÖZTÜRK C-) 

Türk edebiyatının bütünlüğü içinde, kendine göre bir alanı olan Ano� 
nim edabiyatın, gelişme şartlarına göre özel l ik kazanan bir hayat anla
yışı ve bir mantık yapısı vardır. 

Zamanın tekamül seyri içinde, değişik dönem ve çevrelerden al ınan 
malzemeyi değişik duygu ve düşüncelerle yoğurarak toplumun şekil ve 
özel l ik kazandırdığı hikôye, masal ve efsanenin bir kısmında, türün ha_. 
yat anlayışı ve mantığı toplumun inanç sisteminden kaynaklanır. Bu 
türlerin bünyesinde yaşanan bazı ferdi davranışlar, akl ın ölçüleri üze
rinde, inançtan kaynaklanan dini  sezgilere dayanır. Teşhis, intak ve 
teşbih yolu i le zihin amel iyesin in şeki l lendirdiği kavromlar oluğanüstü 
olaylar içinde sergilen ir. Tanrı nazarında mônen yücelmiş ferdin ruh 
hali .  bu olağanüstü olaylarla teşhir edi l ir  ki, gerçekte TANRI kudretinin 
tezahüründen başka birşey deği ldir. Bu kabullen işte, bir bakıma TANRI 
GÜCÜ karşısında insanın acizl iğ i ,  dolaylı olarak da kutsiyetin tabiata, 
insana, kôinata hükmedişin in mantığı  yatar. 

Toplum hayatından al ınan olaylar içinde sergi lenen kutsiyet; top
lum anlayışında duyulan bir ihtiyacın sonucu olarak, bazan bir efsane, 
bazan de bir masal veya hikaye şeklinde olaylara n itel ik  kazandırır. 

Bir hikôyede, bir masalda olayların başında bulunan padişah tacı
na. tahtına ve saltanatına rağmen mutsuzdur. Çoğu zaman bir arayış 
içinde olan bu padişaha gayb ôleminden ansızın görünen HIZIR, pir ve
ya bir dervişin yine gôyb ôleminden sunduğu bir elma mutluluğun timsa
l i  olan bir evlada kavuşmanın imkônını sağlar. Böyle bir tabloda elmayı 
veren el T ANRl'nın lütfu için bir vasıtadır; böylece kudsiyetin ve kutsal 
motiflerin etkisı ve h imayesi i le dünyaya geleoı genç toplum namına 
İDEAi mutluluğun, ideal güzel l iğin arayıcısıd ır. Hikôye veya masallara 
şekil veren olaylar bı ı  anlayış etrafında gelişir. 

(*) Folklor Uzmanı, Erzurum. 
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Efsanelerde ise, T ANRl 'nın kudreti, değişik davranışlar, ve değişik 
sebeplerle tezôhür eder. Tasavvuf kü ltünde fertlerin davranışları içinde 
TANRI kudretinin tez'lhürü hali , «KERAMET» kavramı olarak vasıflan
d ı rı l ı r. <ıKerômet» kavramı «Karim» sözünden gelmektedi r  ki , «Ai lahın 
bir kişiye cömer11iğini ,  lütuf ve himôyesin i ,  yardımını» ifade eder. « Ke
ramet Tanrı lütfunun hususi halleri olarak, olaylar içinde tezahür veya 
görünüşüdür ( 1 ) .  İmam Gazali bu hususta şöyle der «Resül'ü Ekrem 
gaybden ve gelecekten haber vermişt ir. KUR'AN-1 KERİM bunun açıkça 
ifadesidır, peygambeı hakkında côiz olanın ümmeti hakkında da côiz 
olacağına inanmal ıyız. Kalbin bir i dış öleme açılan DIŞ kapısı, bir de 
MelekOt ô lemine açılan İÇ kapısı vard ır. Keramet kalbin iç kapısın ın 
melekCıt ôlemine açı l ıp LEVH-İ MAHFÜZ'u müşôhade etmesidir. Levh-i 
mahfOz ki kıyamete kadar vuküa gelecek mukadderat-ı i lôhiyenin hep
si orada mevcuttur. Orada olan lıer şey bir ayna gibı kalbe akseden> (2) 
işte KERAMET veya KUTSİYET kalbe akseden Levh-i malıfüzdaki görün
tünün olaylar içinde serg ı lenişidir. 

H ikaye ve masallarda Tann'n ın ebedil i k  vasfını  temsil eden H IZIR 
veya Pir vasıtası i le, kutsiyetin ifadesi olan zürriyet motifi elman ın pa
dişaha veri l işi levlı- i  mahfUzdaki bir olayın aksi olduğu gibi ,  bir evl iyanın 
veya inonmış samimi bir kulun bozan koruyucu, bazan ıslah ed ici, bozan 
da uyarıcı nitel ikte olağanüstü davran ışları da olaylar içinde Tanrı kud
retinin sergi lenmesinden başka bir şey deği ld ir. 

Bu kısa izahattan şu sonuca varab! l i riz : Sevgi l is ine geç kalan 
Aşık Gcırib' i at.n ın  terkisine alarak bir san iye içinde Tebriz'e ulaştıran 
Hızır, bir masalda ölüme gönclerilen Şehzade'ye yardım ederek onu, ba
şarıya u laştıran Pir, Erzurum'da İ ran seferine giden Yavuz Sultan Sel im'ın 
aç ordusunu b ir  bakraç p i lavla doyuran Umudum Baba, Sultan Melik'in 
ayağını Kemah Boğazı'na uzatarak şelı it!eri i le Ruslar' ı n  Kemah'a g i rme
sini engellemesi .  Harput'ta Hacı Ömer Baba'nın, eşkiyayı dört gece 
ôlem-i manôda demir çubukla döğerek çevreyi onun zulmünden kurtar
ması, inanç yolu i le Tanrı kudretinin yan i ,  kuts iyet kavramının anonim 
türler yolu i le serg ilenmesinden başka birşey deği ld ir. 

Bölge anonim edebiyatında yer alan bazı türlerde KUTSİYET, toplu
mun hayat anlayışını yansıtan ve bu anlayışla türün mantığını oluşturan 
erişilmez bir güç olarak olayları yönlendirir. Diğer mi l letlerin hayatında 
olduğu gibi ,  Tür:< mil leti de tarihi tekamül seyri içinde sürekl i l ik göste
ren karşıl ık l ı  insani i l işki ler sonucu bir mücadele hayatı yaşamış, fakat 
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bu mücadelede hic bir zaman düşündüğü ideal hayata ulaşamamıştır. 
Her zaman iyi i l2 kötünün, güzel ile çirkinin, melek ile şeytanın,  faydal ı  
i le zara ı t ın ın, degişik tabiat kuvvetlerinin,  hayat ve sonrasının değerlen
dirmesini  yapmış ôciz kaldığı durumlarda akıl üstü zihin ameliyesi  ve 
dini sezgi ve yorumlarla, çoğu zaman teşh is. intak ve teşbih yolu ile 
kend ine göre b;r değerlendirme yapmiştır. Bundan da toplumun duygu 
ve düşünce s isteminde, toplumla beraber yaşayan, bir bakıma değişik 
tutku ve anlayışa göre hayatın izahı olan anonim türlerden h ikôye, efsa
ne ve masal lara şekil ve özelHk kcızandırı lmıştır. Bu bahiste maksat 
türlerin kaynağını  arcştirmak değildir; fakat şurası bir gerçektir ki, iza
ha çalıştığ ımız anonim türlerde sürekli olarak iyi ile kötünün mücadele
si yapıl ır. Her zamon da kötü kaybeder ve iyi kazanır ve onun şahsında 
da toplumun şuur altı nda şel< i l lend irdiği  ideal hayat sergi lenir. Mistik 
aşk hikôyeleri arasında yer alem ve Doğu Anadolu'da birçok rivayeti 
bulunan Emrah ile Selvi hikôyesi veya Kirmanşah hikôyesinin kahraman
ları ideal b ir  güzel l iğ in arnyıcısı veya manevi mutluluğun yaşatıcısıdı r. 
Bu kahramanlar di(;er h i küyelerde olduğu gibi ,  toplumun duyguların ı  
sembolize eden birer tiptir. H!kôyeye s indiri len kutsiyet bu tipleri başa
rıya ulaştıran itici bir kuvvet olarak yaşatıl ı r. 

Aşk motifi beden in.  zürriyet motifi olarak elmanın, kutsiyetin tem
si lc is i  olarak bir pirin yer alarak bu temel kavramlar üzerine şekillenen 
hikoyeler, «Türk P,non irn Edebiyatı» is imi :  eserimde «Mistik Aşk Hi kaye
leri » olarak s ın ıf lcnd ın ldı .  Bu h ikôyelerde görülen Padişah veya Beyler
den çoğu mutsuzdur. Hayatın maddi hiç bir güzel l iğ i  veya değeri onla
rı mutlu etmez, isted ikleri herşeye lıayatta ulaşabilecek güçtedirler. 

Fakat b i r  evlada sahip olamamanın üzüntüsü onları bir arayışa cı
kanr. Fı rat Havzasmcia sözlü olarak yaşayan mistik aşk hikôyeleri ge
nelde Türk anonim edebiyatının klasik anonim metin lerid i r. Bu h ikôye
ler yörede söyleni rken değ işik ayrıntı larla yeniden kurularak yeni bir 
rivayet özel l iğ i  kazandı rı l ı r. Kürecik bucağında Bektaş Özdeş'den derle
nen Hurşit i le Mahimehri hi kayesi bu klasik h ikôyenin yeni bir rivayeti 
özel l iğ in i  taş:r. 

«Malatya Akçadağ yöresinde buyruk Tosun Ağa'nın oğlu yoktur, 
Üzüntüsünü gidermek için ü lkesinde geziye çıkar. Seyran Tepe denilen 
yerde bir ağacın gölges inde oturur, düşünceye dalar; o anda karşısına 
çıkan ak sakall ı  bir Pir şôy!e der, 

- Üzülme. obana dön, yedi gün yoksulları , düşkünleri Allah rıza
sı için yed ir, doyur; İ nşal iah Allah sana bir evlat verecektir. Adını  da 
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Hurşit koyacaksın. Beye bu şekilde öğüt veren Pir b ir  anda gözden 
kaybolur.» (3) . 

Otagına dönen bey yedi gün aç ve kimsesizleri, yoksul ları yedirir, 
icirir. Tanrıya dua eder. Günü gelince de beyin bir oğlu olur. Adın ı  
Hurşit koyarlar. Bir gün, beş gün derken onsekiz yaşına gelen Hurşit 
avlanırken yolu Seyran Tepe'ye uğrar, aynı ağacın dibinde yatıp uykuya 
dalar. 

Babasına görünen Pir, Hurşid' in rüyasına girerek Karahan ülkesinde 
Al i Han· ın kızı Mohimihri'nin simasını ona gösterir. Onun aşkına üç dolu 
iciri r  ve gözden kaybolur. Ayni sahne Karaman ü lkesinde Mahimehri'
nin rüyasında da yaşanır. Zaman geçer uyandığında Hurşid 'in ağzına 
köpük yığı lmıştır; içinde yanmakta olan bir alev yüksel ir. Bundan sonra 
Mahimehri 'yi arayış başlar. Hurşit sevgi l isine kavuşmak ic in yol lara dü
şer. Aslında Şah İsmail hikayesinden rivayet yolu i le türemiş olan Hur
şit h ikôyesinin bir çok rivayetinde Pir tipi, aşk, motifi bade ve rüya yok
tur. Aşk romantik bir anlavışla Bamsı Beyrek destanında görüldüğü şe
kilde başlar. 

Erzincan yöresınc bağlı Asuman ile Zeycan hikôyesinde ise seya
hata cıkmış olan Kalel i  Bey ansızın bir pirle karşılaşır. Pir onun derdıni 
b i l i r  ve cebinden cıkai·dığı  bir elmayı dörde bölerek ik i  parçayı Kaleli 
Bey'e iki parçayı da kethüdasına verir ve der ki : 

- Buniarı helal in izle yiyin, inşallah günü gelince Allah sizlere birer 
evlat verecektir. Fakat kızı olan oğlu olana nişanlıyacaktın> der, gözden 
kaybolur. 

Günü gelince Kaleli Bey'in bir kızı. kedhQdanın da bir oğlu olur. 
Oğlanın adını Zeycan, kızın adını da Asuman koyarlar. Derken geneler 
onsekiz yaşına gelince onların rüyasına giren aynı pir, evvela ôlemlerin 
Rabbına, sonra da Hazreti Peygamber' in ,  üçüncü defa da Asumanın aş
kına Zeycan'a bade icirir, hal iyle aynı sahne Asuman'ın rüyasında da 
yaşanı r. (4) 

Her iki h ikôyede de rüya sahnesinden sonra bir arayış başlar. Ve 
olaylar birbi rine bağlı olarak gelişir. Genelerin dünyaya gelmelerine va
s ıta olan Pir. onların daha sonraki hayatların ı  da yönlendirir. 

Bazı h ikôyelerde ise bu yönlendirme daha acık ve sürekli himaye 
şekl ini al ır. Dede Korkut destanlarından rivayet yolu i le türemiş Şah 
İsmail hikôyesinae hemen hemen aynı mistik sahne yaşanır. «Allah bü
yüktür» diyerek kendin i  tesel l i  için seyahata çıkan padişah, bir çeşme 
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başında ansızın bir pirle karşılaşır. Pir padişahın derdini  de derdin in 
dermanını  da bi l ir, cebi vasıtası i le gayb öleminden ald ığ ı  elmayı padişa
lıa vererek şöyle der : 

- «Bu elmayı soy, kabuğunu tavladaki ata yedir, içini de hanımla 
birl ikte yiyin Günü gelince inşallah Allah sana bir evlat ihsan edecek, 
tavladaki atın d:ı kulun layacaktır fakat ben gelmeyince adını koymayın.» 
der ve gözden kayboiL:r .  Tekrar onbeş yıl sonra ansızın görünen pir, de · 
l ikanl ın ın adını  Şah İsmail .  tayın adını  da Kamer tay koyar ve geld iği gi
bi gözden kaybulur. (5) Dığer bir çok hikôyede olduğu gibi ,  Şah İsmail 
hi kôyesı de. Fırat yöresinde değişik ayrıntı lar alarak farkl ı  bir rivôyet 
özel l iği kazanmışt ır. 

1- Bemsı Beyrnk destanında yaşanan, klasik Şah İsmail h ikôye
sinde de görülen av sahnesi ve çadır motifti bu l ı ikôyede yoktur. 

2- Şah İs ırıai l  bt. h!kôyede sevgi l isine Bağdat hükümdarı ile düğün 
leri yapı l ı rken kcvuşur. 

3- Diğer rivayatlerde bulunmayan fakat hikôyede Arab-ı zengi, 
Şah İsmail 'e karuyuct; gücü olan s ih i rl i  bir yüzük verir. 

4- Şah İsma il 'e zehir  lcirerek gözlerini oyduran babası onu bir 
,dağbaşına attı rır. Bu hikayede Şah ismai l ' in verdiği savaşlarda onun bi
r inci derece koruyucusu kamertaydı r. 

Yine Anadolu'nur. değiş ik yörelerinde rivôyetleri söylenen Bamsı 
Beyrek destanından ı üremiş Bengiboz hikôyesinde de mistik gücü temsi
len kutsal tip olayların sonuna kadar Ali Şah' ın koruyucusudur. Evlddı 
olmayan padişat: mutsuzdur, seyahat esnasında ansızın karşısına çıkan 
Hızır'ın verdiği elmayı soyar kabukların ı  taya yedirir; özünü de hanımı 
ile birl ikte yer. Günü gel ince padişahın bir oğlu, tayın da kulunu olur. 
Yedi yıl sonra tekrar görünen Pir veya Hızır, del ikanl ın ın adını Al i  Şah, 
tayın adını :la Bengiboz koyar ve gözden kaybolur. Daha sonraki yı l lar
da anal ığının iftirası i ie hayatı tehl ikeye düşen Ali Şah Bengiboz'un tav
s iye ve yardımları i le kurtulorak uzak bir ülkeye gider. Güzell iği ile dün
yayı aydın latan padişah kızı i le tanışır, Beyrek'te olduğu g ibi onunla er
l ik  yarışına girer. At koşturur, ok atar, güreş tutar hepsinde de üstün 
gel i r  ve onunla evlenerek ülkesine döner; yine atın ın yard ımı i le anal ığı
n ı  ve dostunu ö:dürüf. Hızır' ın tarifti üzerine «Besmele» çekerek kör ol
muş babasın ın gözlerıni acar. (6) 

5- Pakiza Benerel : Erzmcan Masalları. mez. tezi s. 34. 
6- Adem Gören : Birecik Folkloru. Mez. tezi .  
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Örnek aldığımız bu hikôyelerde, erkek ve kadın kahramanlar ideal 
t iplerdir. Kadınlar sabrın .  sebatın olduğu kadar güzel l iğ in de ideal tem
s ilcilerıd ir. 

Elazığ ve Malatya yörelerinde derlenen Tahir Mirza hiköyesinde de 
ayni kutsiyet kavramı aynı motif ve derviş tipi vasıtasıyla aynı maksat
la olaylar yönlend ınl ır. Urfa . Malatya, Elözığ olayların coğrafi odakları 
d ı r. 

Konuyu değerlendirirken atı fda bulunduğumuz h ikôyelerde olduğu 
gibi, bütün h iköyelerde kadın ve erkek kahramanlar ideal kişi l iğe sa
h iptirler. Bu ideal Kişi l ik, toplumun anlayışından kaynaklanır. Erkek 
öşık t ipi ,  emsaline kıyasla mücadele gücüne, cesaretle, i rade kuvvetine 
maddi güç üstünlüğüne sahiptir. Bu kahramanları kılıç kesmez, ok isa
bet etmez, tehl ikeler karşısında hiç bir zaman ümitsizliğe düşmezler. 

Erkeklere kıyasla kadın kahramanlar bağl ı l ığ ın iffetin ,  sabırın .  gü
zell iğ in tımsalidirler, erkekler kadar irade ve mücadele gücüne sahip
tirler. Eu meziyatler h iköyelerdeki kahramanları genelli kle başarıya gö
türür, rnutlu luğa ulaştırır. Toplumun hayat anlayışı kahramanları başa
rıya ulaştırabilmek için olaylar  içinde KUTSİYETi sergileyerek hiköyenin 
kahramanın ı  bır bakıma h ikayeye almış ve başarıya ulaşmıştı r. Kutsi
yet sade Hızır veya Pir g ib i  tiplerle deği l ,  kutsal motiflerle; kaynağını 
Türk destanında gördüğümüz olağanüstü yeteneklere sahip Kamertay 
ve Bengiboz gibi atların benl iğ inde de sergi lenerek, insan gibi konuşan, 
gelecekteki olayları sezen, kuş gibi  uçan ,  düşünerek sahibine yol gös
teren atların yardımı ile kahraman başarıya ulaştır ı lmıştı r. 

H ikôyelerin yapıs ın ı  şeki l lendiren bu anlayış bir kısım masalda da 
�1ynen yaşatı l ı r. Bilhc:ssa toplumda sun'i olarak geliştirilen kıskançl ık 
duygularını !şleyen,  zümre farkl ı l ıklarına dayal ı  iç çekişmelerden, ferdı 
rekabetlerden kaynakianan masailarda pir veya derviş'in davranışların
da değ işik ayrıntılarla kudsiyet serg i len ir. Mistik aşk hiköyelerinden tü
retilmiş masallarda ise aynı tablolar içinde ve aynı maksada yönelik ola
rak kutsal tip ve kutsal motiflerle kutsiyet olayların gel işmesini yön
lendirmektedir. 

Elözığ yöresinde derlenen ve Şah İsmail h iköyesinden kaynaklan
mış olan «Ahiret Fe�:ı» isimli masalda padişah, gel in in i  küçük oğlunun 
el inden almak ister. Bu maksatla oğlunu ölümle neticelenecek ve başa
rılamayacak işlere gönderir. Fakat geEnin babası «Ermiş bir velid ir» ,  o
nun isteklerindl3n : 

1- Güzel l ik suyunu uzatarak kimsen in göremediği bir elemden ge
tirir ve damadına verir. 
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2- Padişahın istediği «Genel ik Elması »n ı  yine el in i  uzatarak kimse
nin göıemediği bir ôlemden getirir ve damadına verir. 

3-- İnsanları gizieyen ôhiret fesini ise öte dünyadan getirerek da-
madına verir ve padişaha gö;ıderir. Fakat sonunda padişah hayatını 
kaybeder. 

Bu moşaldrı « Tanrı Kudret:ni  temsil eden veya Tanrın ın nezdinde 
manen yükselmiş olan VELİ TİPİ» del ikanl ıyı h imaye etmiş ve onu hak
sızl ıklardan koruyarok mükôfatk.md:rm;ştı r . 

Anadolu masal kü l l iyatı iç. inde birçok rivayeti bulunan ve kıskançl ık 
temi üzerine k!..J rulan Alt !n Sacl ı  Kız ve Gümüş Perçemli Oğları masalı 
Akçadağ Kürecik bucağında Hazaran Bülbül ,  Erzincan'ın Yeniköy'de ise 
Dilaremcengi <:ıdı i le derlenmiştir. (8) . Birinci masalda periler ülkesine 
ölüme gönderilen gümüş perçeml i  del ikanl ıyı önüne cıkan bir pir tehl i
kelerden koruyarck periler padişahın ın kızı i le evlenmesine, daha sonra 
da anasını çöl ortasır,dan kurtaracak kıskanç teyzelerinden öcünü al
n ıasına yardımcı olarak mutluluğa kavuşmasını sağlar. 

Dilôremcengi isimli masalda da yine bir pirin yardımı i le gümüş 
perçemli oğlan aynı ayrıntı lar içinde başarıya ulaşı r ve mutluluğa erer. 
Aynı masal ın Elôzığ yöresinde Cankuşu adı ile derlenen başka bir riva
yetinde ise kutsiyet daha etkil i olarak olayların gelişmesini sağlar. Kun
dağa sarıl ı olar::ık deryaya atılan Altunperçemli kız ve gümüş perçeml i  
oğlan deryada kundak iç inde yüzerlerken onları uzaktan uzattığı asa
sı i le kurtaran Pir, cocuklanbir dağ yamacındaki kulübesine götürür, 
Dağdan gelen bir geyik dcrtyı l  bu çocukları emzi rerek büyütür. Daha 
sonra pirin tavsiyelerini  yerine getiren çocuklar sonunda anaların ı  kur
tarır ve mutluluğa ererler (9) . Bu masallarda ezilenlerin savunması ya
pılmakta, bir bakıma birçok haksızl ıkların sebebi olan kaba kuwet ceza
landırı lmaktadı r. Muhtemelen 14 .  yüzyılda yazıya geçiri lmiş ve Anadolu' 
da masal ve hi l<ôye şeklinde bircok rivayeti bulunan Ahmet Harami Des
tcnı, Fırat yöresinde Ahmet-Eşkiya adı ile masal özel l iğini kazanmıştır. 
Bu masalda Ahmet eşkiyan ın  el inde ölümle karşı karşıya kalan kız Al
lah'a yalvarınca ansızın bir pir peydô olur ve elindeki toprak kabdan bo
şalttığı askerlerle eşkiyayı yakalatır ve kızı saray halkı i le birlikte ölüm
den kurtarır. ( 10) Hikôyenin asıl metninde kutsiyeti temsil eden pir yok
tur, fakat yörenin duygu ve düşünce anlayışı son anda Pirin şahsında 

7- Mehmet Bayoğlu : Elı:ıziz Masalları. Mez. tezi. 
8-- Erkan Şengcz : �·rzincan Masalları. mez. tezi. 
9- P.N. Borat3V : Zaman zaman İçinde. s. i l i .  

10- P.N Borat·Jv : A� Gittik Uz Gittik, s .  2 18  

309 



All OzrORK 

kutsiyeti olaylara hakim kılmış ve zulmün karşısına çıkarmıştır. Arguvan 
i lçesinde derlenen bir masalda ise kırk evl iyanın h immeti ile olaylar ge
l işir VA masal kahramanı şehzadeye ok isabet eimez, kı l ıç kesmez, ( 1 1 )  
B u  bahiste, isimleri \terilen masallarda olduğu gibi  şakı bülbül, Cinrel i  
Kız,  Üçnarlar ve daha birçok masalda maksatlı olarak ölüme gönderi
len masal kahramanı delikanl ıya mutlaka bir pir manevi gücü ile yardım 
eder ve böylece beklenenin aksine ideal güzel l iğ i  ve dolaylı olarak da 
mutlu? ı ığu temsil eden peri k ızları i le, dünya güzelleri i le evleni l ir, kendi
lerini ölıime gönderenlerden de intikamı al ın ır, çoğu kez de padişah o
lurlar. Masalların böyle bir mantıkla scnuçlandmlması toplumun hayat 
anlayışından gelmeki:edir. Reel hayatta bekled iğ i  veya düşündüğü dü
zeni yaşamayan toplum. duygu ve düşünceler yolu i le kurduğu ideal ha
yatı masallar yolu i le sergi lemiş ve böylece haksızı cezalandırmış, hak
l ın ın da yanında olmuştur. 

Görülüyor ki, masal larda hikôyelere kıyasla bir hayôl ülkesi sergi le
nir. Bu hayal ü lkesin in kahraman ları ise toplumun reel hayatta özlemi
ni çektiğ i  ideal tiplerd ir. Hikôye kahraman larında olduğu gibi ,  bunların 
da kendilerine göre ve real iten in üstünde meziyetleri vardır. Bu meziyet
'lerin hayatta görülmesi mümkün deği lse de bunlara karşı duyulan özle
min kaynağı, yaşadığ ımız reel hayattır. Reel hayatın özell i kleri ideal ha
yat anlayışı için vasıta olmuştur. Kısaca ince!emeye çalışılan türlerin 
birleştikler i bir haraket noktası vard ır. Bütün türlerin mantığı toplumda 
i lahi düzeni savunmuya yöneliktir. 

Efsdne türünde bu anlayış daha acık kendisini h issetti rir. Anonim 
edebiyatta her edebi mahsül bir ihtiyacın cevabıdır. Yaşanı lan hayat sü
reci içinde ulaşı lamayan bir sonuç, anonim türün sergi led iği olaylarla 
sağlanır. Hikcye, masal ve efsanede bir pir vasıtası i le i lahi  kaderi yaşa
yan kahraman, mücadele ile gecen olaylar içinde mutlaka özlenen so
nuca u laşır. Bu sonuç, mukaddes tip dediğ imiz pir veya Hızırın görünü
şü i le başlangıç tayin edilmiştir. Efsaneler de ise KUTSAL TİP, olayların 
kahramanıdır ve gündelik hayatın içindedir. Kutsiyetin tezahür  ett iği  
hikôye, masalda bir pir veya derviş t ipine ihtiyaç duyulduğu gibi , bir ef
saner:in  kurulabi lmesi için iki kurala ihtiyaç vardır. 

1- Tanrı nezdinde manen yücelmiş müsbet, veya Tanrı 'nın i lahi nı
.zamını çiğneyen menfi bir tip, 

2- Bu tipin kişil !ğini sergileyecek uygun bir olay. 
Bu iki kural ın dışında bir efsanenin teşekkül etmesi İslôm inancı 

içinde mümkün deği ldir. 

1 1- Nuri Nihat Tosu.ı : Erguvan ilçesi Halk Edebiyatı, Mez. Tezi. 
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Harput evliyalarından Tepcüklü Ahmet Baba tôrikat ehl i  olup ta
savvuf yolu ile manen yükselmiş bir veli t ipidir. Bu gün dergôhında otu
rurken vaktcı ki bir köyü eşkiyaların bastığ ın ı  kalb gözü ile görür; hemen 
müritlerinden bir isi ile onlara b:r mendi l in  arasında biraz yiyecek gönde
rir. Mürit mendı l i  götürür eşkiya başının önüne koyar; mendi l i  açan eş
kiya başı mendi l in içirıde değişik çeşitte yemeklerin s ıcak sıcak buhar
laştığ ın ı  görünce şaşır ır. hemen yola düşer, Ahmet Baba'ya gelerek ona 
mürit olur ve eşkiyal ıktan vcız geçer. ( 1 2) Dikkat edi l irse görülür ki efsa
ne muhitte yaşanmış gerçek olaylara ve tarihi şahsiyete bağl ıd ır. Yine 
Harputlu tarikat ehli Hacı Ömer Baba da, çevreyi rahatsız eden bir eşki
yayı ô lemi manada dört gece demir çubukla döğerek yola getirmiş ve 
eşkiyal ıktan vaz geçirmiştir. ( 1 3) Erzurumlu İbrahim Hakkı'n ın ,  Hz. Sarı
papaz d iye bil inen Rusyadaki bir nıüridlnin cenazesini bulutlar üzerinde 
getirterek Hasankale 'de kendi eli ile defnetmesi de ( 14) evliya kerame
tinin şekil lendirdiği  bir efsanedir. Her üç efsanede de kahramanlar ta
savvuf yolu  ile kutsiyeti benl iklerinde yaşayan kişi lerdir. Bunların dışın
da, şer'i hükümlere bağl ı  kalarak zühd ve takva yolu i le mônen yücel
miş tiplerin davran ışları etrafında gelişen efsanelerde ise iddiasız bir 
anlayış serg ilen ı r. Veli tipinde kaynak Tanrı 'n :n CEMAL sıfatıd ı r; takva 
ehlinde ise bu kaynak Tanrı 'n ın CELAL sıfatıdır. Erzincanl ı  Terzi Baba'
nın dünyasın ı  şekil lendiren iğnesi i le ipl iğ inden başka ipl iğinden deği ldir. 
O her iğne attıkça Allah'ı anar ve Tanrı 'n ın sevgisini kazanmağa çal ış ır. 
Yine Erzurum'da Pervizoğlu, kendi el leri i le onardığ ı  bir kulübede i l im 
tahsi l eden bir rr.edrese öğrencisid ir. bu yolla manen yükselerek Hız ır' ın 
kendisine gösterdiği yeraltı hazinesi i le Pervizoğlu Cami' in i  yaptırı r. 

Erzurumlu umudum Baba ise bir  köy kulübesinde, s ırf Allah' ın ga
zabından korunmak ve onun sevgisini kazanmak için dergôhtan, mürit
ten uzak vaktini ibadetle geçirir. Fakat açl ıktan ilerleyemiyen Yavuz'un 
İ ran'a g iden ordusun•; bir bakraç pi lavla doyurur. ( 16) Bu efsanede tü
kenmeyen birkaç, kati pi lav değil Tanrı 'n ın kudretidir. Tanrı 'nın kudreti 
b:.ı şekılde tezôi ·ıür ederken veli t ıplne bağlı efsanelerde görüldüğü gı · 
bi İ lahi düzeni çığnernek isteyenlere yönelmiş, onları ıslah edici  bir man
tıktan ziyade Kur'an-ı Kerim' in çizdiğı  şer'i düzeni koruyan veya bu dü
zene uyanlara manevi bir destek, bir yard ım anlayışı sezi l ir. Aynı anlayış 

1 2- Mehmet Zeren : Harput Evliyaları, Mez. Tezi. 
1 3- Mehmet Zeren . Harput Evliyaları ,  Mez. Tezi. 
14- Doç. Dr. Bilge Seyıdoğlu : Erzurum'da Yer Adları ile İlgili Efsaneler. 
1 5-- Doç. Dr. Bi lge Seyıdoğlu : Erzurum'da Ver Adları ile İlgili Efsaneler. 
16- Ali Ö:ı:türk : «Umudum Baba Efsanesi», (H. Kazim'den Derleme) 
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Akyazı köyünde Fatma Gezen'den derlenen HIZIR isiml i  efsanede de 
yaşanır. 

Değişik bir efsane şeklinde ise hiç bir acık maksat yoktur; bütün 
davranışlar samimi inanca bağl ıd ır. Bilhassa çoban, h izmetkör veya bır 
eskici gibi. toplumda sessiz yaşayan şahıslc; rın umulmadık anda göster
d ikleri olağanüstü davrarnşlarda açığa vurulan g !zl i b ir yüksel iş vard ır. 
Bu höl « insanları hor görmeyin» ,  şekl indeki bir anlay;şın uyarı şeklinde
ki ifadesid ir. İspır' in Gölyurt köyünden hacda olan ağasına sıcak helva
yı anında götüren Memet Fırat 9latosunda Oğuzel i 'ne bağl ı Doğanpınar 
bucağından anında Kôbe'deki ağasına s:cak köfteyi ulaştırı r. Bilecen, 
Munzur Baba bir ağaya kapı lanmış sadık  tiplerd ir. Bu tiplerin dünya ma
lında, dünya devletinde gözleri yoktur; kendi hallerine sessizce yaşar. 
kendi lerine tevdi ed ilen işi, hile ve haram lrn-�nıCiyacak şekilde yerine ge
tirir, günah kazanma korkusu içinde, Allah rızasın ;  kcızanmaya yönelmiş 
kimselerd ir. Ovacık i lçesinin köylerinden bi rinde Munzur bir ağanın ço
banıdır. Ağa hacca g iderken evin i  ve ai le halk ın ı ,  itimadın ı  kazanmış o
lan çoban ına emanet eder. «Emanete hıyanet olm:::ız» düşüncesi ile ha
reket eden Munzur her adı•mını atışta, her işe yönelişte Al lah korkusunu 
kalbinden ve aklından çıkarmaz. Bir gün hône halkı i le ağanın çok sev
diği  sıcak helvayı yerken Munzur lengerdeki helvayı aldığı gibi gözden 
kaybolı.ır ve anında hucda bulunLın a(Jas;na yetişt ir ir. ABcı hacdan döner
ken el ini  öpmeye gelenlere «ben im deği l  Munzurun el ini öpün» der, 
Munzur'u sürüsünün başında bulanlar O'nun el ini öpmek isterler, fakat 
Munzur kaçarken kendi yere düşer elindeki süt de dökülür. Munzur'un 
sadece yere düştüğünü görürler sonrasının ne olduğunu kimse bilmez 
El indeki bakraçtan dökülen süt'ün yerinden ise Munzur ı rmağı kaynaya
rak akıp gider. ( 1 7) Bu efsanelerde kendini gizleyen bir kişi l ik yaşatı l
maktadır. Görünüşün i"'sanı aldatabi leceği ,  m:::nevi olgun luğun nered�. 
kimde g izl i  olduğunu veya tekômül ettiğini ı�;msenin b i lemeyeceği, dola
yısı i le de görünüşe bakarak insanları küçük görmen in ,  en azından insa
nın kendi kendini aldatabi leceği görüşü sergi iennıekte ve bu an layışla bü
tün insanlar bir bakıma uyarılmaktadır. Aynı cınlayış Hasankale'nin Co· 
bandede köorüsl: ile i lg i l i  efsanede de yaşatı l ır .  Zcımanında Aras Nehri 
üzerine bir köorü yapmak isterler; fakat ne kodar uğraşırlarsa da köp . 
rünün ayakların ı  tutturamazlar. Olanları uzaktan seyreden bir çoban, 
değeneğinin ucı,:na çok büyük bir taş bağlayarak omuzuna atar ve dağ
dan inerek köprünün kurulmak istendiği yere gelir. Omuzundaki taşi 

1 7- Doç. Dr. Saim Sfkaoglu : 101 Anadolu Efsanesi 
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suyun bir yerine bırakarak, «bu taşın üzerine ayağı oturtun» der ve göz· 
den kaybolur. ( 1 8) 

Bu efsanede de olaylara hôkim olan, anlayış çobanın kişi l iğ indeki 
.gizli manevi güçtür. 

Bu efsanelerin yanı sıra, gerçek olaylardan malzemesini ,  yaşamış 
tarihi şahsiyetlerden de kahramanı a lan,  diğerlerine kıyasla iç çekişme
lerin deği l ,  mi lli ve d ini  bütünlüğün korunmasına yönelik savaşlarda ha
yatını  kaybetmiş ve İslôm inancında Şı=HiT vasfını alan kahramanların 
davranışlarını şekil lendiren efsaneler, d iğerlerine kıyasla farkl ı  bir an
layış ifade ederler. Bunlarda acık bir idd ia, maksat vardır. Bir tutkunun 
yücelti l iğ i  görülür. Digerlerine kıyasla, iç cekişmelerın deği l ,  etn ik züm
releşmeye dayal ı mücadeleler mil li ve dini bir savunmanın mantığı se
zil ir . Yıne d "ğer efsanelerin bir kısmında görülmeyen tra j ik bir olayla ef
sanenin kahramanı hayatını kaybeder. Bu kaybediş hal i ,  mutlaka düş
mar. süngüsü V(;jya kı l ıcı i le olur. Böyle bir sahne kahramanın aşırı de
recede cesaret göstermesi ,  onun manen yücelmesi için yeterli se
beptir. 

Erzincan'ı düşman işgal inden kurtarmak için askerleri ile şehre gi
rerek düşmanla savaşa tutuşan Seydi Sultan verdiği mücadelede şeh ı t  
olur, fakat düştüğü yerden başını  koltuğuna alarak düşmanla tek başına 
savaşa devam eder. Kumandanın bu hal ini  gören bir kadın hayretle ba
ğırınca şehit, bcşı koltuğunda olduğu yere düşer. Askerlerin in hepsi de 
şehit olmuştur. Bu şehit olanında, aaha sonra, koca koca ardıçlar pey
da olur. Kesmek isteyenlere şehit kumandan engel olur. Onun için kimso 
bu bölgedeki ardıçları kesemez ( 19 ) .  Bu efsanede içe dönük bir müca
deleden ziyade açıkça dışa dönük bir savunmayı gerçekleştirmeye çalı
şan kahraman miti ve d ini kıymetler manzumesi vatan bütünlüğünün 
de ifadesi olan mi l letin i  ve d inini düşmana karşı korurken şehit edilmesi 
onu manen yüceltmiş, Tanrı 'n ın i lahi kudreti olağanüstü olay içinde te
cel l i  etmiştir. Kahraman, kafası kesilerek öldürülmesine rağmen kesi :, 
kafasın ı  koltuğuna alarak tek başına düşmanla savaşa devam etmiştir. 
Bu hal kutsiyetin mahal l i  olaylar içinde tezahürü, toplum anlayışında 
kahramanın ölümsüzleştiri lmesi savaşta veya mücadelede gösterdiği 
başarının karşı l ığıdır. 

Aynı maksat ve anlayışla şekil lenen bir efsane Doğubeyazıt yöre-
sinde Nuri l ik adı i le derlenmiştir. (20) Birinci Cihan Savaşında, Doğube-

18- Doç. Dr. Ji lge Scyidoğlu : E.V. Adları ile İlgili Efsaneler. 
19- Tergan Öcal : Er..'incan Folklorü, Mez. tezi. 
20- Aydın Tokgöz : P.ğrı Folkloru, Mez. tezi. 
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yazıt'tan göç eden ve savunmadan aciz kalabal ık bir kadın, ihtiyar ve 
çocuk topluluğuna hücum ederek kıl ıçtan geçiren Rus askerleri i le tek 
başına savaşarak mazlumları korumaya çalışan Nuri l ik, başı kesilerek 
öldürülmesine rağmen kafasın ı  koltuğuna a larak tek başına düşmanla 
bir hayli savaşmış, bir kadının hayreti üzerine olduğu yere düşmüş ve 
bilahare türbesin in üzerine geceleri nur inmiştir. Bu sebeple de adı Nu
ri l ik  kalmıştır. 

Anadolu'nun savaş alanı olan her yerinde ve değişik zamanlarda 
insan gücünün üstünde kahramanlı klar gösteren şahsiyetlerin davra
nışları bir çok efsanenin konusu olmuştur. Kesik kelleyi koltuğuna ala 
rak düşmanla 3cvaşmak ana motiftir. Bu motifin şeki l lenmesi i le KU r .. 

siyet tezahür eder. 
Toplumun maddi ve manevi benl iğini  hedef almdş yıkıcı yönel işle

.re karşı mil li vicdanın isyanı  bir şehidın davranışları içinde ve kutsiye
tin tezahürü şeklinde görülüyoı .  Bu efsanelerde «Başını Vermeyen Şe
h it» tipı mi l rı ve dini bir kavramdır, fakat mahalli olaylar içi nde bel l i  yö
relere götürülerek her yörede bu mil li kavramın bir temsilcisi yaşatılmış
tır. 

Bu bahiste değerlendirdiğimiz efsaneler genelde müşterek bir man
tığa yönel iktir, bu mantı k kutsiyetin yönlendird iğ i  ideal bir hayatı savu
nur, bu efsanelerin kahramanları müsbet ve yapıcı bir davranış göste · 
rirler, «Taşlaşma motifi» etrafında gelişen efsanelerde ise genelde men
fi bir tip vardır. Bu tip tutum ve davranışları i le toplumun değer yargı la
rın ı  ve geleneğ ini ciğneyicı veya yıkıcı davran ışlar gösterir. Erzincan 
yöresinde söylenen bir efsanede, bir müslüman kız zorla bir Ermeni 
genci ile evlendıri l ir. Bu evl i l iğe razı olmayan kız Allah'a yalvarır, kızın 
duası kabul olunur düğün alayı taşlaşır» (21 ) .  Bu efsanede, bir gayri 
mı·ısl imle evlendirme İslôm inancına aykı rıdır, kız da istemediği için Tan
rı 'nın kudreti düğün alayını taşlaştırmıştır. Malatya yöresinde söylenen 
bir efsanede is'3 «Hızır ekin tarlasına uğradığı için bereketi artmıştır, 
fakat çiftçi bu ekini biçmekle tüketemez, sonunda taş olasıca bitmez ol
du, deyince ekin de c iftçı de taşlaşır. (22) Bu efsönede de çiftçi Tanrı'
nın n imetine saygısızl ık  ettiği için cezalandırı lmıştır. 

Karayazı yöresinde bir efsanede ise «Yoksul ları azarlayan, onlara 
yardımda bulunmayan bir zengin beddua sonunda serveti ile taşlaşır» (23) 

Bu bahiste daha bir çok efsaneden söz etmek mümkündür. 

21- S. Öztarar : (Erzurum) Dumlu Köyü Masalları, Mez. Tezi 
22- G. Şentürk : H:lkimhan Halk Edebiyatı, Mez Tezı .  

23- Fatma Kansu : l<ı:.rayazı Folkloru, Mez. Tezi. 
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FIRAT HAVZASI ANONİM EDEBIVATINDA KUDSIVET KAVRAMI VE KUTSAL TIP 

Bu tür efsaneleı in kahramanları ,  genel olarak kutsal değerlere ve 
kural lara bağlı l ık göstermezler. Bu anlayışla d iğer efsane kahramanla
rından ayrı l ır lar. Bunlar, bel irl i  davranışları i le geleneklerin ve inancın 
oluşturduğu değerlerle hayatların ı  yönlendirmediklerinden; toplum anla
yışında i lôhi n izamı çiğneyen bir kişi l ik sergi lerler. Bu sebepled ir ki top
lum kendi düzeninde islah edemediği bu tip'i Tanrı 'n ın i lahi kudreti i le 
,cezaland ırmış ve bu anlayış efsanenin mantığ ında ise toplum düzenin i ,  
dolaylı olarck ta ferdin mutluluğunu koruyucu özell ikte tezahür etmiştir. 

Kutsal TİP : Bu kısa değerlend irme gösteriyor ki, gerçek hayatın 
üstünde, fakat gerçek hayatta görülen davranış ve tutkulardan kaynak
lanan bir ideal hayatı sergi leyen anonim türlerde, bu sonuca varabi l 
mek için kutsiyet kavramını sergi leyen ve olayları yönlendiren KUTSAL 
BİR TİP vardır. Bu anlayışla incelediğimiz anonim türlere belli bir ha
yat görüşü kazandıran, bi lhassa Tanrı'n ın kutsiyetin i  değişik davranışlar 
içinde sergi leyeı 6k, bel l i  bir sonuca götüren TİP, değişmez bi r kaynak
tan güç almaktadı r. Fakat bu tip olaylar içinde birbirinden farklı kişi l ik  
gösterdiğ inden kendi arasında da bir tasnifle değerlendiri lmesi gere
kir. 

1- Hızır - Pir - Derviş Tip'i 

2-- Vel i  Tip'ı 

3 -Muttaki Tip 

4- Samimi veya Sadık Tip 

5- Şehit Tip'i 

6- Yıkıcı veya Menfi Tip 

Doğu Anadolu bölgesi ve Fırat havzası anonim mahsullerine bağlı 
kalarak izaha çal ıştığım KUTSİYET, genelde Türk Anonim Edebiyatı'na 
mal olmuş mi lli bir kavramdır. Bu kavram, yörede yazanan olayların için
de ve yöre halkının anlayışında kişi l ik kazanmış fertlerin şahsında, 
bir bakıma yöreye bağlı t iplerin davranışları i le ideal hayat düzeninin 
mantığın ı ,  hôyal da olsa bazı türlerin bünyesinde yaşatma imkan ı  bul
muştur. 
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HARPUT iLE KERKÜK YÖRESi HALK EDEBIVATI ÜRÜNLERi ARASINDAKI BENZERLiKLER 

Suphi SAATÇi C-) 

Orta Asya'dan akıp gelerek İran, Anadolu ,  Irak, Suriye ve Balkan Ülke
leri gibi ,  geniş bir coğrafya sahasına yayı lan Türk kültürünün,  canl ı l ığ ın ı  
günümüze kadar koruduğu bir gerçektir. Anadolu toprakları üzerinde 
köklü biçimde yerleşen Türk kültürünün izlerine, bu topraklar dışınd� 
kalan bölgelerdu de bütün d iri l iğ i  i le rastlamak mümkündür. 

Anadolu Türk halk kü ltürü mahalli kimlikler kazanırken, yöreden 
yöreye bazı farkl ı l ıklar göstermiştir. Bunun gibi Anadolu dışında kalan 
ülkelerdeki Türk halk kültürü de. ağız ve sözlü edebiyat ürünleri yönün
den kendine has mahalli motifler kazanarak, bazı farklı l ıklar arzetmiş
tir. Bütün bu farklı gelişmelere rağmen, bazı yöreler arasında görülen 
benzerl ikler ve paralel l iklerin vari ığı i lg i  çekmektedir. 

Bu yöreler arasırıda bulunan Harput (Elazığ) . Urfa ve Kerkük, olu
şum süreci, zaman ve mekan faktörlerine rağmen. büyük benzerlikler 
göstermişlerd ir. Özell ikle bi ldirimizde ele aldığımız Harput ve Kerkük 
yöresi folklor verileri arasında yakınl ıklar vardır. Yöre ağızlarında görü
len bu yakınl ık, mani, bi lmece ve atasözleri gibi ,  sözlü edebiyat örnekle
ri.nde acıkça bel irmektedi r. 

Şimdi iki yörenin halk edebiyatı malzemeleri arasındaki benzerlik
lere geçmeden önce, Harput ve Kerkük ağızların ın ortak özel l iklerini ele 
·a lacağız. 

1- Ağız Benzerlikleri : 

Her şeyden önce Harput ve Kerkük ağızlarında i leri derecede olan 
ünlülerin uyumuna işaret etmek istiyoruz. Her ik i  ağızda karşımıza cı . 
kan benzer örnekler : Asker-Esker Ateş-Ataş Bari-Barı Haber-Heber 
Hani-Hanı N işan-Nışan Taze-Teze Terazi-Terezi Zulüm-Zulum 

( * ) Folklor Uzmanı, lstanbul. 
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Suphi SAATÇi 

Harput ağzında kel ime sonlarına gelen ç sesi yumuşar. Aynı duru
mu Kerkük ağzında da görebil iyoruz. Ortak örnekler : Aç - Ac İ laç - İ lac 
Taç-Tac Tunç-Tuc Uç-Uc 

Türkiye Türkçesinde yumuşak g sesi ,  iki yörenin ağızlarında g sesi 
1 i le ifôde edi l i r. Bir kaç örnek : Beğ-Beg Çiğ-Cig Düğme-Dügme Değir
men-Degirman 

318 '  

Ünlü (sesli) Değişmeleri : 

İki ağızda benzer olan sesl i  değişmeleri şöyle : 

a-e : Tane-Tene Kerkük'te Dene Asker-Esker 
e-a : Elma-Alma Bahce-Bahça 
e-u : Cevap-Cuğap 
ı-a : F ırtına-Fırtana 
ı-i : Bıçak-Piçah 
ı-u - Yazık-Yazuh Yastık-Yastuğ 
i-e : İnmek-Enmek Ciğnemek-Çeynemek 
i-ı : M isafir-Mısafır Cizme-Cızma 
i-ü : Erik-Erük Keskin-Kesgün (Kerkük'te Keskün) 
ö-e. : Öyle-Ele 
ö-o : Cömert-Comard 
ö-ü : Köfte- Küfte 
u-ı : Yolcu-Yolcı Yumurta-Yımırta 
u-o : Uğramak-Oğramak Ulaşmak-Olaşmak 
ü-e : Döndürmek-Döndermek 
ü-i : Sütcü-Sütçi 
ü-ö ; Güveı cin-Gögercin Küme-Köme 

Ünsüz (sesdeş) değişmeleri : 
İ ki ağızda karşımıza çıkan ünsüzlerin değişmeierine örnekler : 
b-m : Gibi-Kimin 
b-p : 8aklova-Pahlava (Kerkük'te Paklava) Bakla-Pakla 
ç-c · Cizme-Cızma Cizmek-Cızmah Cizgi -Cızıh 
ç-ş : Geçmek-Geşmek İcmek-İşmek Seçdi-Şeşdi 
d -t : Diken-Tiken Dükkôn-Tükôn Dökmek-Töi<mek Dikmek-Tikmek 
g-h : Gırtlok-Hirtlek 
j-c : J i let-Cilet Jandarma-Cenderme 
k-h : Tokmak-Tohmak Arka-Arha Cok-Coh Ok-Oh Yokluk-Yohluh 
1-n : Bunler-Bunnar Din lemek-Dinnemek Yanlış-Vannış 
m-n : Komşu-Konşu 



HARPUT iLE KERKÜK YÖRESİ HALK EDEBİYAT! ÜRÜNLERi ARASINDAKI BENZERLiKLER 

n-g : Önünden-Ögünden 
n-k : GörGnmek-Görükmeh 
n-v : Gönül-Gövül (Kerkük'te Gevi l )  
p-b : Parmak-Sarmak Patl ıcan-Balcan (Kerkük'te Badıncan) 

Pazar-Sazan Pişmek-Bişmek 
r-1 : Kararmak-Karalmak 
s-h : Hırsız.-Hırhız (Kerkük'te Herhiz) 

s-t . Masal - Matal 
t-d Tarcın-Darcın Taş-Daş Tavşan-Davşan Teyze-Diyeze 

(Kerkük'te Dayaza) Tırnak-Dırnah Tuz-Duz 
v-b Esvap-Asbap 
v-g Güvercin-Gögercin övmek-Ögmek 

v-ğ : Cevap-Cuğap 
z-d : Kaza-Kada 

Ses türemesi : 

Bazı kel imelerin başında veya ortasında ses türemesi görülür. Ör-
nekler : Elbet-Helbet Ayva-Hayva Pamuk-Pambıh 

Ses düşmesi : 
Ses düşmelerinin de iki ağ ızda benzer örnekleri çoktur : 
Beygi r-Begi ı  Böyle-Bele Ceyrek-Cerek Keyif-Kef Öyle-Ele Yılan-İ lan 

.Viğ it-İgit 
Yer değiştirme : 
Harput ağzında bazı kel imelerdeki seslerin yer değiştirdiği  olur. Ay

'n ı dururr: Kerkük ağzı için de söz konu3udur. Benzer örnekler : 
Avrad-ArvaG Derviş-Devriş Lanet-Nalet Sarmısak-Samırsağ Sofra-

Surfa (Karkük'te Sırfa) Toprak-Toprağ 

İkizleme : 

İ ki ağızda bazı kel imelerin ikizleme yapması paralel l ik  arzeder 
Dokuz-Dokkuz Eşek-Eşşek Hile-Hil le Sabah-Sebpeh Sakız-Sakkız 

Sekiz-Sekkiz Yedi-Yeddi 

Benzeşme : 

Yanyana gelen yakın sesl i lerin benzeşme yaptıkları, her iki ağızda 
da görü lür  : 

Anlamak-Annamak Dinlemek-Dinnemek Günlük-Günnük Serinlemek
Serinnemek 

AQız incelemesini b itiri rken iki yörede karşı laşılan benzer kel imeler-
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Suphi SAATÇi 

le i lg i l i  küçük bir sözlüğü bild irimizin sonuna eklemeyi yararl ı gör
dük. 

2. Maniler : 

Halk edebiyatımızın en zengin türlerinden biri , h iç şüphesiz mani
lerdir. Bu türde zengin olan Harput ve Kerkük yörelerindeki mani lerin 
benzerl iği ,  başlı başına inceleme konusu olacak genişl iktedir. Her iki 
yörede karşımıza çıkan mani dörtlükleri, özel l ikle bu yörelerin halk mü
ziği geleneğinde okunan hoyrat (yüksek hava) ların güfteleri için secilen 
kesik mani, ayaklı mani veya cinaslı mani adlarındaki dörtlükler büyük 
bir zenginl ik arzeder. Halk ezgileri bakımından da üstün nitelikte olan 
bu türün üç ayak taşı Harput, Urfa ve Kerkük sayı l ı r. Kuzey (Rus) ve 
Güney ( İ ran) Azerbeycanı 'nda Bayatı adı verilen hoyratlar, Azeri kültür 
camiası i le de paralell ik gösterir. Şimdi vereceğimiz örnekler, Harput 
i le Kerkük yörelerinde i lgimizi çeken mani ve kesik mani lerdir : 

Harput : 

Ağam naçar ağlama 
Gündür gecer ağlama 
Bu gapıyı gapayan 
Bir gün acar ağlama 

Alma yanı, alma yanı 
Kızarmış alma yanı 
Nasıl kabre koyarlar 
Muradın a lmayanı 

Ayrı ldım gülüm senden 
Sacı sünbülüm senden 
Araya dağlar girse 
Kesilmez yolum senden 

Ayrıldım özlerinden 
O şirin sözlerinden 
Bileydim ayrı l ık  var 
Öperdim gözlerinden 

Bahcaya serdim ki l im 
Gel otur ben im gülüm 
Ne dedim neme küstün 
Lal olsun benim di l im 
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Kerkük : 

Ağlama naçar ağlama 
Gündü geçer ağlama 
Bu kapını bağlıyan 
Bir gün acar ağlama 

Alma yanı 
Al olu (r) alma yanı 
Nece kabre koyal lar 
Muradın almayanı 

Ayrı ldım gülüm sennen 
Sacı sümbüh..im sennen 
Araya rakıb düştü 
Kesi ldi yolum sennen 

Ayrı ldım özlerinnen 
O şirin sözlerinnen 
Bi lseydim ayrı l ığ var 
Öperdim gözlerinnen 

Bağçaya serdim ki l im 
Ge ( 1 )  eglen menim gülüm 
Ne ded im küstüv gene 
Lal ossun menim ri l im 



HARPUT iLE KERKÜK YÖRESi HALK EDEBiYATI ÜRÜNLERi ARASINDAKi BENZERLiKLER 

Ben de mestim, ben de mestim Devrişem gül bedestem 
Sen serhoş, ben de mestim İçmişem şarab, mestem 
Benim şarabım sensin Menim şarabım sensen 
Seni görende mestim Sen i  görende mestem 

Böyle bağlar Bele bağlar 
Yar başın böyle bağlar Dost başın bele bağlar 
Gül açmaz, bülbül ötmez Bülbül ağlar gül  açmaz 
Yıkılsın böyle bağlar Verandı (r) bele bağlar 

Bu dere buz bağladı Dereler buz bağladı 
Dibi yarpuz bağladı Dibi nergiz bağladı 
Beni bir gelin vurdu  Meni b i r  gelin vurdu 
Yaramı kız bağladı Yaramı kız bağladı 

Bu heber ne haberdir Bu heber ne haberdi (r) 
Sinem kabar kabardır  Cümle canım kabardı (r) 
Bir yanım kurt kuş yemiş Bi r yanım sel aparıb 
Bi r yanım bihaberdir Bir yanım beheberdi {r) 

Bu handan Bu hannan 
Kervan kalkar bu handan Kervan geçer bu yannan 
Kes zülfün mezat eyle Zi lfivi sa l mezzete 
Kurtar beni bu Han'dan Meni kurtar bu kannan 

Bülbü l ler dügün eyler Bülbüller dügün eder 
Bilmem ki ne gün eyler Hiç bilmem ne gün eder 
Ben felege neyledim Men felegen n'etmişem 
Bana büldüğün eyler Mene bildiğin eder 

Cayır uzun biçilmez Cayır kıssa biçilmez 
Su bulanık geçilmez Su derindi (r) geçi lmez 
Bana derler yardan geç Mene d iyar geç yardan 
Yar şirindir geçilmez Yar şirind i (r) geçilmez 

Dağ ayrı , duman ayrı Zaman ayrı 
Kaş ayrı , keman ayrı Kaş yarı keman ayn 
El bizi çok kın ıyor Rakıb gevli şad ossun 
Gezek bir zaman ayrı Gezeğ bir zaman ayrı 

Dağlar dağımdır benim Dağlar dağımdı menim 
Dert ortağımdır benim Gem ortağımdı menim 
Cok söyletme ağlarım Ağlatma zal ım felek 
Yaman çağımdır benim Yaman çağımdı menim 
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Carşıda gar taneler 
Oturmuş nar taneler 
Ölürse cohlar ölsün 
Ölmesin bir taneler 

Gül  eller 
Pambuh eller gül eller 
Yiğit eşga düşende 
Deli deyin gülerleı 

Güne düştüm 
i<ölgeden güne düştüm 
Feiek gözün kör olsun 
Dediğin güne düştüm 

Kebabı köz öldürür 
;'\taşı su söndürür 
Yiğidi kı l ıç kesmez 
Bir kötü söz öldürür 

Oku yara, oku yara 
Yaz derdim oku yara 
Sinemde yer kalmadı 
Me�er ok oku yara 

Sucu benden 
Su çıkar su çimenden 
Mevlam suçumdan geçmiş 
Kim sorar sucu benden 

Yarım yarım 
Doldur ver yarım yarım 
Cıkam dağlar başına 
Cağıram yarım yarım 

3, Bilmeceler : 

Suphl SAA TÇI 

Bir deneler 
Oturub nar deneler 
Cohları Hak sahlasın 
Ölmesin bir deneler 

Gül eller 
Bağda bağvan gül eller 
Bir igid yohsul assa 
Seledilleı güleller 

Güne düştüm 
Kölgeden güne düştüm 
Heber ver zal ım yara 
Dediği güne düştüm 

Kôbabı köz 'öldürü (r) 
Sürmeni göz öldürü (r) 
İgid var kı l inc kesmez 
Bir tehne söz öldürü (r) 

Ohu yara 
Ac kitab ohu yara 
Sinemde yer kalmadı 
Meger oh ohu yara 

Su cimennen 
Su cıhar su cimennen 
Ağam suçumnan geçse 
Kim sorar sucu mennen 

Varını yarım 
Doldur ver yarım yarım 
Geceler yuhum gelmez 
Çağırram yarım yarım 

Harput'ta c.:ınımaca adı verilen bilmecelere Kı=ırkük'te tapmaca de 
ni lmektedir. Şimdi iki yöre (de karşımıza çıkan) benzer bilmecelerden 
örnekler s ıralayacagız 
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Harput : 

Ağacın içini oyarlar 
İcine tinton goyarlar 
Ağlama tintonum ağlama 
Sora gulağın burarlar 

Kerkük ı 

Cem ağacın oyallar 
İçine tin tin koyal lar 
Ağlama tintinim ağlama 
Sora kulağıv bural lar 

(Keman-Ud) (Keman) 

Ağzı acık alamet 
İci gızıl gıyamet 
Yaş vurur gurur 
Sal l iala Muhammed 

Allah yapar yapısını 
Picah acar gapısını 

Altı perçin üsdü perçin 
İçinde bir şah gögercin 

Altı tahta üstü tahta 
İçinde bir kanl ı  kahpe 

(Kılıç) 

Baldan datlı 
Baltadan ağır 
Yağlığa goyulmaz 
Dadına doyulmaz 

(Uyku) 

Bir kuyum var 
İçinde ik i  türlü suyum var 

Bir sinide i ki tavuh 
Biri sıcah biri savuh 

Bir kutum var a lamat 
İci yanar kıyamat 
Yaş vurdum kurru cıhtı 
Sall iala Muhammed 

(Tandır) 

Allah yapar yapısını 
Demir acar kapısını 

(Karpuz) 

O yanı perçin bu yanı perçin 
İçinde var şah gögercin 

( Göz ) 

O yanı tahta bu yanı tahta 
İçinde var kanlı kahpe 

(Hançer ile kını) 

Babadan aziz 
Neneden aziz 
Baltadan ağır 
Baldan şirin 
Bazarda satı lmaz 
Elden tutulmaz 

(Uyku) 

Bir kuyyum var 
İçinde ki türlü suyum var 

( Yumurta ) 

Bir s innide ik i  tavuğ 
Biri sıcah biri savuh 

( Güneş ile Ay ) 
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Biz idik biz idik 
Otuz iki gız idik 
Ezüldük büzüldük 
İ ki s ıra düzüldük 

Burada urdum kıl ıcı 
Halep'ten cıktı bir ucu 

Cıkcıkı hamam 
Gubbesi tamam 
Bir gel in  aldım 
Babası imam 

Ebdes al ı r  namaz g ılmaz 
Cemaatden geri galmaz 

Ektim nohut 
Bitti sogüt 
Yarpağı tut 
Gendi armut 

Elim atdım yapıya 
Cıhdım demir gapıya 

Eli var ayağı yoh 
Garnı yırtıh canı yok 

(Köynek) 

Fil fi l l ice, burnu egrice 

Gabuğu var içi yoh 
Yer kötegi sucu yoh 

(Tef) 

lcı da:-ı gibi 
f)ışı deri gibi  

32.4 

Suphl SAA TÇI 

Biz biziydiğ 
Ottuzki kızıydığ 
Ezi ldiğ büzüldüğ 
Bir duvara düzüldüğ 

( Dişler ) 

Surda vurdum kıl incl 
Halep'te cıhtı ücü 

( Şimşek ) 

Şak şakı hamam 
Künbeti tamam 
Bunu tapanın 
Babası imam 

( Saat ) 

Ebdes al ı  (r) namaz kılmaz 
Cem'etten geri kalmaz 

( Ölü ) 

Aldım nohut 
Cıhtı sögüt 
Yarpağı tut 
Barı armut 

( Pamuk ) 

Elim vurdum yapıya 
Çıhtım demir kapıya 

( At )  

Eli var ayağı yoh 
Karnı var nefesi yok 

(Ceket) 

Mini min ice, burnu egrice 
( Nohut ) 

Kabığı var içi yoh 
Dayağı yer sucu yok 

(Davul) 

Altı deri üstü deri . 
İcinde var bir avuç dan : 

( incir ) 
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Küçük mezar 
Dünyayı gezer 

Sıra sıra petekler 
Birbirini kötekler 

Şekere benzer dadı yoh 
Gqgde uçar ganadı yoh 

Tohumsuz biter 
Dünyaya yeter 

Yeddi delüklü tohmah 
Bunu bülmüyen ahmak 

Yer altında yağl ı  gamış 

4. Atasözleri .ı. 

El kadar mazar 
Dunyanı gezer 

( Ayakkabı ) 

Sıra sıra petekler 
Birbirin i  kötekler 

( Dişler ) 

Şekere benzer dadı yoh 
Havada uçar kanatı yoh 

( Kar ) 

Tohumsuz biter 
Dunyaya yeter 

( Tuz ) 

Yeddi del lüklü tohmah 
Bunu bi lmiyen ahmak 

( Baş ) 

Yer altında yağl ı  kayış 
( Yılan ) 

Atasözleri ve deyimler bakımından iki yöre arasında bulunan ben
zerliklere örnekler : 

Harput : 

Ağac yaşken egi l ir 
Ak akçe gara gün üçündür 
Akılsız başın zahmetin i  ayahlar 
çeker 
Anasına bah g ızını al , 
Kenarına bah bezin i  al 
Arayan Mevlasını da, belasını da 
bulür 
Arsuz neden arlanur 
çul da geyünse sallanı r  
Balığ baştan gohar 
Datlı söz ilanı delügünden çıharır 
Elinin hamurunnan erkek işine 
garışma 

Kerkük : 

Ağaç yaşken egi l i  (r) 
Ak akça kara gün içindi (r) 
Akılsız başın zehmetin i  ayahlar 
çeker 
İpl igine bah bezin i  a l ,  
nenesine bah kızını a l  
Ahtaran tapar Mevlasını  da, 
belasını da 
Arsız neden arlanı (r) 
çölde gezer sallanı (r) 
Balığ baştan kohar 
Datlı d i l  i lanı dellükten çıhardı (r) 
Elınin hamuruyla erkek işine karışma 
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Esirgenen göze cep batar 
Geçinin uyuzu suyun gözesinden 
içer 
Her horoz gendi zibi l l iğ inde öter 

Kırkından sonra saz çalmak 
Malını it geyi, yahasın bit 
Ölü evinden aş, guru gözden yaş 
Tohun acdan ne heberi 
Üzüm üzüme baha baha gararır 
Ven bi lmez doğrıyan bi lür 
Verin gulağı vardı r  

Kıskanan göze çöp düşer 
Geçinin koturu gider bulağ 
başınnan su içer 
Her horuz öz kül lüğünde baynar 
( öter ) 
Kırkından sonra söz alışmak 
Malını it yer, canını bit yer 
Kör gözden yaş, molla evinden aş 
Tohun acdan ne haberi var 
Üzüm üzüme baha baha karalı (r) 
Ven bi lmez doğrıyan bi l i  (r) 
Verin de kulağı var 

5. Halk Edebiyatının Diğer Türleri : 
Harput ile Kerkük yörelerin in halk edebiyatı malzemeleri arasında

ki benzerl ikler, şüphesiz bunlardan ibaret değildir. Bu birl ik masal, te
kerleme. okşama ve dua gib i  türlerde de kendini gösterir. Kerkük'te 
masal karş: l ığ ında mata! deyimi kullanı l ı r  ki, bu Harput'ta da aynıd ır. 
Harput'un masal tekerlemeleri arasında gecen 

Matal matal mat atar 
İki sıçan kıç atar 
Biri Ahmed'in koynuna 
Biri Ayşe'nin koynuna 

dörtlüğünün varyantı , Kerkük'te şöyledir  : 

Matal matal mat atar 
Bir kişi hurma satar 
Hurmanı geti (r) men yim 
Bahah kim borco batar 

Harput'ta anlatı lan «Bacı bacı can bacı»  masal ın ın Kerkük varyan 
tını da «Bacıydan kardaşıı masal ında bulunduğumuzu, burada kaydetmek 
yerinde olur. 

Okşamalar arasında gecen «Gızdır  nazdır, bin kese azdır» tekerle
mesinin bir benzeri Kerkük'te «Kızdı ( r) nazdı (r) . bin altun azdı (r), . .  ı diye 
devam eder. Bu bölüme son veımeden önce, iki yörede de gecen bir 
dua örneğini anmak istiyoruz. Bu da çocuklar için anaları tarafından 
istenen «Ağ baht, altun taht» motifidir. 

6. Halk Musikisi 

Türk bölgeleri arasında Harput, halk musikisi bakımından müstesna 
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bir yere sahiptir. Klasik sanat musikisinin unsurları i le de beslenen 
Harput ezgilerin in zenginl iğ in i .  başka bölgelerle mukayese etmek ger� 
çekten büyük cesaret ister. Klasik sazlar eşl iğ inde icra edi len bu musi· 
ki i le Kerkük ve Urfa arasında büyük yakınl ık göze çarpar. Harput'takt 
musiki geleneği kendine has bir düzen içinde seyreder. Peşrev . i le . baş
layan bu dı.izende gazel yani ağır  hava, sonra ağır türkülere geçi i i r. 
Bunların arasında yüksek havalar yemi hoyratlar ot\unur. Daha sonra 
oynak ve şen türkulere, yerl i deyimle şıkı l umlara geçi l i r  ve oyun havala
rı ı le fcıs! I  tamamlanır. Ondört makam üzerinde gel işme gösteren hoy
ratlar yani yüksek havalar büyük önem taşırlar. Bu makamların bir kıs
mını burada saymak, karşı laştırma bakımından yarari ı  olur; Beşir i ,  lbra
himiyye, Tecnis, Şirvan. Divan. Elezber, Nevruz ve Muhal if. 

Kerkük'teki musiki düzeni de, buna benzer b içimdedir  ; Gazel, yük
sek lıava yani hoyratlar, ağır türküler, yine hoyratlar, arkas :ndan oy
nak türküler ve havalar. Harput'un üstün musikisi geleneğir.e karşı l ık ,  
Kerkük hoyrat havalc mnda zeng!n ! ik gösterir. Kerkük'teki y� rmiyc yakın 
hoyrat çeşidinin bir kaçına işaret etmek yerinde olur : Beş i ri , Muhal if, 
Kesük, Yolcu. Muçıla, Matarı Nobaiçı , ömergele, İskenderi.. İ ki yörenin 
hoyrat havaları arasında en büyük benzerl ik Muhal if, Beşi ri ve Harput'un 
Kesik hoyratı ile Kerr.:ük'ün Kürdi hoyrat;nda görülür. İki yörede okunan 
Beşiri hoyratları Rast. Muhl if hoyratları ise Segôh makamına benzer. 
Her ik i  hoyrat ezgisi de benzer seyir takip ederler. Benzer seyir takip 
eden d iğer bir uzun hava çeşidi de Harput'un Kesik hoyratı i le Kerkük' 
ün Kürdi hayratıdır. 

İ ki yörenin kırı k hava yan i  türkülerinde de benzerlikler bulunmakta
d ı r. Ancak kırık havalar konusunda, üstün bir  sanat vasfına sahip Har
put türkı.ilerinin Kerkük'ü etki lemiş olduğunu bel irtmek isterim. Bu tür
küleı· e:rasındu Hafız Nuri i le i ri Gü l lı.i  ı.izeiine yakı ldığı söylenen Hc.ırput'un 
ünlü « Meteristen ineydim» türküsü başta gel ir. Harput türkc.ıeri a ra
sında Kerkük'ü etkileyen d iğer örnekler şunlard ı r  : «Yar dedim de me
yil verdim ben bir kaşı l\araya» ,  «0 yanı benbe, bu yanı penbe» ,  «Ca
talkaya kışladır». «Cay aşağı çeperler» . Bu türkülerin sözlerin in bir 
kısmı mahalli dörtl üklerle söylenmekle beraber. ezgileri h iç şüphesiz 
Harput'a ait sayı l ı r. 

S o n u ç : 
Harput ile Kerkı.ik yöreieri arasında görülen kültür birl iğ in in ,  tesa

düf eseri olmadığı kesindir. Bu birl iğ in temel ini hazırlayan birçok etken. 
belki bugün geçmişin karanl ıklarında kaybolmuştur. Ancak bu birl i
ğin sağl ıkl ı  biçimde ele al ınması için, bir takım verilere ihtiyacımız var-
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dır. Bu yüzden biz, bir elmanın adeta iki yarısı yibi olan Harput i le Ker
kük'ün halk edebiyatı veri lerin i  gözler önüne sermek istedik. İki yöre
nin kültürel fonunu oluşturan halk edebiyatı veri lerini  incelemenin, bu 
birl iğin tarihi ve külUrel acıdan yorumlanması için, önemli ip uçları ve
receği unutulmamalıdır. 
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Ahır 
Alaf 
Al uça 
Aparmak 
Arağçın 
Bacı 
Bastuk 
Belemek 
Beslemek 
Bibi 
Benna 
Büryan 
Ceclm 
Clslr 
Cürre 
Çemçe 
Çimmek 
Çit 
Çitare 
Çüt 
Dalda 
Dakka 
Daraba 
Dayak 
Den 
Deglrml 
Dink 
Diş 
Dişlemek 
Dolak 
Dögme 
Dögün 
Eferlm 
Elti 
Esseh 
Eşgere 
Fak 

S Ö Z L Ü K  

: Son 
: Hububat 
: Eril< 
: Götürmek 
: TaKke (Kerkük'te Arakçın)  

Kızkardeş 
Pestil 
Beşik sallamak 
Hizmetçi kadın  

: Hala (Kerkük'te baba anne ve anne anne) 
: İnşaat ustası (Kerkük'te Bende) 
: Kuzu tandır kebabı (Kerkük'te Biryan) 
: Cicim 
: Tavan direği 
: Ufak tefek 
: Kepçe 
: Yüzmek 
: Pamuklu basmadan yapılan baş örtüsü 
: Yünlü elbise (Kerkük'te Citara) 
: Cift (Kerkük'te Cüt) 
: Gölge veya s iper 

Dakika 
Dükkdn kepengi 
Dayanak, destek 
Buğday tanesi 

: Yuvarlak 
Deği rmen taşı 

: Rüya 
: ıs ırmak 
: Kaşkol ve kuşak 
: Kabuğu al ınmış buğday tanesi 
: Acı, s ıkıntı, keder, yas (Kerkük'te dügün) 
: Aferin 
: Gel inin kaynının karısı 
: Gerçek, asıl 
: Aşikdr (Kerkük'te Aşkdra) 
: Kapan, tuzak 
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Ferik 
Fenos 
Fetlr 
Fırsant 
Fırtana 
Firengl 
Galoş 
Gavut 
Geçinmek 
Gll 
Gopça 
Gög 
Gögermek 
Gözdegmesi 
Gözgü 
Hah 
Hametmek 
Havar 
Havas 
Heses 
Hecemet 
Hımça 
Hırnlk 
irin 
Kada 
Karaçö·rek 
Ketin 
Kelek 
Kent 
Kıç 
Kolbağ 
Körsıçan 
Kulunç 
Küçe 
Küze 
Leçek 
Lenger 
Marak 
Nanca 

Suphl SAA TÇI 

Pille 
ışı ldak ( Kerkük'te Fanus) 
Sacda yapılan yufka ekmeği 
Fı rsat 
Fı rtına 
Ki l it 
Bir tür ayakkabı (Kerkük'te Kaloş) 
Kavrulmuş buğday (Kerkük'te Kavut) 
Ölmek 
Ki l  
Düğme (Kerkük'te Kopça) 
1 .  Mavi 2. Gök 
Fil izlenmek, yetişmek, büyümek 
Nazar 

: Ayna (Kerkük'tP Güzgü) 
: Yabancı el 
: Yemek 
: Feryat, imdat 
: Heves 
: Gece bekçisi (Kerkük'te Ases) 
: Hacamat 
: Avuç (Kerkük'te Kamce) 

Sümük (Kerkuk'te Hinnik) 
Cerahat 
Kaza, bela 
Çöre kotu 
Kefen 
Bir tür sal 
Köy 
Ayak 
Bilezik 

: Tarla faresi 
: Sırtın omuza yakın kısmı 
: Sokak 
: Testi 

Oyasız baş örtüsü 
: Büyük bakır tabak 
: Merak 
: Ne kadar 
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Natır 
Nefes 
Ocaklık 
Ögce 
Ölet 
Peklemek 
Pahla 
Pepe 
Pine 
Sağalmak 
Sako 
Salta 
Sekü 
Sepmek 
Sitil 
Suvah 
Suvarmak 
Şlk6t 
Şeglrt 
Şltll 
Şıh 
Şor 
Şum 
Şüşe 
Teşt 
Tike 
Toklu 
Tor 
Tosba!}a 
Tuc 
Tuman 
Uşak 
Utmak 
Yağlığ 
Yahudu 
Yassı 
Yazı 
Yuha 
Yuhu 

Kadın tellck 
Nazar, gözdeğmesl 
Mutfak 

: önce 
: Salgın hastal ık 
: Temizlemek, pak etmek 
: Kavga 

Çocuk di l inde ekmek 
Kundura yaması 
İyi leşmek 
İnce palto, pardesü veya ceket 
Cepken 

: Taraca. kademel i  yükselti 
: Serpmek 
: Kova (Kerkük'te Satıl) 
: Sıva 
: Sulamak 
: Şikôyet 
: Şakirt 
: Fidan 
: Şeyh 
: Tuzlu  
: Meş'um 
: Şişe 
: Çamaşır  leğeni 
: Parça 
: Erkek kuzu (Kerkük'te Toğlu) 
: Ağ 
: Kaplumbağa (Kerkük'te Tospaka) 
: Tunç 
: Don 
: Çocuk, evlet 
: Kazanmak 
: Mendi l  
: Yahudi  
: Yatsı 
: Dışarı, k ır, ova 
: Yufka 
: Uyku 
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Zemb!H 
Zemheri 
Zibll 
Zibllllk 
Zifir 
Zubun 
Zeytun 
Zilif 
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: Sepet (Kerkük'te Zembll) 
: Kış,  soğuk 
: Cöp, kenef 
: Coplük 
: Yağlı 
: Üç etek giysi 
: Zeytin 
: Zilf 
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ŞAHSA BAÔLI MENKIBELERIN ANONİMLEŞMESi VE BiR ELAZIÔ MENKIBESI 

Doç. Dr. Saim SAKAOÔLU(*) 

. Efsanelerin en çok örneğin i  tesbit ettiğimiz dallarından biri de 
menkıbelerdir. Bir d in u lusuna ve onun bir kerametine bağl ı  olarak an
latılan menkıbeler, umumiyetle bir mei<öna bağlanrrıış olarak görülür. 
Ancak bu menkıbelerin bazı ları değişik şahıslara bağlı olarak da anla
tı l ı r. Munzur efsanesinin,  Bursa'da Heh. acı Bacı'ya, Erzurum'da Ahmet 
Baba'ya, Gaziantep'te Şeyh Bilecen ve Memik Dede'ye, Kars'ta Hacı 
Kağızman'a bağl ı  oıc,rak anlatı lması bunun güzel bir örneğidir. 

Tebl iğimizin ko'lusu olan menkıbeler ise, aslında bi l inen bir şahsa 
bağlı olduğu halde, zamar. içinde bu hususiyetin i  kaybedip, «hoca» ,  «ve
l i » ,  vs. g ib i  anonim bir ada bağlanarak anlatı lmıJktadır. Elazığ' ın Molla
köyü'nde medfun buıunan Ahmed-i Peyki'ye bağlı olarak anlatı lan bir 
menkıbe, onun adınc.� değil de adı bi l inmeyen bir veliye bağlı olarak 
anlatı ldıgı gözden kaçmamaktadır. Bu değişikl iğil"l bazı sebeplerin in ola
cağı muhakkaktır. Bu sebepler arasında, menkıbeyi anlatan kaynak şa
hısla ı lg ı l i  olanları olduğu gibi ,  menkıbenin konusuyle i lg i l i  olanlar da 
vardır. Kaynak ŞCihısla i lg i l i  olan sebepler arasında, onun hafızası, zevki 
ve dünya görüşü g ibi hususlar yer alabi l i r. 

Tebliğimizin değerlendi rme bölümünü dayandıracağımız efsanenin 
iki değişik şeki ini  (varyantını )  din leyel im, daha sonra da i ki metin ara
sında bir bağ kurmaya çalışal ım. 

1 METiN AHMED-İ PEVKİ'NİN KERAMETİ 

Sultan Dördüncü Murat Bağdat seferi sıras:nda Hoğu köyü yakınla
rına gelip konaklar. Daha sonra, orada hazır bulunanlara, çevrede ule
mödan veya meşôyıntan bir kimsenin bulunup bulunmadığını  sorar. iç
lerinden biri, Mollaköyü'nde Ahmet-i Peyki'nin bulunduğunu haber verir. 
Anlatı ldığına göre o, öl im ve kerömet sahibi b ir  şeyh ve Allah'ın sevg!l i  
b ir kuludur. Bunun üzerine Sultan Murat onun kerömet sahibi olup ol-

(*)  Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Halk Edebiyatı Öğretim Üyesi, Erzurum. 
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madığın ı  denemek ister. Kendisinin bindiği atı dört askerle ona gönderir 
ve Ahmet-i Peyki'nin bu atın gemiden tutarak getirmesini emreder., 
Eğer o, hakiki bir şeyh ise bu işi başaracaktır; aksi takdirde cezalandı
rılacaktır. 

Sultan Murat' ın  gönderdiği at da, hususi seyisi olan, ondan başka
s ın ı  yanına yaklaştırmayan huysuz bir at imiş. Bu atı götüren askerler 
bin bir zorlukla Mollaköyü 'ne varabilmişler. Ahmet-i Peyki'n in evini  öğ
renip  oraya doğru yönelmişler. O da kapısının önünde oturmakta imiş. 
Askerlerin bir atı zorlukla getirmekte olduğunu görünce seslenmiş : 

«Evladım, bırakın o hayvan ı ! »  
Askerler atın başını  .J l ıp  g ideceğ ;n ı  bi ldik:erı iç in  bırakmamışlar, ce

vap olmak da şöyle demişler 
«Bırakamayız baba, b ırakırsak kaçıp g ider.» 
«Evladım, siz bırakın hele, bir şeycikler olmaz.» 

Askerler atı b ırakırlar. O çı lg ın ,  o h ı rç ın ,  o huysuz hayvan birden bire 
değişiverir. Sanki o eski at gitmiş. yerirıe başka bir at gelmiş. At adeta 
kuzu kesi lmiştir. Ayrıca o. Peyki Hazretlerinin önüne gel ip  duruvermiş. 
Durumu gören askerler oldukları yerde donaklamışlar. Kendilerine ge
lince ele koşarak Baba'nın ellerinden öpmüşler. içlerinden biri geliş se
bebini açıklamış : 

«Efendi hazretleri , Sultan Murat İ ran üzerine sefere cıktı. Çadırı 
Hoğu'da kurduk. Sultan size bu atı gönderdi ve, «Gelsin, görüşelim» dedi 

«Gidelim ama, acelesi yok. Siz uzak yerden geldiniz, hele bir ayra
mmızı iç in.» 

Ayranların içilmesinden sonra Peyki yerinden kalkarak ata doğru 
yaklaşır, bir besmele çekerek el iyle atın s ı rt ını sıvazlar. Atta her hangi 
bir huysuzlaşma emaresi yok, sanki at deği l ,  kuzu. O, atın s ırtına bine
ceği s ırada at adeta çökerek onun rahatça binmesini sağlar. Bu durumu 
gören askerlerin hayreti bir kat daha artar. Beşi birden yola koyu lur

lar. 

Sultan Murat misafir edildiği konağın penceresinden yolu gözetle
mektedir. Yolcuların gecıkmesi üzerine sabı rsızlanır. Sabrının tükene
ceği sırada Peyki'yi atın ın üzerinde görünce hemen onu karşı lamaya ko
şar. Yanındakiler de Efendi Hazretlerini el leri üzerine a lara k  yukarıya 

çıkarmışlar. Sultan Murat misafirini yanına oturtur. 

«Baba, biz seni tecrübe etti k, kusura bakma.» 
«Estağfurullah sultanım,» 

deyince Sultanın yönlü  bir hoş olur. O gece Baba'yı yanında alıkor. 
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Ertesi sabah Peyki'nin gitme zamanı yaklaşınca Sultan der ki : 
«Baba, biz Acem üzerine sefere niyet kıldık. Duanı ve himmetini 

bizden uzak koma.» 
<'Sen gönlümüzdesin  sultanım, bizden uzak değilsin ki senden uzak 

olal ım. Yalnız su ltanımdan bir istirhamım var.»  
«Emrediniz, sizin her arzunuz bize emirdir.» 
«Sultanım, benim sizden ricam odur ki geli rken bana bir düşman 

kel lesi getiresin .» 
Efendi Hazretleri müsaade alarak köyünün yolunu tutarken Sultan 

Murat da Diyarbakır yoluyla Acem üzerine yürümüş. 
Aradan günler, geceler geçer. Bir gün Ahmet-i Peyki Hazretleri ta

lebeler iyle ders mütalaa ederken dersi kesiverir ve derki : 
«Cocuklar, bu kadar ders yeter bugünlük. Hele bir gidip bakal ım 

bizim arpalar iyice olmuş mu?» 
Böylece o ve talebeleri yürüyerek arpa tarlasına gel irler. Der ki 
«Cocuklar, herkes avucuna birkaç arpa kellesi alıp ovalayarak u-

falts ın .» 
Talebeler deni leni hemencecik yerine getirirler. O devam eder 
«Tamam mı, dediğimi yaptınız mı?» 
«Tamam Efendi Hazretleri, yaptık.» 
«Peki, şimdi ovaladığınız arpaların samanların ı  şu tarafa doğru 

üfürünüz.» 
Hepsi gönül hoşluğu ile bu isteği yerine getirir. 
«Haydi çocuklar, işimiz bitti, g idel im.» 
Hep birl ikte köye dönerler. 

Meğer Baba Hazretleri talebelerine arpaları ufalatıp üflettiği s ı rada 
pultan Murat' ın ordusu düşman ordusu tarafından sıkıştırıl ıyormuş; or
du, nerede ise bozulmak üzere imiş. İşte tam bu s ı rada, nereden çıktığı 
bi l inmeyen bir toz bulutu düşman askerlerinin üzerine gelmiş, onların 
tamamını toza boğmuş. Düşmanların gözlerin i  açmaz hale gelmeleri 
üzerine, f ırsattan faydalanan Sultan Murat'ın ordusu karşısındaki leri 
bozguna uğratmış. 

Aradan günler geceler geçmiş. Muzaffer olan Sultan Murat dönüş
te tekrar Hoğu köyüne uğrar. Yanına birkaç kişi alan Sultan, Peyki'yi zi
yaret etmek üzere köyüne doğru yola çıkarlar. Sohbet s ırasında Sultan 
Murat. Efendi Hazretlerine dönerek der ki : 

«Baba, siz bize yardım ve himmet etmeye söz vermiştin iz; her hal
de unuttunuz ki himmetin iz bize yetişemedi . »  

Bunun üzerine Ahmet-i Peyki sorar : 
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«Sultanım. emanetimi  getirdin iz mi?» 
Sultanın emri üzerine bir tepsi içindeki bir düşman kel lesi bir asker 

tarafirıdarı .ceriye g :ı+ ir i l i r. Askerin el ınaen düşman kellesin i  alan Efen
di Hazretleri Sultan Murat'a gösterir : 

«Bakınız sultanım.>: 
S'.Jltan,  düşman kellesinin gözlerindeki arpa kılçıklarını görür ve hay

retle içinde kalır. Baba Hazretleri der ki : 
Sultanım, felan gün, felan saatte ordunuz bozulmak üzere idi .  Bu 

ssnada bir toz bulutu gelip de düşmanınıza rahatsızl ık  vermedi mi? Biz 
verdiğimiz sözü unutmadık sultanım. 

Savaş meydanındaki hadiseyi hatırlayan Sultan ve adamları bu 
kerômet karşısında ne yapacaklarını şaşırıp kalmışlardır . Sultan, biraz 
ewelki sözleri için mahcup olmuştur. Ahmet-i Peyki Hazretlerin in gönlu
nü almak için, bugün da oldukça sağlam bir vaziyette olan cami i  yap
tırmış. çevreyi su kanalları i le süslemiştir. ( 1 )  

2. METİN/HOCANIN KERAMETİ 

Sultan Murat Bağdat'ın feth ine giderken Elazığ' ın Hoğu köyü yakı · 
nında konaklar. Padişah; Harput Valisi ve çevrenin i leri gelenleri i le ko
nuşurken bu köyde ermiş bir hocanın bulunduğunu haber verirler. Bu
nun üzerine Sultan Murat, üzerine hiç bıni lmemiş huysuz bir katırı yol
layarak haber gönderir : 

«Hoca bu katıra binip gelsin .» 

Bir müddet sonra hoca, o huysuz katıra binmiş olarak çıkageli r. Bu 
durumu gören padişah ayağa kalkarak onu karşılar. Hemen gereken 
hürmeti göstererek yanına oturtur. 

Sultan Murat ve ordusu ertesi gün Bağdat'a doğru yola çıkar. Uğur
layıcılar arasında bulunan hoca, himmetinin onlarla birl ikte olacağını 
söyler. 

Aradan günler geçer. Bir gün hoca talebelerine ders verirken bir
denbire ayağa kalkarak der k i  

«Cocuklar, kalkın.» 

1- Mehmet Zeren, Harput Evliyaları ve Kerametleri. Ekim 1977, 46-52. Bitirme tezi .  
Kaynak şahıs : M .  Güler (Ahmet ve Fize oğlu, Mollaköylü, 1 904, okuryazarl ığı yok, 

babasından dinlemiştir.) 
Ahmet-i Peyki : Erzincan'ın Peyk köyündendir. Çocukluk ve gençliği köyünde geç

miştir. Mol laköyü'ne gelerek talebe okutmaya başlamış ve orada vefat etmiştir. Kay
naklar, 1 590-1 660 arasında yaşadığını kaydeder. 
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Talebelerin i  önüne katan hoca, 
götürür. Der ki : 

«Hepiniz birer arpa başağı al ın ,  
üfürün!»  

onları bir a rpa tarlasının başına 

bunun kılçıkların ı  şu istikamete 

Taiebeler hocalarının dediğini  ayner. yaparlar. 
Sultan Murat, Bağdat'ın fethinden dönerken Elazığ'a uğrar. Sefer

.den dönenler, savaşın en kızg ın anında, kuzey istikametinden savrulup 
gelen ve gök yüzünü kaplayan kılçıkların düşman askerlerinin gözlerine 
g irip  onları perişan ettiğ ini an latırlar. Bunun, hocanın yardımı olduğunu 
anlayan padişah, Hoğo köyünü her türlü vergiden muaf kı ldığına dair 
b1r ferman verir. Bu ferman Cumhuriyetin i lanına kadar d'3vam etmiş
tir. (2) 

Elazığ/Harput'ta derlenen birinci metnimiz Mollaköyl ü  Ahmet-i Pey
ki'nin c-dına bağlı olarak anlatılmıştır. Malatya'da derlenen ikinci metni
nimizde ise, ne vel in in adı zikred ilmiştir, ne de hangi köyden olduğu söy
lenmiştir. Her iki metinde ortak olan taraf, Sultan Murat' ın Hoğu/Hoğo 
köyünun yakınında konakladığı hususudur. 

Sultan Dördüncü Murat ( 1623-1640) .  8 Mart 1 638'de yola cıkmış. 40 
günlük bir muhasaradan sonra ( 15  Kasım - 24 Aral ık 1 638) Bağdat'ı fet
hetmiştir. Tarihi kaynaklarda, güzergôhı üzerinde Harput, Hoğu, Molla
köyü gibi yerleşme merkezlerinin olduğuna dair her hangi bir kayda 
rastlanı lmamaktadı r. Biz bunu tabii karşı l ıyoruz; çünkü efsanelerdeki 
hadiselerin cereyan ed ip etmediğini araştırmak doğru deği ld i r  ve biz on
ları cereyan etmiş gibi kabul etmek zorundayız. 

Kaynak şahısların bi lgi leri, dikkatleri ve bağlı bulunduğu tarikat, 
mezhep, vs. ,  anlattıkları üzerinde tasarrufta bulunmaları için birer sebep 
olarak görülebi l i r. Birinci metni veren Mollaköylü Mustafa Güler, ad hu
susunda daha teferruata inmiştir. İkinci metinde, ne vel in in adına yer 
veri lmiştir, ne de köyünün adı zikredi lmiştir. O halde, Mustafa Güler 
babasından din lediği metn i ,  eski lerin en güzel nakil yolu olan «dinleme» 
vasıtGsıyle bizlere ulaştırabi lmiştir. İkinci metinde ise; kaynak şahıs 
Cüngüş/Diyarbakır'l ı olup Malatya'da din lemiştir. Buna göre onun an
latmasında adlara yer veri lmeyip atlan ı lmasını ,  belki de unutulmasını ta
bW karşılıyoruz. 

2- Cemil Cahit Güzelbey, ·Dördüncü Murat'ın Bağdat Sef&riyle ilgili Birkaç Ef
sane,• Folklor 1 (6) , Ekim 1969, 22 (20-22). 

Kaynak şahıs : Ömer (Çüngüş'lü, şoför. 1933'te Malatya'da anlatmıştır). 
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Hafızaların bu tür anlatmalardaki rolü de mühimdir. Mollaköylü 
Mustafu Güler, kim bi l ir kac yıldan beri ve kac defa aynı menkıbeyi an
latagelrrı !ştir. Çüngüş'lü Şoför Ömer ise, menkıbeyi tam olarak din ledi 
de zamanla, anlatmaya anlatmaya mı ur.uttu, yoksa bu şekliyle yani ad
lar zikredi lmeden d inled i  de aynen mi nakletti? Kuvvetle muhtemeld ir ki 
Peyki'nın hemşehrisi s ık sık anlattıg ı  ve dinlediği için adları unutmamış
tır. Öbür kaynak şahısta ise böyle bir durum hem olabil ir, hem olmaya
bi l ir. Mollaköyü'nde Ahmet-i Peyki'nin cami inde namaz kılan, türbesinde 
fatiha okuyan bir insan tipi karşımıza çıkmaktadır. İkincisinde ise sade
ce münasebet düştüğü zaman hatırlayabilen bir insanla karşı karşıya 
kalmaktayız. 

Kaynak şahıslar Ahmet-i Peyki'nin ve «hoca»nın tarikati hakkında 
bilgi ver memektedirler; ayrıca onların türbelerinin her hangi bir di lek 
veya teciavi için ziyaret edi l ip ed i lmediğin i  de bilemiyortz. Böyle bir hu
sus da. menkıbenin bell i bir ada bağlanıp bağlanmaması için mühim
dir. 

Buraya kadar ortaya koymaya çalıştığımız noktaları kısaca değer
lendirirsek, şahıslara bağlı menkıbeler, zamanla çeşitl i sebeplere bağlı 
kalarak, esas kahramanından ayrı l ıp  kim olduğu bi l inmeyen bir «hoca» 
veya «veli »ye bağlı olarak anlatı labi l ir. Sebeple:- arasında, anlatıcının 
çeşitli hususiyetleri i lk sırayı almaktadır  : Onun hafızası ,  zevki, dünya 
görüşü, tarikati. d inledigi zaman ile anlattığı zaman arasında geçen 
devre, vs. Ayrıca, menkıbeye konu olan kahramanın gösterdiğ i  kerômet 
odına yapılmış cami, varsa türbesi de buna d ilek ve tedavi için gel in ip 
gel inmemesi de değişikl iğin başlıca sebepleri arasında yer alabi l ir. 

Mol laköylü Mustafa Güler'in anlatması i le Çüngüş'lü şoför ômer'in 
anlatması arasındaki farkları , bu saydığımız sebeplerin bazı larına bağ
layabil iriz. Ancak, unutmamal ıd ır  ki , her değ işikl ikte bu sebeplerin bu
lunması şart deği ldir. Anlatılan menkıbeye ve onun kahramanına göre 
değişik sebepler de ortaya çıkabi l i r. 
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Mustafa SUCU (*) 

Adıyaman i l i ,  Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat Bölümün
de yer al ır. Yani genel olarak, Fırat Havzasındaki i l lerden birisid ir. 

İ lk insanlardan günümüze kadar iskôn edilen Adıyaman'da sayısız 
medeniyetler yaşamıştır. 7 .  Yüzyılda Hz. Ömer zamanında Müslüman 
Arapların el ine geçen yöre, 1 085 yı l ında da Selçuklu Türklerinin el ine 
geçer. 

90C yıldır Türklerin el inde bulunan bu yöredeki kültürel yapın ın özü
n ü  ve '<aynağın ı  Türk-İslam Sentezi oluşturur. İ ldeki Kültü rel yapı i le, 
cevre i l lerden Gaziantep, Şanlı urfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malat
ya ve Elazığ i l lerindeki kültürel yapı arasında çok büyük bir yakınl ık ve 
benzerl ik  söz konusudur. 

Mi l l i kültürümüzün temel taşlarından olan «Türk El Sanatları» dal ın
da dcı Fırat Havzasında yer alan bu i l lerin ortak karekterler taşıdığına 
şahit oluyoruz. Ben sizlere bu bi ldiri i le Adıyaman ve çevresi El Sanatları 
hakkında kısa bilgi ler ve bu konuda hazırladığım slayt fotoğraf ve şe
ki l leri s;.mmaya çalışacağım. 

A- DOKUMALAR : 

Adıyaman'daki El Sanatların ın başında «DOKl.J,' �ACILIK» gel i r. Do
kumalar, Anadolu dokumaların ın ortak karekterler in i  taşır. Hal ı ,  k i l im 
ve Cicim bel l ibaşlı dokumalardır. Bunlardan yapılan sergi ler, yastıklar, 
seccadeler, heybeler, hurçlar ve çuval lar o kadar güzeldi r  ki , son yıl
larda turistler tarafından adeta kapışılmaktadır. 

Dokumalar i l in hemen her tarafında dokunmakla beraber, daha 
ziyade t'ıc bölgede yoğunlaşmıştır. Bunlar s ırasıyla; Merkez i lcenin  PİŞi-

(* )  Kültür ve Turizm Müdürü, Adıyaman. 
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NİK (Durukaynak). Besni i lçesinin KÖSY AN ve Kôhta ilçesinin ALİ KAN 
köyleri ve civarlarıdır. 

S � � I � �  � Q Z  

� � >Q< � ı ı �  

Adıyaman Dokumalarındakl Motifler 

HALILAR 

Hal i lar genel l ikle yün iplerle dokunur. İplerin boyanmasında eski
den tabii boyalar kullanı l ı rken, bugün artık giderek sun'i boyalar kulla
nı lmaya başlanmıştır. 

Hal ! lardaki ana renkler genel likle kırmızı, s iyah, beyaz ve lacivert -
tir. Bu ana renklerin yan ında diğer renkler de kullanı lmaktadı r. 

PİŞİNİK HALiSi : İpleri ince, düğüm sayısı fazla (Santimetrekare
de yaklaşık 40-50 düğüm) , renkleri ise oldukça parlak ve canlı olduğu 
iç in yörenin en çok tutu lan en kalitel i  hal ısıdır. 

Pişinik yöresinde genell ikle «Hal ı Yastığ ı»  dokunur. ( Fotoğraf : 1 )  
KÖSYAN HALiSi : İpleri biraz daha kal ın ve düğüm sayısı biraz 

daha 07 (Santinıetrekarede yaklaşık 30-40 düğüm) ve renkleride biraz 
daha soluk oluşu nedeniyle yörede 2. kalite olarak kabul ed i l i r. 

Kösyan yöresinde genellikle YAN HALiSi . DİVAN HALiSi ,  YASTIK 
SECCADE, HEYBE vs. dokunur. ( Fotoğraf : 2)  

ALİKAN HALiSi ise : İp, düği.ını ve renkler bakımından 3. Kal ite b i r  
hal ıdır (Santimetrekarede yaklaşık 1 5-25 düğüm) İpleri kaba, renkleri 
ise oldukça soluktur. Alikôn yöresinde Yan Halısı , Divan Halısı , Secca
de ve Yastık çok dokunan Halı lard ır. 
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Halı lardaki desenler, cevre i l ler ve tüm Anadolu'daki hal ı larla ge
nelde benzerl ik  göstermesine rağmen Adıyaman'a özgü karekterler ta
ş ır. Kenarlar genell ikle bir veya birden fazla çerçevelerle çevri l ir. Orta
da ise genel l ikle GÖBEK d iye tabir edi len; kare, d ikdörtgen . altıgen, se
kizgen veyahutta baklava d i l imi şeklindeki büyük ana bölümler yer al ır. 
Halı büy üdükçe GÖBEK sayısı artar. Özel l ikle Y.ö.N HALiSi adı verilen 
ve eni 1 ,5-2 m.  boyunda boyu 3-5 m. civarında değişen halı ların büyük
lüğünü anlatabilmek için :<3 göbekli yan hal ısı» «4 ıjÖbekl i yan halısı» 
g ibi ifaceler kullan ı l ı r. Yastıklar genel l ikle bi ı yada iki göbekl id ir. 

Gerek çerçeve kısmı, gerek GÖBEK kısmı ve gerekse Göbekler ara
sındaki kısımlar çeşitl i  geometrik desenler ve bitki desenleriyle süslenir. 
Pişinik hal ı larının çerçevelerinde genel l il< le iki düz çizgi arasında kırık 
çizgi veya sarmaşık motiflerine çok rastlanır. 

Yastıklar genel l ikle bir veya iki göbeklidir. Seccadelerde genell ikle 
ana çerçevenin içinde insan bedeninin ayak ve baş kısmını sembolize 
eden ikinci bir çerçeve kul lanı l ır (Fotoğraf 3) 

KİLİMLER 

1 Kil imler genel l ikle yün, pamuk ve keçi kı l ından yapı lmış iplerle do
kunur. Tamamen kıldan yapılan iplere «GAZİL» , kıl ve pamuk karıştırıla
rak yapılan iplere ise «GI LGATMAıı adı veri l ir. 

Kil ımlerde kul lanı lan hakim renkler ise yine; kırmızı, beyaz, siyah 
ve lacivertti r. Kil imler ya tek renkl i ya basit yatay çi ıgi lerle renklendiri l
miş, vevahutta olduğu gibi çeşitli geometrik desenler ve bitki desenleri 
şeklinde renkl i  iplerle dokunarak renklendiri lmişlerd ir. Renkli iplerle do
kunan bu ki l imlerdeki desnler oldukça i lg i  çekicidir. (Fotoğraf : 4) 

CİCİMLER 

Cicimler ise daha da ilgi çekicid ir. Yörede CARCIM yada BEDENİ 

d iye adlandırı lan cicimler, çeşitli şekil lerde dokunur. Bir kısım cicimler 
kil im dokunurken aynı zamanda · renkl i iplerle desenler konması süretiy
le yapıl :r. 

Diğer bir  kısım Cicimler ki l im dokunduktan sonra üzerine desenle
rin çeşitli renklerdeki iplerle işlenmesi suretiyle veyahutta çeşitli renk
lerdeki çaput (kumaş) parçaları ki l im üzerine dikilerek desenler oluştu
rulması suretiyle yapı l ır. Bazende çeşitl i renklerdeki ipler püskül yada 
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saçak şeklinde ki l im üzerine diki lerek desenler oluşturulur. Cicimlerin 
zemin olarak kul lanı lan ki l imleri genellikle beyaz renklid ir. Sazan siyah 
yada başka renklerde de olabil ir. Yine Cicimler genel l ikle uzunlamasına 
üç parça hal inde dokunur sonra bu ü� parça yanyana dikilerek birleşti
ri l ir . İ ki yandaki parçaların renk ve desenleri birbirinin simetriğid ir. Or
tadaki farkl ıdır. Cicimlerin kil imleri genell ikle yün veya pamuk ipten do
kunur bazen gazil yada g ı lgatma iplerde kullanıl ır. Üzerindeki işlemeler 
ise es<.l5ta yün iplerle yapıl ır . Fakat son yı l larda Cicimlerin turistler ta
rafından aranan ve beğenilen meta dutumuna gelmesi nedeniyle g ide
rek işlemelerde artık yün iplerin yanında orlon ipler de kullanı lmaya baş
lanmışt•r. Bu da giderek Cicimlerin kal itesinin düşmesine neden olmak
tadı r  
ı Halı ki l im ve cicimlerdeki desenler. gerek Fırat havzasında ve ge
rekse dünyadaki tüm Türk bölgelerinde görülen desenlerin tamamen 
benzeri yada aynısıdır. 

Diğer taraftan Besni i lce merkezinde geçmişte basit tezgôhlarda 
SAVAN. KİLİM, YOLLUK gibi dokumalar dokunurdu.  Bu gün bu dokuma
lar modern tezgôhlarda dokunmaya devam etmektedir. Gaziantep ki l imi 
.olarak bil inen kil imlerin büyük bir bölümü yüzlerce modern tezgôhta Bes
ni 'de veya Besni l i ler tarafından cevre şehirlerde dokunmaktadır. 

B-· ÖRMELER : 

Adıyaman ve yöresinde örmeler de en az hal ı Ki l im ve cicimler ka
dar gC!zeldir. Kadınlarımız ve kızlarımız tarafından örülen kazaklar, atkı
lar, eld ivenler. çoraplar ve terl ikler insanlarımızı soğuk kış günlerinde 
dostlu!<:, sevgi ve muhabbet sıcaklığıyla sararlar. 

örrıelerde eskiden yün ip kullanı l ı rd ı .  Şimdi ise genell ikle orlon ip
ler kul •anı lmaktadır. 

Bu örmeler üzerindeki desenlerin çeşitleri oldukça fazladır. 

Bu arada örmeler arasında söğüt veya buna benzer ağaçların çu
buklarıyla örülen sepetlere de değinmeden geçemeyeceğiz. Çeşitl i a
maçlarla kullanmak üzere örülen bu guzel sepetler ÜZÜM SEPETİ, EK
MEK SEPE ri gibi isimler a l ı rlar. (Fotoğraf : 4) 

C- iŞLEMELER : 

Adıyaman'da işlemecil ik de oldukça yaygındır . Oyalar, Danteller, 
Kaneviçeler Türk kadınının üstün sanat kabil iyetinin birer aynasıdır. Ev
lerde; perdeler, yastık, g ırlet, yorgan kı l ıfları. çarşaflar, karyola d ivan-
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masa örtüleri, oda takımları ve buna benzer malzemeler çeşitl i  nakışlar
la dar.tel lerle süslenir. İğne, mekik ve tığ i le boncuklu yada boncuksuz 
olarak dokunan oyalar, tülbent yada yozmaların kenarların ı  süslerler. 

Ki l im üzerine iğne ile çeşi'i:ll renklerde çaput yada ipler d iki lmek 
suretiyle yapılan BEŞİ K ÖRTÜSÜ ve buna benzer malzemeler üzerindeki 
çeşitli motifler oldukça ilgi çekicidir. 

D- NAZARLIKLAR : 

Adıyaman'da bazen gelin alayının önünde giden bir sembol, ba
zen çadır  sembolü ve bazende oda duvarlarında bir süs olarak kullanı
lan halkın ÇENGEL ded iği Nazarl ıklar vard ı r  ki bu nazarl ı klar cok i lg inç
t ir. Yuvarlak, yada baklava d i l imi  şeklindeki bu nazarl ıklar it boncuğu, 
deniz kabuğu, çeşitli renklerdeki düğmeler ve mavi renkl i  nazar bon
cuklarıy!a süslenir. Çevresi çeşitl i renklerde yün saçaklarla çevril i r. Ust 
kısmında asmaya yarayan bir halka ve alt tarafında uzun püsküller yer 
a l ı r. 

Evlerin duvarların ı  üzerl ik ile yapılmış nazarl ıklar süsler. Bu arada 
hayvanların boynuna asılan ve hayvan koşumlarında kul lanılan nazar 
boncukları ile, bayramlarda kurbanl ık hayvanların veyahutta nişanl ı l ık  
döneminde bayramlık olarak kız evine gönderilen hayvanların süslen
mesi amacıyla başına takılan KURBAN BAGl 'da Türk El Sanatlarının 
i lgine örneklerindendir. 

E- GİVİM-KUŞAM 

Adıyaman'da giyim Kuşam; Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, 
Şanl ıurfa ve Elazığ gibi komşu i l lerle benzerl ik  gösterir. Ancak kendine 
.özgü farkl ı l ık lar aa hayli fazladı r. 

Eskiden erkekler ayaklarına sivri burunlu bir  kundura yada pöcük
lü yemeni i le uzun peyikl i bir şalvar g iyerlerd i .  Üstünde ise yakalı ya da 
yakasız bir gömlek ile çeşitl i tiplerde yelek yer a l ı rd ı .  Bel'le f i l l ik kuşak 
denilen ipekl i ,  püskı.il lü ,  beyaz renkl i  bir kuşak sarı l ı rd ı .  Kuşağın püskül
leri yanlardan sarkardı .  Ayakkabının topuğu yürüıken g ı j j ,  gı j j diyerek
ten ses çıkarı rdı .  Geneler el lerine b ir  de i ri tanel i bir tesbih a larak  tes
bihin şıkırtısı ve ayakkabının gıcırtısıyla uyumlu olarak çal ım satarak
tan yürürlerd i .  Baş açık gezmek ayıp sayı l ı rd ı .  Başa genel l ikle şapka ya
da terl ik giyil ird i .  Yeleğin cebine genell ikle köstekli bir saat konurdu. 
Saatın zinciri göğüsten aşağıya doğru sarkard ı .  Bugün artık bu giyim 
şekl i ;  şapka, ceket, yelek, gönıiek ve şalvar şeklinde köylerim izde varlı-
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ğını  nıuhafaza etmektedir. Kentlerde de esnaflarda bu kıyafeti görmek 
mümkündür. Bunun dışında artık ceket, pantolon, gömlek ve bi lhassa 
okumuş kesimde kıravattan müteşekki l giyim şekli giderek yaygın laş
maktadır. 

Kadınlar da genel l ikle kapalı g iy in irler. Kentlerde kadın lar; evde fis
tan (entari) ,  pi jama ve yazma giyinirler. Dışarıya çı karken vücudun ta
mamını örten siyah renkli ince bir kumaştan yapı lmış « İZAR» denilen 
bir elbise giyinirler. Önceleri yüz'e de PEÇE örtülürdü.  Fakat şimdi peçe 
pek kul.lanı lmamaktadır. Son yı l larda İZAR'ın yerin i  süratle Manto ve 
Eşarp a lmaya başlamıştır. Adıyaman'da kadın ve erkek giyiminde ls
lômi kura l ların etkis i  çok büyüktür. 

Köylerde halô eski Türk kadın  g iyimi muhafaza ed i lmektedi r. Köy
lü  kadın :arımız entari üzerine ceket g iyerler, başlarına altın, gümüş ve
ya d iğer madenlerle işlenmiş süslü başl ık lar (Taç-Tepel ik) g iyerler. Ba
şa fes de g iyi l ir. Fes' in üzerine puşu sarı l ı r. Bu tür g iy im daha ziyade 
kuzeydeki dağl ık kesimde (Gerger-Kahta-Adıyaman ve Cel ikhan'da) gö
rü lür. Güneyde ova kesiminde ise kad ınlar başlarına bir metre gen işl i 
ğinde «Keten» kızlar ise «Yazma» bağlarlar. Yörede Kadınlar altın ve 
gümüşten yapı lmış süs eşyalarını çok kul lanırlar. Kollara a ltın bi lezik
ler takı l ır .  Boyun'a Reşat altını , Cumhuriyet aitını g ib i  altınlar ipe düzü
lerek tak;l ır . Yine boyuna a ltından yapılmış yuvarlak tesbih taneleri g ib i  
yapı lmış «HAB» deni len gerdanl ı klar, kulaklara a ltın küpeler, parmakla
ra da a ltın yüzükler takı l ı r. Eskiden kadınlar bellerine enli ve iş lemeli 
gümüş kemerler başlarına ise a ltın'dan ya da gümüşten yapılmış arka
dan kenetlenen «CELEN» adl ı başl ık takarlardı .  

Eskiden küçük çocuklar k ız olsun erkek olsun 5-6 yaşına kadar 
entari !;'!iyerlerdi. Çocuklara kış mevsiminde üşümemeleri iç in başlarına 
yünden örü lmüş terl ik, ayaklarına yün çorap, el lerine eld ivenler ve ka
zaklar g •yd iri l i rd i .  Renk renk nakışlarla süslü bu yün giyecekler bazı yer
lerde halô g ivi lmekte ve turistik eşya olarak dokunup satı lmaktadır. 

G- HAYVAN KOŞUMLAR! : 

Türk insanı yaln ızca kendi giyimine önem vermez. Aynı zamanda 
kendisine yardımcı olan hayvanların da en güzel malzemelerl.e süslen
mesi için gayret gösterir. 

Moı.orlu araçların yaygınlaşması i le birl ikte insan hayatındaki fonk
.siyonunu günbegün yiti rmekte olan At, Katır ve Merkep g ibi hayvanta:'r 
için yapı lmış koşum malzemelerin i  halô bulmak mümkündür. İci keçe 
ile dış kısmı ise renkl i ki l imlerle kaplanmış olan yöre halkının ÇUL de-
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diği SEMERLER Nazar boncuğu çıngırak ve buna benzer şeylerle süs
lenmiş \'ULARLAR, i lginç şekillerde örülmüş KOLANLAR. TORBALAR 
ve HEYBELER bunlardan bazı larıdır. 

H- MADENİ EŞYALAR : 

Adıyoman'da madeni eşya yapımında oldukça i leridir. Arıcak bu 
maizemelerin yapımında fabrikasyona gid i lmesi, her yerde oldugu g ibi 
AdıyamGn'da da bu daldaki sanat faal iyetlerini geri letmiştir. 

P.ltın ve gümüşten yapılan; yüzük, bi lezik, kolye, kemer, kemer to
kası ,  tepelik, resme ve buna benzer çeşitli süs eşyalarıyla bakırdan ya
pılan yörede SAHAN d iye adlandırı lan tabak, LENGER d iye adlandırı
lan genış pi lav tabağı ,  LEGEN, SİN İ , KAZAN, TENCERE, CEVZE gibi 
malzemeler yörenin ve Türk insanın karakteristik özel l iklerini taşır. 

Adıyaman ve Çevresi Türk El Sanatlarını sizlere d i l imin döndüğü 
kadarıyla özetlemeye çalıştım. 

Bu konuda söyleyecek çok şey olmakla beraber, bence söylene· 
cek en önemli şey; Türk insanının ister Fırat Havzasında ve isterse dün
yanın nP,resinde yaşarsa yaşasın Türk Mi l letinin ortak karakterlerin i  ta
şıdığı gerçeğidir. Türk insanı her nerede yaşarsa yaşasın giyimle do
kuma, örme ve işlemelerdeki desenleriyle Türk'e has karakterini ortaya 
koyar. 

Tfllevizyonda İpek Yolu a izisini  ve TRT tarafından Cin' in Sincan 
Türk bölgesinde çekimi yapı lan «Gezelim Görelim» adlı belgesel i  çoğu
muz zevkle izled ik. Bu fi lmlerde bazı hususlar dikkatimi çekti . Uygur
Kazak ve Kaşgay Türklerinin g iyimleriyle yöremiz insanın g iyimi a ra
sında büyük bir benzerl ik  var. Erkeklerin başlarındaki terl i kler, Adıya
yaman'da g iyilen terl iğe çok benziyor. Halı ve ki l imlerindeki motifler, bi
z im hal ı  ve ki l imlerimizdeki motiflerle memen hemen ayn ı .  Kadın giyim
leriyle süs eşyaları da aynı şekilde. Bu benzerl ik  Türk Mil letin in çeşitl i 
dallara ayrı lmış bir bütün olduğu gerçeğine götürmektedir. Temennimiz 
Türk insanın el emeği göz nuru olan El Sanatlarının günbegün yok ol
maktan kurtarı lmasıd ır. Bence devletimiz bu konuya el atmal ı .  Bu mal
zemelerirı üretimlerini desteklemeli ve bir  kısmını turistik eşya olarak 
değerlendi rmek suretiyle döviz sağlama yoluna g itmelidir. Böylece hem 
Türk kültürüne önemli  bir h izmet yapıtmış ve hemde ekonomik fayda 
sağlanmış olacaktır. 
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mcıları, (O.OT.Ü . Keban Projesi Yayınları . )  

3- El Sanatları Üzerine Yazılar, 9 Eylü l  Üniversitesi .  

4- Nerman Haack, Doğu Halıları. 
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Fotoğraf : 2. Kösyan Köyünde Dokunan Oç Göbekli Yan Halısı 

Fotoğraf 3. Alikin Yöresinde Dokunan iki Halı Seccide 





ooau ANADOLU FOLKLORU'NUN TÜRK FOLKLORU'VLA BÜTÜNLOCO 

Nail TAN (*) 

G 1 r 1  ş : 

Bugünkü mi l li sınırlar ımız içinde Türk Folkloru bir bütünlük göster
mektedir. Yurt dışındaki Türklerin folkloruyla yurdumuzdaki Türklerin 
folklorlcırı arasındcı da önemli benzerl ikler mevcuttur. Bir ü lkenin her 
yöresinde aynı türkülerin söylenmesi ,  aynı halk oyunlarının oynanması, 
aynı geleneklerin uygulanması, aynı yemeklerin yenmesi ,  benzer evle
rin yap: l ·nası düşünulemez. Her folklor ürünün di lden di le, nesilden ne
sile geçerken birçok çeşitlemeleri ortaya çıkar. Diğer yandan; ikl im, 
yeryüzü şekil leri , bitki örtüsü ve fertlerin kabil iyetleri de folklor ü rünleri
nin coğalmr.ısını ,  zengin ieşmesini sağlar. Folklor ürünlerinin bir bölü
mü henüz yakın bir tarihte yaratı ldıklarından mahal l i l ik özel l iği  taşırlar. 
Bir böli"!mü ise daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Günümüzde rad
yo, telı::ıvizyon, bası l ı  yayınlar mahalli folklor ürünlerin i  hızla yurda yay
makta, kültürel bütünleşmeyi kolaylaştırmaktadı r. 

Yurdumuzdaki folk lor ürünlerinin zenginl iğ in i  zaman zaman yanlış 
değerleı··d i ren kişi ve kuruluşlar ortaya çıkmaktadır. Türkülerimizin ,  
oyunlar.mızın,  elsanatlm ımızın ,  yiyeceklerimizin çeşitl il.iğine, zenginl i
ğine bakarak yurdumuzda ayrı m! l letler arayanlar folklor ürünlerin in na
sı l  oluşup yayı ldığını iyi  bi lmemektedirler. Doğu Anadolu 'daki vatan
daşlarımızın d i l  ve ağız özel l iklerini istismar ederek hayal i  mi l let arayışı 
içinde oıanlar bir ·wmanlar menşeleri ni  Urartululara dayamak istemiş
lerdi .  crmeni lerin Urartululara sahip çıkmasından sonra bu defa Asur
lulara dayanma gayreti görülmeye başlandı. Doğu Anadolu 'daki vatan
ddşlarırr ızın d i l  ve ağız özel l iklerini inceleyen bi l im adamlarımızın Türk
çe'nin Kıirtçe üzerindeki etkis in i  inkôr edilmez bir biçimde ortaya koy
muşlar, komşu Arap ve Fars mil letlerinin di l lerinin de etkisiyle suni bir 

( * )  Kültür ve Turizm Bakanl ığı ,  Güzel Sanatlar Genel Müdür Yard., Ankara. 
Not : Bu tebliğ Sempozyum için hazırlanmış, fakat sunulamamıştır. 
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di l in oluştuğunu ispatlamışlard ır. ( 1 )  
B u  tebl iğde Doğu Anadolu'da istismar sebebi olan folklor ürünleri 

üzerinde durarak Doğu Anadolu Folkloru'nun Türk Folkloru'nun bütün 
özel l iklerini taşıd ığını .  Türk Folkloru'nun bir parçası olduğunu örneklerle 
açıklamuya çal ışacağız. 

Doğu Anadolu Folkloru'nun Türk Folkloru İçindeki Yeri : 

Doğu Anadolu Bölgemizde genell ikle diğer bölgelerimizde de kulla
nı lan atasözleri. deyimler. dualar, beddualar. selômlar. okşamaldklar v.b. 
kalıplaşmış sözler kullanı lmaktadır. Tabii ki her bölgede olduğu g ibi 
sadece bu bölgede kullanı lan kalıplaşmış sözlere de zaman zaman 
rastlann'aktadır. Kalıplaşmış sözler mahall i  dil ve ağızla da söylenmek
tedir. Bu özell iğin d ışında diğer bölgelerimizin anonim kal ıplaşmış söz
leri Doğu Anadolu bölgesinde de aynen kul lanı lmaktadır. Bölge Ağızla
rında Atasözleri ve Deyimler (2) adlı yayından seçtiğimiz şu atasözü 
ve deyimlerde görüldüğü g ibi birçok atasözü ve deyimimiz geniş bir yurt 
coğrafyasına dağılmıştır : 

1 .  Bu konuda son yıllarda yapılan bazı önemli yayınlar şunlardır  : 
- Başbug, H&yrl : Göktürk Uygur Zaza Kürmanç Lehçeleri, Ank. 1985, Ayyıldız Mat., 

s. BB • Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları • 
- Başbı.:�. Hayri : İki Türk Boyu Zaza ve Kurmançlar, Ankara 1984, Ayyıldız Mat., 

ıı .  90 •Türk Kültürünü .Araştırma Enstitüsü Yayınları • 
- Buran, Ahmet · Doğu Anadolu Ağızları Üzerine Bir i nceleme•, Türk Kültürü, s. 265, 

Mayıs 1 985 
- Gülen;;oy, Tuncer : Kürmanci ve Zaza Türkleri Üzerinde Bir Araştırma, Ankara 1983, 

Ayyık'ız Mat . •  s. 74 •Türk Kültürünü Araştırma Enstitüf!ü Yayınları • 
- Gülensoy, Tuncer : · Eski Türkçe ve Doğu Anadolu Osmanlıcası• .  Türk Kültürü, 

s. 251 • 252 • 253, Mart • Mayıs 1984 
- Güler.soy, Tuncer : ·Kürmanci ve Zaza Türkçelerı Üzerine Araştırmalar il •. Türk 

Kültürü, s. 256, Ağustos 1984 
- Mlrşan. Kazım : Proto Türkçe'den Bugünkü Kürtçe'ye, Ankara 1983, Ayyıldız Mat., 

s. 46 •Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları • 
- Yavu7., Edip : Doğu Anadolu Dil Onomastik llişkilerl Üzerine Deneme, Ankara 1983, 

Ayyılriız Mat., s. 98 •Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları • 
2. Aksoy, Ömer Asım : Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler 1. Kitap, Ankara 

1969, A. Ü. Basm .. s. 406 •Türk Di l  Kurumu Yayınları : 279 • 
- Aksoy, Ömer Asım : Bölge Ağızlarında Atasözlerl ve Deyimler il. Kitap, Ankara 

1971 , A. Ü. Basm .. s. 1 75 •Türk Dil Kurumu Yayınları : 331 • 
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- Ek tohumun hasın ı .  çekme ekmek yansın ı .  (Del ite - Ankara, Ye
şi lyurt - Malatya, Değirmendere - İzmir) 

- El uzatı lan yere di l  uzatı lmaz. (Alanya - Antalya, Hekimhan -
Malatya, Kuyucak - Aydın ,  Mudurnu - Bolu, Pertek - Tunceli) 

- Elin attığ ı  taş uzak g ider. (Hekimhan - Malatya, Merzifon -
Amasya . Gürün - Sivas Van) 

- Komşu komşudan huy kapar, ayran ına su katar. (Mesudiye -
Ordu,  Yeşi lyurt - Malatya, Lôpseki - Çanakkale, Mazgirt - Tuncel i )  

- Anası ne ki, danası ne ola? (Ağın - Elôzığ, Mesudiye - Akkaya -
Ordu,  Aksaray - N iğde, Divriği - Sivas) 

- Yağmur yağdı ,  yarıklar kapandı .  (Mazgirt - Tunceli , Karakoçan -
Elôzığ, Mudurnu- Bolu ,  Suşehri - Sivas) 

· 

Van çevresinden 1962 - 1 965 yıl ları arasında aerleyip yayımladığı
mız (3) bi lmecelerden bazıların ın  başka bir derlemede (4) cok uzak 
i l lerimizde de söylend iğin i  görmekteyiz : 

Altı gel Bir ağacı oymuşlar 
Üstü gül  İçine dünyayı koymuşlar 
(Gaz lômbası. Çumra) (Radyo, Uşak) 

L6ğene un yokdum (Van'da kum 
Mesel mesel mendil keser koydum) 
Dil atar, damak keser 
(Makas, Kastamonu) 

Ortasına kan koydum 
(Mangal, Antalya) 

Yine Van yöremizden 1 962 - 1965 yıl ları arasında derleyip yayınladı
ğ ımız (5! şu môni lere yurdumuzun b irçok i l i nde rastlamaktayız : 

Sahan içi tuz olsam 
Ben bir hanım kız olsam 
Yôr kapıdan geçerken 
Orda yalnız ben olsam 

Ay doğar bedir  Allah 
Bu sevda nedir Al.leh 
Yôrim gücendi gitti 
Sen yoldan cevir Allah 

Kaşın gergin yay gibi 
Güzel yüzün ay gibi 
Yôr i le yaşanı lan  
Kulübe saray gibi 

Ay buluta g irmiyor 
Ben im akl ım ermiyor 
Sen istiyorsun ama 
Annem ben i  vermiyor 

3.  Tan, Nail : Van folklorundan örnekler; Bi lmer.eler, Folklor, s. 19 - 22, Kasım 1971 
Ocak 1 972, s. 81 - 82 

4. ÇelP.bioğlu, Amil - Öksüz, Yusuf Ziya : Türk Bilmeceler Hazinesi, lstanbul 1979, 

Kardeşler Basm., s. 1 78 · Ülker Yayınları · 
5. Tan, Nall : Ağrı manilerinden bir C:emet, Türk Folklor Ar8'tırmaları, C. 15 s. 295, 

Ocak 1972, s. 81 - 82 
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Doğu Anadolu'nun masal anlatma geleneğiyle, masal kahramanları 
diğP,r bölgelerimizden pek farklı deği ld ir. Sözgel imi ;  Doç. Dr. Umay 
Günay'ın Elazığ'dan derlediği masal ların (6) arasında Keloğlan (5 adet) ,  
köse, çoban, padişah, kahveci güzel i ,  dünya güzeli gibi d iğer bölgeleri
mizde de anlatılan masalların kahramanlarına rastlanı lmıştır. Türk Ma
sal Tipleri Katalogu'ndaki (7) masal tiplerin in  pek çoğu Doğu Anadolu 
Bölgemizin masallarında bulunmaktadır. 

Nasrettin Hoca. inci l i  Çavuş. Bekri Mustafa, Behlül Dônô gibi kişi
lerle ilgil i fıkıa larla Bektaşi fıkraları , Karadenizl i ,  Kayseri l i  tiplerine bağl ı  
fıkralar Doğu Anadolu Bölgemizde de anlatılmaktadır. 

Kerem ile Asl ı ,  Ferhat i le Şirin, Aşık Garip, Köroğlu, Battal Gazi v.b. 
halk hikôyelerimiz Doğu Anadolu'nun soğuk kış gecelerinde zaman za
man anlatılmakta, halkın i lgisini çekmektedir. Battal Gôzi h ikôyelerin
de Mc!atya'nın özel bir yeri vardır. Hz. Al i 'n in cenkleri de Doğu Anadolu 
bölgemizde de can kulağıyla d in lenmekted ir. Dede Korkut destanları
nın izlerine Doğu Anadolu Bölgemizde başta Kars olmak Lizere rastlan
maktad ır. Peygamberlerle, d in büyükleriyle, ermişlerle i lgi l i  menkabeler 
de diğer bö!gelerimizde olduğu gibi halkın zevkle din led iğ i  folklor ürün
lerindendi r. 

Doğu  Anadolu, Türk sazşi irin in bütün özel l i kleriyle yaşadığı bir böl
gemizdir. Bu bölgemizde sazşairleri türküler, destanlar söylenmekte, 
ôşık karşılaşmaları ycıpmakta, halk h i kayeleri an latmakta, muammalar 
asmaktadır. Toroslarda, İç Anado!u'da, Bolu 'da yaşamış eski sazşairleriyle 
Doğu Anadolu sazşoirleri arasında bir fark bulunmamaktadır. 
ı Köy seyirl ik  oyunları, orta oyun ları Doğu Anadolu Bölgemizde de 
vardır. Arap oyunu adlı seyirl ik  oyun Van'da da oynanmak�adır. Prof. 
Kırzıoğlu'nun söyledığine göre Kars'ta bir Karagözcü yetişmiştir. Son 
yıl ların en büyük meddahlarından, halk hikôyecilerinden Behçet Mahir 
Erzurum'ludur. 

Türk ata sporlarından gı..i reş. c i r it Doğu Antıdolu 'da da sevilen spor
lar arasındadır. Düğünlerde, bayramlarda zaman zaman güreş tutul
maktadı r. Erzurum, Kars, Erzincan yöresinde az sayıda c intçi tarafın 
dan halô c irit oyunumuz yaşatı lmaktadır. 

Doğu Anadolu'da genel l i l<le halay ve bar türünde halk oyunlarımız 
oynanmaktadır. Halay türü halk oyunlmımız İç Anadolu, Akdeniz ve 

6. Günay, Umay : Elaztğ Masalları, Erzurum 1975, A. Ü.  Basm., s. 534 .. Ata�ürk Üniver
sitesi Yay ınları : 350 • 

7. Boratav, Eberhard : Typen Türkscher Volkmarchcn, Wisbaden 1 953, XI + s. 506 
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Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde de yaygındır. Doğu Anadolu'da 
Bitl is Zeybeği, Elözığ Zeybeği, Sarı Zeybek gibi az sayıda zeybek oyun
larına da rastlanmakladı r. Köroğlu oyunu Bolu ,  Sivas, Erzurum, Tunceli, 
Hatay, Kastcmonu ve Kars'ta oynanmaktadır. Semahlar, bu oölgemizde 
de yaygın dini oyunlcrımızdandır. Değişik adlarda, müzikte, kıyafette 
oyunlar oynanması halk oyunların ın bir özel l lğ idi r. Doğu Anadolu Bölge
mizde de halk oyunlarımıza has özel kıyafet yoktur. Halk oyunları ekip
lerine yöredeki kıyafetlere bağlı ka larak veya kalmayarak kıyafetler 
seçi lmiştir. 

Türk müziğinin ses sistemi « Komalı Ses Sistemi» d i r. Anadolu'nun 
bütün ezg ileri bu yapı içinde yoğrulmuştur. Halk müziğ inde bütün ez
g i ler « inici» özell ik taşı r. Yani ince seslerden başlayarak kalın seslerde 
biter. Diyarbakır' ın ırayalarında, Urfa'nın hoyratlarında, Kırşehir'in Ada
na'nın bozlaklarında Burdur'un gurbet havalarında bu özel l iği  kolayca 
gösterebi l iriz. 

Halk müziğimizin kırık hava, uzun hava türleri Doğu Anadolu 'da 
.vardır. 

Aksak usuller Türk Halk Müziği'nin en karakteristik usulleridir. 
Türkiye'n in her yerinde aksak usullerde türkü dinlemek mümkündür. Ak
sak usullerin en yaygını 5/8 lik usuldür ki müzik tarih ine cıTürk Aksağıı 
diye geçmiştir. Elazığ'ın «Cayda C ıra» ,  Artvin' in «San Çiçek»,  Bitl is' in 
«Bitl is in Dağlarında» ,  Kastamonu'nun «Köroğlu» ,  Rize'nin «Şişmanoğli 
Vurdi lenı ,  Bal ıkesir'in «Evlerin in Önleri Sarı Karınca» türkü 'eri 5/8 l ik 
usuldedir. Erzurum'un (<Başbarıı ,  Kütahya'nın «Cömüdüm»,  Antalya'nın 
«Yörük Oyun Havası » ,  Tuncel i 'nin <•Camlıbel Oyun Havası (Köroğlu )»  bu. 
usQldedir. Diğer usullerle i lgi l i  olarak da Türkiye'nin her yöresinden, 
örnekler s ıralayabil i riz. 

Türk Halk Müziği 'n in en yaygın ve temel ayağı «Kerem Ayağıı d ır, 
başka bir deyişle Hüseyni makamıdır. Barların, halayların, zeybeklerin, 
karşılama türü oyunlarımızın ezgileriyle, türkülerimizin büyük bir bölümü 
bu ayakta çal ın ıp söylenmektedir. 

Halk Müziği çalgı ları yönünden de Doğu Anadolu Bölgesi ,  d iğer böl
gelerimizle bütünleşir. Bağlama, davul, zurna, mey, kaval ,  def gibi halk 
müziğ in in temel çalgı ları bu bölgemizde de temel çalgı lardır. Kısaca, 
söylemek gerekirse, Doğu Anadolu Halk Müziği 'n in mahalli ağız özel l ikle
ri d ışında yapı, ritim, çalgı lar yönünden d iğer bölgelerimizin halk müzi
ğinden hiç bir farkı yoktur. 
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Doğu Anadolu i le d iğer bölgelerimiz arasında gelenek, görenek ve 
inançlar yönünden d;J hemen hemen hiç fark yok gibidir. Doğum, sün
net. evlenme, ölümle i lg i l i  gelenekler, inanışlar bütun Türkiye'de ortak 
.özell ikler taşımaktadır. İslômiyetin sosyal normları gelenekleri benzer du
ruma getirmiştir. Ramazan, bayramlar, kandil ler aynı gelenekler çerçeve
sinde yaşanmaktadır. Başl ık .  kirvel ik a i lede erkeğin lıôkimiyeti, büyükle
re saygı Doğu Anadolu Bölgesinde de görü lür. Yatırlara büyük önem ve
ril i r. Halk i laçlarıyla tedavi, ocaklı lara gitme, muska yazdırma bu bölgede 
de yaygındır. Naazra, büyüye, sihire, fa la, rüya tabirlerine inanma başta 
olmC1k üzere zengin inançlar dünyamız bu bölgeyi de içine almaktadır. 
Yüksek öğrenim görmüş kişiler bile bu inanç halkasından kendini kolay 
kolay kurtaramamaktadır. 

Doğu Anaodlu 'da kışlar çok soğuk ve uzun geçmektedir. Malatya, 
Elazığ ,  Van g ibi yaz mevsiminin çok sıcak geçtiği i i ler de bu bölgeded ir. 
Yazın gece i le gündüz arasında büyük sıcakl ık farkları olmaktadır. Böl
gede g iyim kuşam ve mimari ikl im şartlarına uygun bir şekil almıştır. 
Kadınlarda kat kat entariler, yün çoraplar görülür. Gerek soğuğa ge
rekse sıcağa karşı korunmak için vücudun örtülmesi esastır. Başın ör
tülmesine önem veri : i r. Bu yüzden kadın ve erkek başlıkları çok çeşitli
d ir. Kadınlar Batı Anadolu'nun üçeteğini ve şalvarın ı  da giyerler. Gü
müş ve altın takı lar çok yaygındır. Zıvga, ceket, yelek, şalvar erkeklerde 
giyi l i r. 

Halk mimarisi yönünden Doğu Anadolu'da İç Anadolu 'da olduğu 
gibi  kerpiç yapı lar hakimdir. Bu yapılarda evle, ambar, ahır, samanl ık 
genel l ikle bir aradadır. Ahşap yapı ların hökim olduğu Anadolu köyle
rinde (Batı Karadeniz gibi) ahır alt kattadır. Doğu Anaolu'da halkın 
başlıca gaçim kaynağı hayvancı l ık  olduğundan insanlar hayvanlara yakın 
olmayı düşünmüşlerdir. Böylece hayvanlarıyla yakından i lgi lenirler. 
Hayvanların gübresinden elde edilen tezek Doğu, İç Anadolu ,  hatta Ak
deniz bölgesinde başlıca yakacaktır. 

Doğu Anadolu 'da hal ıcı l ık, ki l imci l ik ,  örmeler başlıca elsanatları
dır. Doğu Anadolu hal ı larında eski mi l li motif ve desenlerimizle yörede
ki özel likleri yansıtan motif ve desenler kul lanı lmıştır. 1 5. 1 6. 1 8. 19. 
yüzyı l lara ait Anadolu hal ı larındaki motif ve desenlerin ayn ı larının veya 
benzerlerinin kul lanı ldığı bel i rlenmiştir. (8) Bütün hal ı larda çift kıvrımlı 

8. GörgCınay, Neriman : Doğu Yöresi Halıları, Ankara / t. y. /, Ajans Türk Mat. s. 134 -
1 37 •"ürkiye iş Bankası Yayınları • 
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Türk (Gördes) düğümü kullanı lmıştır. Tek kıvrımlı İ ran düğümü bölgede 
görülmez. (9) 

Doğu Anadolu mutfağında etten, sütten. tahı l lardan yapılmış yiye
cekler hôkimdir. Sebze yemeklerine ve zeytinyağl ı lara az rastlanır. Ye
meklere biber ve baharat çok katı l ı r. Biberin soğuğa karşı insanları ko
ruduğuna inanı l ır. Gene! l i l<le bl'ıtün Türkiye'de yemeklerde biber ve d i
ğer baharatlar sevilen bir besin maddesidir. Doğu Anadolu bölgemizda 
yurdumuzun en güzel peynirleri yapılmaktadır. 

S o n u ç : 

Doğu Anadolu Folkloru, temel özell ikleri bakımından d iğer bölgele
rimizin folklorlarıyla aynı özell ikleri taşımaktadır. Türk Folklorundan 
ayrı lan bir yönü yoktur. Doğu Anadolu bölgemizin folklorundaki yeryü
zü şekil leri, iklim ve bitki örtüsünün yarattığı mahalli renkler ve ağız fa:r
kı folklorun bir özel l i� idir ve her yörede, her ülkede görülmektedir. Bu 
özell ikler folklor ürünlerinin zengin leşmesini sağlar. Folklor ürünlerinin 
zenginl iğ i  siyasi, ideolojik amaçlarla istismar edi lemez. Bil im her türlü 
çarpık düşünceye cevap verecektir. 

9. Görgünay, Neriman : a. g. k., s. 134 





TÜRKiYE FOLKLORUNUN DERLEME ÖNCELiKLERi iÇERiSiNDE 
aFIRAT HAVZASI FOLKLORU• NUN ÖNEMi 

Kimli TOYGAR (*) 

T ürkiye folklorunun derlenmesindeki gecikmeler, bu sahadn yapıl
ması gereken çal ışmalar, konuyla i lg i l i  i l im adamları ve uzmanların ce · 
şitl i yczı larında di le getiri lmişt ir. 

P iz bu tebl iğimizde ülkemizde bugüne kadar yapılan folklor derle
melerinin «öncelikler» acısından genel bir değerlendirmesini yapmağa 
cal ışocak, şahsi görüşlerimizi daha önce bu konuyu ele aldığımız bir ya
zının ışığında tartışmağa çal ışacağız. ( 1 )  

Bi l indiği üzeıe Türkiye'de Folklor konusunda düzenlenen seminer, 
sempozyum, kongre vs. i lmi toplantı ların çoğunda doğrudan folklorun 
malz"lmeye dayal ı  meseleleri ele al ın ıp incelenmekte; Folklorun Genel 
Konulorı ana başl ığında topl ıyacağımız Folklorun mi l li kültür içerisinde
ki yeri, takip edi lmesi gereken politikalar, derleme plônlaması v.s. fonk
siyonel meseleler üzerinde yeterince durulmamaktadı r. Bu böyle olunca 
konunun uzun döneml i  b ir  perspektif içerisinde deği l ;  günlük, çel işkil i , 
öncel iklere ters düşen yaklaşımlarla ele al ın ıp uygulanması durumu 
kendi ! :ğ ınden ortaya ç ıkmaktadır. 

Ayrıca, bu tebliğde «Fırat Havzası» olarak sınırlandırı lan aslında 
Doğu Anadolu Bölgesi denebi lecek bir g.enişliğe sahip sahada yapıla
cak folklor derleme ve araştırmaların ın önemi ve önceliğ i  çeşitli yönler
den �le a l ın ıp incelenecek, yapı lması gereken çalışmalarla i lg i l i  teklifler 
getiri 1meğe çal ışı lacaktır. 

Çok geniş bir coğrafi sahada, yüzyı l ların renkl i kültür mirasını ta
şıyan bir yıla yaklaşan bir süredi r  hikôyemizin altında zengin değer
lerle kültürlediğimiz bu topraklarda bunca yı ldır yaptığımız fol.klor derle
mel�rinin değerlendiri lerek; yapılacak yeni derleme ve araştırma çalış
malarının bu zemin üzerinde plônlanması bir mecburiyet olarak kendim 
hissettirmektedir. 

*l Kültür ve Turizm Bakanlığı MIFAD BAŞKANI 
1- Kemli TOYGAR. • rürk Folklorunun Derleme ôncellklerl.• 2.c., 32.s., Mart 

1 982, 3-4. s. 
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Bizim tesbitlerimize göre bugün ülkemizde kurum ve kuruluşlara 
mensup olarak çalışanlarla, kendi adına amatörce olmak üzere 300 
koda·· folklor uzman ve aıaştırmacısı çalışmaktadı ı .  Bu kişi ve kurumlar 
kendi ihtiyaç, istek ve tercihleriyle çalışmakta; ülkemizin ihtiyaçları, ge
nel p')l itikulan doğrultusunda merkezi bir plana bağlı bulunmamakta
d ı rlar Bu böyle oiunca da zaman ve maddi israflar ortaya çıkmakta, pek
çok konuda dubl ikasyona düşülerek h ızla değişmekte olan Türk halk 
kültürü zamanında belgelenememektedi r. 

Türkiye folkloru derlen irken hangi önceliklere uymamız gerekmekte
d ir, Bizim şahsi görüş ve değerlendirmemize göre bu öncelikleri şöy-
lece �ıralamak mümkündür : 

· 

Kurtarma Derlemeleri 

Ülkemiz folklorunun derleme öncelikleri içerisi nde ilk sırayı «Kur
tarma derlemeleri» almalıdır. Bi l indiği gibi Türkiye'n in üzerinde bulun
duğu yer kabuğu çeşitl i tabii afetlerin etkisi altındadır. Kuzeyde, Erzin
can'dan başlayıp, İzmit körfezine kadar uzanan fay hattında; Van, Muş, 
Bitl is üçgeni içerisinde, Doğu Anadolu Bölgemizin çeşitli yörelerinde sık 
sık k�rşılaşılan deprem felöketleri; maddi kültür unsurları başta olmak 
üzere bir köyün ya da kasabanın sözlü kültürüyle birl ikte haritadan si
l inme�ıne yol açabi lecek boyutlara ulaşmaktadır. 

Ayrıra, nehirlerimiz üzerinde büyüyen enerji ihtiyacımızı karşılama� 
üzere tesis edilen hidroelektrik santral ları i le termik santral ler, yüz
lerce yerleşme yerinin ortadan kalkmasını gerektirmektedir. Bunların 
yanında hemen her yıl karşı laşı lan heyelan, su baskını vs. tabii afetler 
de iskön ve kültür coğrafyamızda bazı mühim değişikl ikler yaratmakta
d ır. 

Kurtarma derlemelerine ülkemizden tipik iki örnek olarak, Elazığ 
ilimizcie Keban Bara j gölü sahasında kalan köylerde ODTÜ'nün Eski E
serler ve Müzeler Genel Müdüslüğü madd i desteğinde projelendirdiği  
maddi kültür derleme çal ışmalarıyla. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi öğretim üyelerinden rahmetl i  Prof. Dr. Selahattin OLCAY ve asistan 
arkadaşların ın Arpaçay bara j  gölü altında kalan köylerde yaptıkları, 
TDK'nca yayınlanan Arpaçay derlemelerini gösterebi l iriz. 

Tabii öfetler ortaya çıkmadan önce, ülkemizin her an deprem, heye
lan, su baskını vb. maruz kalabi leceği yerlerin tesbit edilerek buralar
da biran önce derleme çalışmalarına başlanı lması lüzumu tartışmasız 
ıkabul  edi lecek bir öncelik teşkil etmektedir. 
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Hiç araştırma yapılmayan yerler 

Türkiye'de bugüne kadar bütün folklor ürünleri derlenip, araştırı l · 
mış yerler olduğu gibi ; h içbir folklori k değeri derlenmemiş, ele alınmamıı; 
yerleşme yerlerimiz de bulunmaktadır. Bu yönden bakarak öncel ik sırala
mamızda ikinci yeri bu gibi merkezler almaktadır. Türkiye genel ini kap
sayacak yerleşme yerlerini konu alan bir harita ve bibl iyografya çalış
ması bu gibi noktaların tesbitinde kolayl ık sağlayacaktır. 

Bir varsayım kabul edilse de biz Doğu Anadolu folklorunun ülke
mizde !'n az araştırı la!"\ yörelerden olduğunu sanmaktayız. 

Hızla sanayileşen ve şehirleşen kesimler 

Bu cin öncel ik sıralamamızda üçüncü yeri almaktadır. Bi l indiği ve s ık 
sık tekrarlandığı gibi ü lkemiz 1950'1erden sonra g ittikçe hızlanan bir 
temp0 i le sc.;nayi !eşme ve ona bağl ı  şehirleşme sürecine girmiş bulun
maktrıdır. Bu süreç toplumumuzun geleneksel kü ltürünü de etkilenmiş 
özel l ıkle % 75'ini folklor kadrolarının teşkil ettiği sözlü kültürümüzün 
yok olmasına, ya da değişmelere uğramasına yol açmıştır. Kültürel de
ğ işmenin en yoğun yaşandığı Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerimizde 
folklor derlemelerınin öncel ikle ele a l ınmasında yarar görmekteyiz. 

Bu yörelere köylerini boşaltarak ya büyük şehirlere ya da civarda
.,ki şehir ve �asabalara yerleşen insa·nıanmız; sözlü kültürlerini  bir süre 
sonra unutmakta, en azından bel l i  bir süre sonra şehi r  kültürüyle bütün
leşti rmektedirier. 

Geleneğin dlnamik şekilde yaşadığı yerler 

Folklor derlemelerinde en güveni l ir  malzeme, geleneklerin diri ola
rak y�şadığı çevrelerde bulunacağından öncel ik s ıralamamızda dördün
cü sıroyı bu g ibi yerler alacaktır. 

Sözgel imi aşıkl ık geleneğinin tesbiti için yapı lacak bir derleme ça
'l ışmasının Erzurum - Artvin - Kars üçgeni içerisindeki sahada, Cuku · 

rova'da ya da Sivas ve çevresinde geleneğin bozulmadan yaşadığı  yer
lerde öncel ikle yapılmasında yarar vardır. 

P.yrıca henüz isken olmamış aşiretlerin yaşadığı yerler, yörük-türk
men yerleşmeleri, medeniyet vasıtaların ın ulaşamadığı noktalar bu ka
tegoriye g iren sahalard ı r. 
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Geleneğin çözüıdüğü, gevşediği yerler 

Bazı fol.klor araştırmaları böyle yerlerde derleme çal ışmaları yapı
lamıyacağını ,  buralarda hiçbir ciddi ma lzemenin bulunmadığın ı  bel irtti
ler. Oysa sosyal değişme sürecini hızla yaşayan ülkemizde geleneklerin 
gevşediğ i ,  çözüldüğü çevreleri bir kalemle çizip atmak doğru değildir. 
Aynı bölgenin dış tes irlerden korunmuş yerlerinde. sağlam, d iri kalmış 
geleneklere herzaman rastlanı labi l in ir. Bu gibi yerlerde değişenle ka
lan atasında mukayeseli çalışmalar yapmak folklor için olduğu kadar, 
çeşitli sosyal bi l im dai larıyla, toplum psikolojisin in problemlerin i  cö
zümlerıek için de önem taşımaktadır. 

Bundan başka geleneklerin eski diri l iğ in i  ve zenginl iğ in i  kaybettiği 
bir bölge, bir yer, bel l i  birtakım konular için tek kaynak nitel iğ inde ise, 
oradan ne kurtarı labi l irse bir kazanç sayı lmal ıdır. Bu derlemelerin el imi
ze geçenlerin eksik, bozulmuş sakat şekil lerinden asıl larının ne olabile
ceğ ino varabi l i riz. 

Bu bakımdan öncel ik s ıralamamızda geleneklerin çözüldüğü, gev
.şediğ i  kesimlere de yer verilmesinde yarar görmekteyiz. 

«1-ırat Havzası Folkloru» Derleme Öncelikleri İçerisindeki Veri 

Şunu öncelikle bel irtmekte yarar görmekteyiz. Daha çok coğrafi 
bir terim olarak bi ldiğ imiz «Havza» kavramının halk kü ltüründe bell i  b ir 
sahayi tarifte kul lanı lmasının uygun olduğu görüşünde deği l iz. Bi l indiği  
gibi Fırat Havzası, Fırat nehrini kol larıyla birl ikte içerisine alan, Türki
ye'deki uzunluğu 1263 km'yi bulan, içerisinde birçok il, i lce, köy ve köy 
altı yerleşmenin yaşadığı büyük bir coğrafi bölgedir. Bu büyük sahada 
var olan kültürün Fırat kavramı çevres inde bel l i  bir bütünlük göstermesi 
düşünülemez. Durum bôyle olunca bu Sempozyuma «Doğu Anadolu Böl
gesi Folkloru» veya daha uygun bir adın verilmesinin uygun olacağı or
taya çıkmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesi Folkloru bizim tesbitlerimize göre Türkiye 
halk kültürü içerisinde az çalışılan sahalardan birisid i r. Bölgenin ü lke
mizin büyük bir kısmını kapsaması yanında, etn ik ve siyasi konumu, bu 
sahada mil li bir kültür politikası takibini mecburi hale sokmaktadır. Ta
Jdb.edHecek milli kültür politikasının özünü folklor değerlerin in teşkil et
mesi Qerektiğinde kimsenin kuşkusu olımasa gerekir. 

Doğu Anadolu Bölgemiz bir zamanlar, 1 9. yüzyıl ın sonlarında yaban
cıl.ar tarafından oldukça yoğun bir araştırma ve yayına konu olmuştur. 
Sayın Alagöz'ün de bel irttiğ i  gibi  «cıkan eserlerden ilk Meşrutiyet i lanını  



TÜRKiYE FOLKLORUNUN iÇERiSiNDE " FIRAT HAVZASI FOLKLORU " NUN ÖNEMi 

takip  eden yı l larda ve bilhassa 1 890-1908 arasındakilerin çoğu siyasi 
amaçlı hatta o vakit bize dost olmayanlar tarafından yayılmış ve yazdı
rı lmışt ı r. » 

Bu durum bugün de mil li bütünlüğümüze karşı bir tehdit olarak has
sasiyP.tin i  muhafaza etmektedir. Bizlerin deı leme ve araştırma yapmak
ta geciktiğimiz bu sahada her yıl bir çok yabancı i l im adamı ve uzman 
kendi şahsi ve siyasi tercih leriyle saha çal ışması yapmak için müracaat 
etmel<tP,dir. 

Değerli meslektaşlarım, 

Biraz önce sıralamaya çal ıştıgım Türkiye Folklorunun Derlemesiy
le i lg i l i  önceliklerin hemen hepsini bu bölgemizde görmekteyiz. Bu ba.
kımdan bu sempozyumun yapı lacak çalışmaların başlamasına bir ve
s ile teşki l etmesini d i l iyor, tekl iflerimizi şöylece özetl iyoruz. 

Kesif bir derleme çal !şmasına başlanmadan önce Doğu Anadolu 
Folklorunun bugüne kadar derlenen ürünlerini bir bibl iyografya hal ine 
getirmekte yarar görmekteyiz. Bu bibl iyografya yerleşme yerleri dizinle
ri i le atlasa dönüştürüierek derleme yapılmayan yerlerin tesbitinde kul
lanı lacağı gibi ,  daha önce çalışı lmış sahalarda yeniden emek harcan
masını da önlemiş olacaktır. 

Bölgede faal iyet gösteren Üniversitelerimizin bilhassa Sosyal bi l im
lerle i lg i l i  Fakültelerin in çevre folklorik ürünlerin i  derlemek için gelişti
recekler! projelerine konuyla i lg i l i  kamu kuruluşlarımızın maddi ve ma
nevi katkıda bulunması düşünülebi i ir. Bir örnek olması bakımından arz 
ediyorum. Kültür ve Turi�m Bakanl ığı Mi l li Folklor Araştırma Dairesi 
Başkanl ığı  iki Üniversitemizin yürüttüğü Cevre folklorunun derlenmesi 
ve değerlendiri lmesi hususunda iki projeye katkıda bulunmaktadır. Bu 
projelerle derlenen malzeme hem MjFAD Arşivine g irecek hem de kitap 
bütünlüğüne getiri lerek yayını.anacaktır. 

Bilhassa bu bölgede Aşağı Fırat Havzası üzerinde kurulacak bara j  
gölü sahalarında ortadan kalkacak yerleşme yerlerin in maddi ve  sözlü 
kültürlerinin derlenmesi bir proje haline getiri ldiğ inde, başta Unesco 
olmak üzere mi l letlerarası kuruluşlardan maddi katkı sağlanacağını tah
min etmekteyiz. 

Biz, Kültür ve Turizm Bakanl ığı Mi l li Folklor Araştırma Dairesi ola
rak; Türk folklorunun derlenmesi konusunda Ün iversitelerimizin getire
cekleri projeleri samimiyetle ele a lmaya hazır olduğumuzu burada ifade 
etmek ister, saygılar sunarım. 
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Ali YAKICI (9) 

Bir mi l letin halk kültürü, derinlemesine incelendiği zaman, insanla
rın yapısı ve dünya görüşü hakkında kanCiat sah ibi olmak mümkündür. 
Çünkü, destanlarda i<ahramanl ık  ruhu, efsanelerde olaylara bakışı, ma
sallarda hayôl leri hikôyelerde aşkları , ınôni lerde sevinci, ağıtlarda ke
deri, türkü lerde müzik anlayışı, ninni lerde çocuklara gösterilen sevgi 
,ve i lg i ,  bi lmecelerde ise zekô yapısı ve düşünce kıvrakl ığı kolayl ıkla gö
rülebil i r. 

ZeKa i le doğrudan alôkalı oluşu, bi lmecelerin halk kültürü içinde
ki önemini daha acık bir şeki lde ortaya koymaktadır. 

Çok sade şekil ve muhtevaya sahipmiş gibi  görünen bi lmecelerin, 
eskilere dayanan bir tarih in in olduğu muhakkaktır. 

Öyle ki, geçmiş devirlerde, anne ve babalar, oğul larına eş olarak 
almayı düşündükleri gel in l ik cağındaki b !r  kızı , bi lmeceler sorarak im
tihan ederlermiş. Eğer kız. sorulan sual lere olumlu cevaplar verebil irse 
imtihanı kazanmış sayı l ı r  ve kendisine tô l ip olurmuş. ( 1 )  

Ayrıca, devlet işlerine al ınacak kişilerin zeka ve beceri kabil iyetleri, 
kendi lerine çeşitli bilmeceler sorularak ölçü lürmüş. 

Yine, devletler arası i l işkilerde cie bi lmecelerin mühim rol oynadığı, 
zaman zaman cevabı bi l inmeyen veya yanlış açıklamalar getirilen bir 
bilmecenin büyük savaşlara yol açtığ ı ,  g üzel cevaplar verilen bir başka 

(*) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevl isi. 
1- Konya-Merkez Göçü Köyü'nde, kendisinden masal derlemesi yapmakta oldu

ğumuz Ayşe Vanoğlu isimli bir kadın (1 984 yıl ında 73 yaşında vefat ı:ıtti), dinleylçllerln 
dlkkatlnı toplamak için, 'lir ara, anlatımı keserek torununa döndü ve · bi lmece bileme
miş gelinlik kız gibi ne süzülüyorsun gız• dedi, anlatmasına devam etti. Masal bit
tikten sonra ben, ·bi lmece bilememiş gelinl ik kız• sözüyle ne demek istediğini sor
dum. O da, kesin olarak bilmediğini, fakat, g€nç kızl ık  döneminin geçtiği Karap·ınar'da, 
annesinin, boş durmayıp kaneviçe işlemeleri için kendilerini bu şekilde uyardığını, ora
dan aklında kalmış olabilP.ceğini söyledi. 
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bilmecenin de barışa ve dostluklara sahne olduğu bilgi lerimize dôhil 
edl ien görüşler içinde yer almaktadır. (2) 

Eğlence vasıtaların ın değişmesiyle, günümüzde adı bile unutulma
ya yüz tutmuş bulunan bilmecelerimiz kal ıcı l ığını sağlamak, bugüne ka
dar yapılmış ve bundan sonra da devam edilmesi gereken çal ışmalarla 
mümkün olacaktır. 

Efsane. masal vb. mitoloj i k  unsurlara rastlanmakla birl ikte bi lme
celer, doğrudan gerçek hayatla i lgi l ıd i r. Akıl ve zekanın mahsulleridir. 
9iftçinin ürettiği ürünü, işçinin döktüğü alın terin i ,  kadının göz nurunu, 
erkeğin el emeğini ,  tabiat hôdiselerini ,  çiçekleri , kuşları, dini hayatı , 
a i le yapısını ,  renkleri sayı ları ,  madenleri, bitkileri, sevginin verdiği ,  nef
retin aldığı bi rçok şeyi bi lmecelerimizde bulabil iriz. Ayrıca, bilmecelerin 
ait oldukları belgeye bakarak, o yöre insanının dünya görüşünü, zevki
ni, düşCncesini ,  hayôl in i ,  bi lgi kapasitesini ,  kısacası kültürünü · tahmin 
etmek mümkündür. 

Bilmecelerimizle ilgil i olarak Bat•'da,  Azerbaycan v.b. Türk i l lerin
de ve yurdumuzda sevindirici çalışmalar yapı lmış ve yapı lmaktadır. Bu
rada temas etmeğe çal ıştığım husus, Anadolu bilmeceleri içinde önemli 
yeri ola11 Elazığ 'da derlenen bilmeceler üzerinde b ir  çalışma denemesi 
olocakt;r. 

Çalışmamızın esasını (veya hareket noktasını) cevaplar deği l ,  bi l 
mecelerin soru k:smı , yôni metinler teşkil etmektedir. Cevaplar esas 
al ındığı zcman, çalışmamızın sağlıkl ı olmıyacağı ve isten ilene ulaşıla
mıyacağ• öşikôrdır. Çünkü, bir suöl-küçük değişikliklerle-birçok ayr ı 
cevaba metin olarak kullanı labilmiştir. Meselô : 

«Ey bulutlar bulutlar 
·vusuf'u yedi kurtlar 
Ben bir şekil kuş gördüm 
Tepesinden yumurtlar» (3) 

Bu bi lmecenin benzer varyantlarının Elazığ'da «pırınç» ve «değir
men» ,  Malatya'da «bahçe» , Mardin'de «tahıl » ,  Gaziantep'te «buğday ba
şağı» ,  Konya, Çorum, Niğde ve Yozgat'ta «buğday» cevapları için kulla
� ı ld ığın ı  görürüz. 

Herhangi bir motif üzerinde deği lde, Elazığ'da derlenen bi lmece
lerde «ölçü birimleri»yle i lg i l i  bir çalışma konusu seçişimin iki se_bebi 
vardı : 

2- f\:ureddin Seyldov, Folklor Numünelerl, BakO, 
3-- Şükrü Elçin (Prof. Dr.) , Türk Bilmeceleri, lstanbul, 1 970, s. 14. 
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«Metre, ki logram» gibi, d i l imize şonradan giren ve günümüzde res
mi olarak kullan ılan lara yer verilmediği için, eie aldığım ve mukayese
sini yapmağa çalıştığ ım ölçü ler, içinde yer aldıkları bi lmecel.erin mazi
sinin çok öncelere dayandığın ı  ispat etmekle kalmayacak, derlemelerin 
yapı ldığı bölgeler veya i l ler arasındaki dil ve kültür birl iğini ,  daha sağ
l ıkl ı  ve inandırıcı bir biçimde vermiş olacaktı. 

Ölçüler üzerinde çalışma yapmak isteyişimin ikinci bir sebebi de, 
bu sahada fazla çal ış ı lmamış olmasıd ır. 

Yapılan çal ışmalar içinde en dikkat çekici olanı ,  Orhan Şaik Gök
yay'ın araştırmasıd ır. (4) Kşmi l  Toygar (5) ve Ayfer Kiper'in (6) araştır
maları da bu konudaki önemli çal ışmalardandır. 

Bilmecelerimizde yer alan ölçüler, aynı adla anı lmalarına rağmen, 
kullanı ld ıkları bölgelere, şehi rlere, topluluklara ve zamana göre deği
şikl ik arzetmektedi r. 

Meselô «kile» bir ağ ırl ık  ölçüsüdür. Konya'da bir kile, on iki ha
vay, yôni tahminen 1 80 ki logramdır. Halbuki, Kütahya'da bir kile, iki 
havay, yôni ,  takriben 32 kilogramdır. Bu sebeple, ölçü birimlerinin istis
nalar dışında tan ımlarını yapmamayı uygun gördüm ve kullanı ldıkları 
g ibi vermeğe çalıştım. 

Bilmecelerimizde karşımıza çıkan, Gökyay ve Toygar'ın l istesine al
dığ ı  bazı ölçülere, el imizdeki örnekler maksadımızı karş ı layıcı n itel ikte 
olmadığı  için yer vermemeyi uygun gördüm. 

Y ine, çalışmam içinde ele aldığım bazı örnekler, isteği tam olarak 
karşılamamakla birlikte. konumuza yakın l ığ ın ı  göz önünde bulundurarak 
muhtevaya dahil ettim. 

Ölçü lerin bazılarında örnek sayısı çok fazla olduğu için, konumuzu 
aydınlatacak sayıda bilmeceye yer verdim, d iğerlerinin ise yalnız derlen
dikleri bölgelerin adlarından söz etmeyi yeterli gördüm. 

Bilmecelerimiz, yapısı itibarıyle «môniıı nazım türüne benzedikleri 
için ,  geııellikle dört mısradan müteşekkildir. Fazla almaması ve yer iş
gal etmemesi düşünülerek, bazı bilmecelerin konuyla doğrudan alôka-

4- Orhan Şaik Gökyay, • Halk Dil inde Ölçü Birimler! •, Türk Folkloru Araştırmaları 
1 981/ 1 ,  s. 41--58. 

5- Kamil Toygar, •Halk Mutfağında Ölçü Kavramları • ,  Halk Kültürü 1984/2, s. 1 07-
1 16, 

5--;- Ayfer Kiper, Türkçede Ölçüler ve Ölçü Aletleri, Mezuniyet Tezi, 1 969, 755. 
Türkiyat T. 925. 
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l ı bir veya iki mısrayı örnek olarak al ınmış, istisnalar dışında, asıl mak
sadı anlatmayan diğer mısralara yer verilmemişti r. 

örnekler için, değişi k kaynaklardan faydalanmakla birl ikte, Ami l  
Celebioğlu ve Yusuf Ziya Öksi.iz'ün birl ikte hazırlad ıkları eser, öncel ikle 
başvurduğumuz kaynak olmuştur. (7!  

Ö L C Ü B İ R i M L E R İ (8) 

ADiM : Uzunluk ölçüsü olarak kul lanı lmıştır. Günümüzde de can
l ı l ığ ın ı  sı.irdürmekte .:>lan bu ölçü bir imi, Anadolu'da yaygın olarak kulla
n ı lmaktadı r. Elazığ bi lmecelerinde iki ayrı şekilde ve iki ayrı cevap so
rusu içerisinde karşımıza çıkar. «Baston» cevabı için 

1:Ben giderim gezerim, o gezer 
Her adımda rara kadar iz eden> (Çelebioğlu  - Öksüz 305 ) 

Benzer kul lanı l ış şeki l lerine Ankara'da, 
«Adım adım al ı r  yol»  (cevabı;  ayak) 
«Hep bir adım gider» (cevabı ;  kapı) 

örneklerınde rastlanı lmaktadır. 

ALAY : Günlük konuşmada halkın sık başvurduğu miktar ölçülerin-
dendir. Genell ikle «Çokluk» belirtmek için kul lanı l ır. 

«Biz biz biz idik 
Bir alay kız id ik» (Odun - Burdur) 
<iKücücük bii saray 
Giderler alay a lay» (Hela - Kastamonu) 

örnekle�irıde görü ldüğü gibi .  

ANBAR : Miktar ölçüsü olarak k ul lanı lmaktadır. 
« Ele sığar, onbara sığmaz» (Ç. ö. 4733) (9) 

Cevabı «mızrak» olan bu Elazığ bi lmecesinde, yapı olarak mızrak'ın 
ele sığabi lecek kadar ince olduğu, anbara sığmadığ ı  belirti lerek de ka
tettiği ıı-ıesafenin uzunluğu vurgulanrr.ak istenmiştir. 
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7 - Amil Çelebioğlu (Prof. Dr.) - Yusuf Ziya Öksüz, Türk Bilmeceler Hazinesi, 
htanbul, 1979. 

8 - Çeşitli bölüm başlıkları altında gösterilmemiş olmakla birlikte, ölçü birimleri 
a!labetik sıraya göre verilmiş ve hangi tür ölçüler içinde yer aldıkları da 

belirtilmeye çalışılmıştır. 
9 - Çelebioğlu ve Öksüz'ün birlikte yayınladıkları Türk Bilmeceler Hazinesi isimli 

eserden alınan bnmeceler (Ç. Ö.) şeklinde kısaltılarak ve bilmecelerin numa

raları verilerek belirtilmiştir. 
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Ayrıca «kaşık» cevaplı Elazığ, Malatya, Kayseri, Erzurum ve Merzi
fondan derlenen benz.er bilmecelerde ağız, içerisine çeşitli yiyecek mad
deleri depo edilen bir yer olarak düşünülmüş ve ölçü olarak da «anbar» 
veri lmiştır. 

ARABA : Az rastlanmakla birl ikte «ara ba» nın da bi lmecelerimizde 
miktar ölçüsü olarak kul lanı ldığı görülmektedi r. 

«Ocak, baca» cevaplı yaygın bir bi lmece metni şöyledir : 
«Boynu uzun kaz g ibi 
Karnı tulumbaz g ibi 
Kırk araba odun yaksam 
Yine a ltı buz gibi» (Ç. ö. 3754) 

ARŞIN : Bilmecelerimizde uzunluk ölçüsü olarak yer almıştır. 
«Arşın gibi ayakları 
Aslan gibi bıyıkları» (Ç. ö. 1 500) 

Tuncel i 'den derlenen bu bilmecenin cevabı «arpa» d ır. Yine cevabı 
arpa olon ve Erzincan'da derlenen bir başka bilmecede·; i kinci mısranın 
«burma gibi bıyıkları » şeklinde değişikliğe uğradığı müşahede edi lmek
tedir. 

«Arşın ayaklı» benzetmesinin Bayburt'ta «köpek» ve «ceylan», is
parta'da «haşhaş çiçeği » ,  Kastamonu, N iğde ve Corum'da «leylek» , yine 
N iğde'da «tazı» için soru metni olduğunu el imizdeki kaynak bi lg i lerden 
öğrenmekteyiz. 

«Aı cşın» ölçüsü ayrıca «bir arşın bezim var» mısraının yer aldığı 
«nanı cevaplı Balıkesir, «altmış arşın kulağı var» sorusunun sorulduğu 
«gemi» cevaplı Kırşehir ve «arşın getir ölçel im» sözlerine yer veri len 
«tahta kurusu» cevapl ı  Sivas bilmecelerinde de görülmektedi r. 

AVUC : Miktar belirtmek için kul lanı lan ölçü birimid ir. 
«Bir avuç şeker 
Dünyôya yeter» (Ç. ö. 31 1 )  

Bu Elazığ bilmecesinde «yıldızlar» bir avuç şekere teşbih edilmiş. 
avucu dolduran şeker tanelerini saymak ne kadar zorsa veya mümkün 
değilse, yıldızların da sayısın ı  bulmanın o derece güç olduğu vurgulan
mak ist13nmiştir. 

«Yıld ızlar» için d iğer varyantlarda «şeker» kelimesi, yerini Samsun'
da boncuk'a (bir avuç boncuğum var) . Denizl i 'de inci 'ye (bir avuç inciler) 

367 



Ali VAKICI 

bırakmış. avuc kel imesi özel l iğ in i  korumuştur. 
Avuç birimi. değişik cevaplı .bi lmecelerde de karşımıza cıkar. 
«Pire» cevaplı Elazığ bi lmecesi : 

«Ben bir avuç biberim 
Post d ibini  d iderim 
Darılmayın hanımlar 
Patl ıcan gelsin g iderim» (Ç. Ö. 2073) 

Ayn,  bi lmecenin cevabının Erzurum'da «tahtakurusu» şekl inde der
lenmiş C'lduğunu görmekteyiz. 

Bi lmecelerimizde varl ığına çok rastladığımız bir ölçü birimi  olan 
«avuç» un. «benim bir avuç hedlğ im var» mısraıyla Erzurum'da «nar», 
«avuç dolmaz/dama girmez» söyleyişiyle Gaziantep'de « ış ık» karşı l ıkla
rı için kullanıldığı müşahade edilmektedir. 

AYAK : Bilmecelerimizde uzunluk ölçü birimi olarak karşımıza çık
maktadır. Genell ı kle, «merd!venıı cevapl ı  olan ve Elazığ, Erzurum, Bi le
cik gibi i l lerimizde derlenen metinleroe görülmektedir. 

«Yokuştur ayak ayak 
Cık .  yukarı kata bak 
Gençlere kolay gelir 
Nenen istemez çıkmak» (Ç. Ö. 3741 ) 

BAG : Miktar ölçü birimi olarak bilmecelerimizde örneklerine rast

lcımc;ıktc;ıyız. 
«Bir yolda iki bağ çeper» (Kaş - Elazığ) 
«Yüz üstünde iki bağ çubuk» (Kaş - Konya) 

BARDAK : Mikta-' ölçü birimlerindendir. «Yumurta» cevaplı çeşitl i 
Türk bi lmecelerinde kul lanı ld ığını  görmekteyiz. Yumurta bir bardağa, 
yumurtarı ın  içi de, a� ve sarı karışımı oluşu sebebiyle bir bardak renkli 
suya benzetilmiştir. 

Elazığ'da : 
«Aşık der nasıl edem 
Saz getir fasıl edem 

· Bir bardakta i ki su 

Karışmaz nusıl edem» (Ç. ö. 3151 ) 
Erz:Jrum'da : 

«Bu cuma Medine · 

Medine'n in adı ne 
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Bir bardakta iki su 
İki suyun adı ne» (Ç. ö. 3170) 

Azerbaycan'da : 
«Bir bardağım var 
İçinde iki rengli su» (Tezcan - 1 73) ( 10) 

BASAMAK : Örneği az olan ölçü bi rimlerindendir. 
«Basamak basamak yapısı 
Göğe bakar kapısı» (Ç. ö. 4387) 

Elaziğ'da derlenen bu bi lmecen in cevabı «Sepet» t ir. 

BAŞ : Genel l ikle canl ı ların sayısını vermek için başvurulan ölçü bi
.rimlerindendir. El imizdeki örnek metinlerin tamamında insan miktarın ı  
.belirtmek için söylenmiştir. 

Cevabı «dünyaıı olan bnmecelerden Elazığ derlemesinde : 
« İci ateş üstü taş 
İcinde binbir baş» 

Erzincan derlemesinde 
« İci taş. dışı taş 
üstünde milyonla baş» 

·şeklinde örnekleri görülmekted ir. 

Yine cevabı «hamam» olan şu bilmecelerde de örneklerine rastla
n ı lmaktadır. 

Erzı.;ruın'da : 
<.0 yanı taş. bu yanı taş 
İçinde kırk el l i  baş» 

Mardin'de : 
<ıAltı taş. üstü taş 
icinde bir surü baş» 

Ayrıca, konumuz olan bu ölçü bir iminin, örneğin i  gördüğümüz şu 
·Balıkesir bi lmecesinin cevabı ise « imom» dır : 

"Bir baş, bin başı deviri n> 

BATMAN : Çok kullanı lan. yerirıe ve malına göre, sekiz okkadan 
iki okkaya değin değişen bir ağırl ık ölçüsüdür. 

10 - Ehli:ııan Ahundov, (Semih Tezcan) ,  Azerbaycan Halk Yazını Ömelderl, Ankara, 1 978. 
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«Dağdan gelir bir otlak 
Ağzında yeşil yaprak 
Oğlan senden sorarım 
Dünya kaç batman toprak» 

Sapan - Elazığ (Ç. Ö. 4334) 

Cevabı «pancar» olan bir başka Elazığ bilmecesi : 
«Dirhem ile ektim 
Batman i le sattım» (Ç. ö. 1 484) 

Değışik bölgelerden derlenen bilmecelerde de «batman» örneğine 
rastlanı lmaktadır. 

Kazan Türkcesi 'nde 
«Türde Tütmen 
Bazda Batman 
İşek töbende Gabderaxman» (Tüşek, borca, seberke) 

(Baş köşede Tütmen 
Yüklükte Batman 
Eşik dibinde Gabderahman - Döşek, yastık, sinek, süpürge) ( 1 1 )  

Diğer bi lmecelerimizde gördüğümüz ve «batman» kalesinin yer al
dığı mısralar şu şekilde karşımıza çıkar : 

«Karpuz» cevabı için Bayburt'ta «carşıda batman» (Balcıoğlu - 59), 

«ejderha» için Artvin'de «altı batman eti var» (C. ö. 21 23).  

Ayrıca, «bacada batman» Erzurum'da «taş» için (Akal ın - 101 ) , Sı
vas'da « loğ» için (Aşkun - 16) , Giresun'da ise «yuvak» cevabı için kulla
n ı lmıştı r. 

BOHÇA : Bazı bi lmecelerde «bohem» n ın da ölçü olarak veri ldiği 
görülmektedir. 

Mesele . 

«Yol üstünde bağlı bohça (veya düğümlü bohça) »  (Ç. ö. 1428) 

Bu Elazığ bi lmeces!nde «lahana» bohçaya benzetilerek verilmiştir. 
Yine Elazığ'da derlenen diğer bir bilmece metninde «gel incik» boh

.çaya (yol üstünde nazlı bohça) ,  Kayseri bi lmecesinde de «cağ» boh-

1çaya (dibi var bohça gibi) benzetilmiştir. 

1 1  - Andreas Tietze, (Tere. Doç. Dr. Dursun Yıldırım), •Çok Cevaplı Bir Türk Bilmece· 
sinin Tahli l i•, Türk fC'lkloru Araştırmaları - 1 981 /1 , s. 75 - 91 . 
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ÇANAK : Ağırl ık ölçü birimlerindendir. Örnek olarak aldığımız bir 
Elazığ bi lmecesinde ölçü bir imi olarak kullanı lmaktan öte, kelime oyu
nuna baş vurularak çanağın nitel iği üzerinde bi lgi veri lmiştir. 

«Canak almaz, sahan al ını 
Kalay - Elazığ (Ç. ö. 618) 

«Göz» cevaplı İstanbul bi lmecesinde, istediğimiz biçimde kullanıl
mış olduğunu, yani, ölçü birimi olarak yer aldığını görürüz. 

«Bi r  çanak yoğurdum var 
Yarısı ak, yarısı karaı> (Ç. ö. 2476) 

Ayrıca, «çanakıı sözcüğüne Bolu, Diyarbakır, Malatya, Bayburt, 
Tosya, Gümüşhane v.b. il ve bölgelerde derlenen bilmecelerde de rast
,lanmaktadır. 

GÖMLEK : Doğrudan olmasa bile dolaylı olarak çömleğin  Türk bi l
mecelerinde miktar ölçü birimi olarak kullanıld ığı  mısralarla karşılaşırız. 

Meselô, ele aldığımız Elaziğ derlemesi bir bi lmecede, armut'un öl-
9üsü «ufacık çömlek» olarak  verilmiştir. 

« Ufacık çömlek içinde tatlı aş» (Ç. ö. 726) 

Cmıak'ın dolaylı olarak kullanı ldığı bu tür ölçü lere Uşak ve Diyarba
.kır'da <cturpı> , Elazığ ve Ankara'da «soğan»,  G iresun'da da «ceviz» ce
vaplı bi lmeceler için başvurulduğunu müşahede etmekteyiz. 

ÇUVAL : Günümüzde de canl ı l ığını koruyan miktar ölçü birimlerin
dendir .  Elazığ 'da d�rlenen muhtelıf bi lmecelerde şu şekilde yer al ır : 

«Bir çuval unum var 
Deği rmen görmemiş» 

- İğde - (C. ö. 1 122) 

«Bir hikôye söyleyeyim bi l 
Gözüne yapışsın bir çuval ki l» 

- Uyku - (Ç. Ö. 2698) 

Diğer bölgelerimizin bilmecelerinde de aynı kullanışlarla karşılaşırız. 
«Kuru üzüm» için Mardin'de «bir çuval çocuğum var» , «tava ve yağ» 

için Balıkesir'de «bir çuval azığı varn gibi .  Bunların dışında, Konya, 
Gölpazarı ve Devrekôni bi lmecelerinde de çuval ın ölçü birimi olarak 
kullanı ldığı görülmektedi r. 
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CUVALDIZ : Az kullanı lan ölçü birimlerindend ir. Elazığ ve Malat
ya'da derlenen benzer bir bi lmecede «lahana» cevabı için şu soru 
sorulur : 

«Bir kızım var biz g ibi 
Kıçı çuvaldız gibi 
Kırk kat esvap içinde 
Gene içi buz g ibi» (Ç. ö. 1 399) 

Aynı bı ��ecenin yine «lahana» için söylenen Bal ıkesir varyantında 
i kinci mısrmn bir kelime değişikliği i le «d izi çuvaldız gibi» şekl ini aldı
,ğını görmekteyiz. 

DAGARCiK : Omuza veya sırta takı lan bir tür çoban çantası olan 
,dağarcık'ın da bilmecelerimizde miktar ölçü birimi olarak kullanıldığını 
görmeKteyiz 

« İğde» ıçin Erzurum'da : 
:<Bir dağarcık unum var 
İçinde oklavam var» (Ç. Ö. ·1 1 23) 

« İncir» cevabı için ise Edirne'de «küçük bir dağarcık» cümlesinin 
yer aldığı ik i  bi lmece derlenmiştir. 

DEMET : Miktar ölçü birimleri içinde yer al ı r. Bi lmecelerimizde ör
,neklerine rastlamaktayız. Elazığ ve Erzincan'da derlenen bilmecede şu 
şekilde g�çer : 

«Altı toprak üstü toprak 
İçinde bir demet yaprak» 

- Poğaça - (Ç. ö. 3257) 

DESTE : Miktar ölçü birimi olarak karşımıza çıkar. 
«A! ipek altın ipek 
Değirmi leçek, deste çiçek» 

Bal .  petek - Elazığ C. ö. 3271 )  
Yukardeıkı bi lmecenin b i r  benzerir. in Erzurum'da «lamba» cevabı 

için kul lanı lj ığı görülür. 
«NE.dir  nedir ne destedir  
Yedı kafes bir dested ir» 

Cevabı «deği rmen» olan bu Kastamonu bilmecesinin Elazığ'da der
lenen benzerin in ikinci mısraı «Cepte güller destedir» şekl inde karşımıza 
çıkmaktadı r  ve cevabı «kurut» tur. 
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Yine, Erzincan, Bilecik ve Konya'da derlenen bilmecelerde de «deste» 
ölçü birimirıirı yer aldığı görü lür. 

DİLİM : Halkın söylediğ i  bi lmecelerde en çok başvurduğu ölçü bi
rimlerindendir .  

«Üstü sarı düğmeli 
Di l im dil im di lmel i ıı (Ç. ö. 815) 

«Portakal» cevaplı bu Elazığ bilmecesinin Kahramanmaraş varyantı
nın daha de!)işik olduğu göze çarpar. 

«Kabuğu sarı dedim 
Tar.esi d i l im d i l im» (Ç.  ö. 809) 

«Di l im di l im» li d iğer örnekler: «buğday» için Konya, Kayseri, Kırşe
hir, Corum ve Mard in'de «di l im di l im nan> şeklinde, aynı benzetme Er
zurum'da «ateş» , Zonguldak'ta ise «cômi» için kul lanı lmıştır. Ayrıca, 
«di l im di l im di lber» biçimi de «l imon» cevabı için Burdur bi lmecelerinde 
kullan ı lmıştır. 

Yalnız «di l im» şekl inin kullanıldığı örnekleri de görürüz. 
«Gökten bir karpuz indi 
Üçyüzaltmış dil im şimdi 
Otuz di l im yanmadı ama 
Geri yanı tamam şimdi» 

Yıl ,  Ramazan - Corum (Ç. Ö. 333) 

Yine Ccrum'da «yol» için «bir d i l im ekmeğim var» , «ceviz» için Ma
.ıatya'da «dört dilim ekmek al ın> ,  Antalya'da «dört di l im ekmek çıkar»,  
.«biber» iç in;  

«Yarım di l im ekmektir 
Yalnız bunun çôresi»  

DİRHEM : Halk di l ine yerleşmiş bulunan ağırl ık ölçülerindendir. Ok
kanın dörtyüzde biri olarak bi l inmektedir. Çok hafif yükler için kullanı l ı r. 

Bir Elazığ bilmecesinde «batman» la mukayeseli olarak kullanıl
mıştır : 

«D:rhem ile ektim 
Batman ı le sattım» 

Pancar (Ç. Ö. 1484) 
Başpına' derlemesinde ise «kel ime-i tevhid» karşı l ığı  için «Okka» 

ıile kullan ı ld ·ğını  gormekteyiz : 
«Beıl bir nesne gördüm şu ôlemde 
Hem d irhemsiz okkasız» 
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DİZİ : «Sıra» nın eş anlamlısı  da d iyebi l iriz. Buğday cevaplı Gölpa
zarı bi lmecesinde tespit ettiğ imiz bu ölçü biriminin kul lanı ldığı «kurbağa» 
cevaplı Elazığ bilmecesi şu şeki ldedir  

«Dizi dizi tencereler 
Patlak gözlü çingeneler» 

EL : «El kadar mezar 
Dünyanı gezer» (Saatçi - 1 05) ( 1 2) 

Kerkük'de derlenen bu bilmecenin cevabı «ayakkabı» d ı r. Anadolu 
bi lmecelerindeki kullanı l ışlarını ise şu şekilde sıralayabi l iriz : «El kadar 
tahta>: ;  yün tarağı - Kayseri, «el kadar yüzü var» ; süzgeç - S ivas, Diyar
bakır, Giresun, «el kadar bi ley taş ı» ;  yumurta - N iğde, «el kadar yonga» ;  
tarak - Manisa. 

FIRIN : Miktar ölçüsü olarak kul lanı ld ığını  görürüz. «Buğday» ce-
vaplı bir Elazığ bi lmecesı ;  

«Mini  mini  dervişler 
Akşam bize gelmişler 
Bir fırın ekmek yemişler 
Gene de var mı demişler» 

Diğer örneklerine yine Elazığ, Kırşehir, Erzincan, Bal ıkesir, Konya 
v. b. i l lerde derlenen bi lmecelerde rastlamaktayız. 

GÖZ : Çok kullanı lan ölçü birimlerindendir. Mardin, lstanbul, Çan
kırı .  Malatya, Diyarbakır, Sivas, Konya, Zonguldak, Adana, Erzurum, Adı
yaman, Adapazarı, Kırşehir v. b. böl.gelerde derlenen, çoğu «iğne» ce
vaplı yüze yakın bilmecede örneklerini görmek mümkündür. Elazığ'da 
derlenen bi lmecelerden bazı ların ı  şu şeki lde sıralayabi l iriz : 
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«Ceviz» için : 
«Bir evim var dört göz 
Tadına olmaz h iç söz 

«Yüzük» için 
«Bir ağzı var 
Kırk da gözü» 

KANDİL : 
«Bir kutum var harabi 
İçindedir  dolabı 
Kandil kandil açı l ı r  
Vakti gel i r  kesi l i r» 

Nar - Bucak (Ç. ö. 752) 

1 2 - Suphi Saatçi, Kerkük Çocuk Folkloru, lstanbul 1984 
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Elazığ, Antalya, Diyarbakır, Cihanbeyli bi lmecelerinde de örnekle
riyle karşılaşırız. 

KANTAR : Az rastlanı lan ölçü birimlerindendir. « İncir» için söylenen 
şu Nazi l i i  bi lmecesini örnek olarak verebi l iriz. 

«Kantar kantar ası l ır  
Vakti gel ir  açı l ı r» 

KARIŞ : Çok kul lanı lan uzunluk ölçü birimlerindendir. Çok sayıda 
örneği vardır. 

Kerkük'de «bir karişti, b ir karişten artıcak» {paça) ,  Sivas'da «bir ka
rıştan artıcakıı (kalem) .  Ankara'da «boyu bir karıştan az» (çıkrı k). Erzu
rum'da \Cbir karıştan büyücektir. boyları » (paça) .  Gaziantep'de (en i par
mak boyu karış» (keçiboynuzu) ,  Mardin'de «boyu bir karış» (kalem) ,  
Konya'da «bir karış boyu» (kaşık) ,  Giresun'da «bir karış yolu var» (kire
mit). Manisa'da «bir karışcık boyu varıı (mum) , Bursa'da «bir karışcık 
yol g ider» (beşik) v. b. kullanışlar bunlardan bazı larıdır. 

KASA : Anadolu 'da, günümüzde de yaygın şekilde kullanı lmakta 
olan bu ölcü birimini Azerbaycan bilmecelerinde de görürüz. 

«Ağac başırıda bir gasa gaymag» 
Gar (Tezcan : 179) 

KAŞIK : Miktar ölçüsü olarak kui lanı lmış ve kullanılmaktadır. Bi l 
mecelerimizde, Batı Trakya'da dôhi l  oımak üzere, Konya, Giresun, Anka
ra, .Erzurum. Adıyaman v. b. i l ler derlemelerinde .çe.k sayıda örneği gö·  
rülmektedi r. 

«Güneş» için Elazığ 'da : 
«Bir kaşık boya 
Dünya onunla doya» (Ç. Ö. 229) 

Adana'da : 
(<Benim bir  kaşık yağım var 
Dünyayı boyan> (Ç. ö. 227) 

«Göz» için Antalya'da : 
« İki kaşık yoğurdum var 
Yarısı ak, yarısı kara» (Ç. ö. 2492) 

KAT : Kullanı l ış sahası çok geniş olan ölçü birimlerindendi r. Bil
mecelerimizde yüz kadar örnek tespit ettik. Yaygın  olarak ik i  şeki lde 
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kulJanı ldığı  müşahede edi lmektedir. Ya «yedi» sayısıyla birl ikte «yedi 
kat» şekl inde, ya da «kat kat» biçiminde kul lanılmıştır. Örneklerden ba
zılarını şöyle sıralayabi l iriz : 

«Soğan» için Elazığ'da : 
«Bir oğlum var 
Vedi kat külah g iyer» (Ç. ö. 1 287) 

«Semaver (samovar) » için Azerbaycan'da : 
«Yeddi gat içinde men gala gördüm 
Üzünde abı var iç inde narı» (Tezcan : 1 74) 

{;Kasımpatı » için Elazığ'da : 
«Eteklerim hep kat kat 
Hiç koklama renge bak» (Ç. ö. 1 684) 

ıKitap» için Mard in'de : 
«Fadimem pat pat 
Don g iyer kat kat» (Ç. ö. 1409) 

KİLE : Kullanıldığı yerlere ve ürünlerin türüne göre ağırl ığ ı  değişen 
tahı l  ölçülerindendir. 

«Enişte g ider in demez 
Yokuşta g ider bin demez 
Beş kile arpayı yer 
Yine de hiç of demez» Değirmen - Elazığ (ç.ö. 3850) 

«Kur'an-ı  Kerim» cevaplı bir Erzurum bilmecesi de şöyledir 

KUCAK KUCAK : «Cok sayıda, kucaklar dolusu» anlomında kulla
nı lan bu ölçü biriminin de bilmecelerimizde yer aldığını görmekteyiz. 

«Şenl iklerde kara bacak 
Toparlarlar kucak kucak» 

Pancar - Giresun (Ç. ö. 1480) 

KUTU : Günlük hayatta adından en çok söz edi len eşyalardan ola,ı 
kutuya, ölçü birimi olarak bi lmecelerimizde de çok yer veri ld iğ in i  gör
mekteyiz. Yüz on iki bi lmecede tespit edi len bu ölçü biriminden bir -
kaç örneği şu şekilde sıralayabi l iriz. 
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«Nar» cevaplı Elazığ bi lmecesi ;  

«Hacılar hacca g ider 
Cehdeder gece g ider 
Bir kutunun içinde 
Binlerce cüce g ider» (Ç. ö. 765) 
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«Nan> cevaplı Tunceli bi lmecesi; 
«Kutu kutu içinde 
Kutu kutunun içinde 
Kırk kızın dermônı 
Bir kutunun içinde» Ç. ö. 774) 

«Kitap» cevapl ı benzer bir Azerbaycan bilmecesi de aşağıdaki qibidir. 
«Gutu gutu içinde 
Selıne gutu içinde 
Selmenin gty ycrpağı 
O da gutu içinde» (Tezcan - 1 87) 

« Kutu» bir iminin Kerkük bilmecelerinde de örneklerini görürüz. 
«Tandır» için; 

«Bir kutum var alamat 
İçi yanar kıyamat» (Saatçi - 50) 

ıcAğız ve dişler» için; 
«Menim bir kutum var 
İçinde ottuzki türlü otum var» (Saatçi - 1 81 )  

KÜLAH : Bir çeşit huniyi andıran. kağıttan yapılan ve daha çok, lçi
pe kuru yiyecel<ler koymak için kullanılan bir kap verilen isim. Konya'da, 
ründen örülen, huni biçiminde olan, daha çok erkeklerin başlarına giy
•d ikleri bir tür başlığa verilen ad. 

«Külah» ın  ölçü birimi olarak kullanı ldığı «soğan» cevaplı  Elazığ 
f)i lmecesi şöyledir  : 

«Bir oğlum var 
Yedi kat külah g iyer» (Ç. ö. 1287) 

KÜP : Kulpsuz, ağzı dar, geniş karınl ı ,  büyük toprak kaplara Türk 
Halk di l inde verilen isim. Başlıca örneklerine Elazığ, Erzurum, Malatya, 
Adıyaman, Mardin ,  E• zincan, Tunceli, Adapazarı, Konya, Kahramanmaraş. 
Gazian tep, Adana, Giresun, Burdur, Trabzon, Kırşehir, Bilecik, Balıkesir, 
Hatcıy, Bolu v. b. i l lerimizde derlenen bi lmecelerde rastlanmaktad ır. 

«Bir küp bitim vanı 
Susam - Elazığ (C. ö. 1 609) 

«Dört küp yağım var 
Hepsinin başı aşağı 
Ne dökülür ne damlan> (Ç. ö. 2359) 
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KÜREK : Bazı bölgelerde «ev küreğ i» ,  «kır küreği» ,  «ateş küreği» gi
bi sınıflandırılan ve demirden, tahtcdan, hatta plastikten yapılan kürek, 
bi lmecelerimizde ölçü bi rimi olarak da kul lanı lmıştır. 

«Bir d irekli 
Kırk kürekl i ,; (Ç. ö. 1 396) 

LENGER : Genel l ikle toprak veya bakırdan yapılan, yayvan bir mut
tak kabıd ı r. 

«Bir lenger un bastım 
Ortasına kan bastım» (Ç. ö. 3043) 

LOKMA : Örnekl6rine Azerbaycan bilmecelerinde de rastı.an ı r. «Guş 
peteyi»  cevaplı bir Azerbaycan bilmecesi aşağıdaki g ibidir. 

«Men asıg içi deri 
İçinin içi deri 
Aşıg bir logma yeyip 
Üzü et içi deri» (Tezcan - 1973) 

METELİK : Bilmecelerimizde örneği görülen bu ölçü birimi,  demir 
pl'.lra büyüklüğünde bir alan ölçüsü olma hususiyeti göstermekte ve böl
gelere göre değişikl ik arzetmekted ir. 

«Ben giderim o g ider 
Metelik metelik iz edem ( (Ç. ö. 3054) 

OKKA : Halkın d i l ine ve dimağına yerleşmiş bulunan, günümüzde 
de bazı bölgelerde «i<i lo» yerine kullanı lan bir ağırl ı k  ölçüsüdür. 

Maddi muhteval ı  cevapların soru metinlerinde kullanı ldığı gibi ,  din 
kavramlar için sorulan bilmecelerde de müşahade edilmektedir. 
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«Ramazan» ayı için Elazığ'da; 
«Benim bir bağım var 
Yılda gel i r  otuz okka üzümü 
Akını  yersen helaldır» 

«Namaz ve Oruç» · için Malatya' da; 
«Allah' ın buyruğu 
Beş okka kendisi 
Otuz okka gövdesi»  (Ç. ö. 61 ) 

«Takunya» için Diyarbakır'da; 
«Alçacıktır katır 
Bin okka taşını {Ç. ö. 2992) 



ELAZIÖ'DA DERLENEN 'BILMECl:LERDE ÖLÇÜ BiRiMLERi 

PARMAK : Kul lanı l ış şekline ve kullanıldığı muhite göre değişikl ik  
.gösteren bir uzunluk ölçü birimidir. 

«Eni parmak boyu karış» 
Keçiboynuzu - Gaziantep (C. Ö. 1 172) 

SAHAN : Miktar ölçü birimi olarak kul lanı lmaktadır. 
«Kına» için Kahromanmaraş'da; 

«Bir sahan haşıl 
Ortası yeşi l» (C. Ö. 3094) 

«Buğday ve güneş» için Kerkük'de; 
«Bir sehen şeker 
Dünyanı eker» (Saatçi - 56) 

SANCAK : Çokluk bild iren miktar ölcülerindendir. 
«Kavun» için söylenen Bir Edi rne bi lmecesi şöyledi r  : 

«Sarıkız sancak ile 
Yedibin encik i le» (C. Ö.990) 

SANDIK : Günlü� hayatta çok kullanılan eşyalardan olan sandık. 
bi lmecelerimizde, de miktar ölçüsü olarak yer almıştır. 

«Sarı sarı s.:ındıglar 
İc i  dolu tındıglanı 

Gabag - Azerbaycan (Tezcan - 1 65) 

«Kazık üstünde kil it l i  sand ık» 
Ceviz - Batı Trakya (Dede - 12) (13) 

SEPET : Miktar ölçüsü olarak karşımıza ç ıkmaktadı r. 
ı<SügCınk üstünde 
Bir sepet yumurta» 

Yıldızlar - Elazığ (C. Ö. 319) 

«Bir sepet aşığım var 
İçinde biri scmbal l ı»  

Güneş. ay - Azerbaycan (Tezcan - 177) 

ŞELE : Sepet'in büyükce bir çeşidi olan sele'n in de miktar ölçü bi
ırimi olarak bi lmecelerimizde yer aldığını  görmekteyiz. 

«Bir sele civcivim var 
İçinde büyüceğim vanı 

Yıld ızlar. ay - Denizli (Ç. ö. 325) 

13 - Abdurrahim .Dede, Batı Trakya Türk Folkloru, Ankara, 1 978 
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All YAKICI 

SIRA SIRA : Elazığ, Erzurum. Adıyaman, Mardin,  Nevşehir, Giresun, 
Corum, Erzincan, Artvin, Çanakkale, Manisa, Konya v.b. i l lerimizden der
lenen diş, d i l ,  göz, ağız, burun, buğday, mısır, fasülye, keçiboynuzu. yas
ıtık, kiremit v. b. cevaplı bi lmecelerimizde örneklerin i  müşahade ettiğ i
·miz, günlük hayatta aa çok kullanılan miktar ölçü birimlerindendi r. 

«Mısın> için Elaz•ğ'da : 
«Uzundur zurnaya benzer 
Sıra sıra turr;aya benzer» (Ç. ö. 1588) 

«Buğday» için Corum'da : 
«Sıra sıra durmuşlar 
Hak yoluna girmişler» (Ç. ö. 1526) 

«AğıZ» için Kerkük'de : 
«Yuvada tavug 
Atrafı · sıra sıra yumurta» (Saatçi - 249) 

ŞİNİ : Günümüzde, özel l ikle köylerde kullanılmakta olan sini 'n in bil
mecelerimizde, miktar ölçü birimi olarak örneklerin i  görmekteyiz. 

«Bir sini  nar 
Haddin varsrı al» 

Ateş - Elazığ (Ç. ö. 3408) 
«Bir sinide ik i  toyug 
Biri isti, biri soyug» 

Güneş, ay - Azerbaycan (Tezcan - 177) . 
«Bir sinni de iki tavuğ 
Biri sıcağ, biri sovuğ» 

Gökyüzü ,  güneş, ay - Kerkük (Saatçi - 55) 

SÜRÜ : Bilmecelerimizde çok sayıda örneğine rastladığımız bu mik
tar ölçü bir imi,  günlük hayatta da canl ı l ığ ın ı  sürdürmektedir. 
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«Bir sürü atlar 
Tarlada otlar» 

Pamuk - Elazığ (Ç. ö. 1720) 
<CBiz biz biziz 
Bir sürü kızız» 

Yı ldızlar - Konya 
«Sürü sürü gazlar 
Sürmeli g ızlar 
Ona tohun:>l.ln 
El lerin sızlar » 

· • Gicitken - Azerbaycan (Tezcan - tô6) 



ELAZl0'DA DERLENEN BiLMECELERDE ÖLÇÜ BiRiMLERi 

Yir.e, Elazığ baştr. olmak üzere Anadolu'nun d iğer illerinde ve Ana
dolu'ya komşu olan Azerbaycan, Kerkük gibi bölgelerde derlenen bilme
celerde örneklerini  tespit ettiğimiz diğer ölçü birimlerin in isimlerin i  ise 
,şu yekilde sıralamak mümkündür : Tabak, Tas, Tavla, Tel , Tencere, Tep·  
si ,  Top, Torba, Tulunı, Tutam, Yaprak. Yük. 
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ELAZIÔ YÖRESiNDE HALKIN ESKi ESERLER HAKKINDAKİ İNANÇLAR! 

Dr. Recep YILDIRIM (•) 

Genel anlamıyla halk kü ltürünün incelenmesiyle uğrnşan folklor bi
l iminin önemle üzerinde durduğu ya da durmak zorunda olduğu bir in
celeme konusu da halk inançlarıd ır. 

Bi l imin ve teknoloj inin i lerlemesiyle her gecen gün hızla gel işen ve 
değişen ülkemizde, zamanla kaybolan bir çok folklor ürünü gibi ,  halk 
inançları da kaybolmaktadır. Oysa kaybolmakta olan bu değerleri derle
mek, arnştırıp incelemek ve belli sonuçlara varabi lmek, kanaatimizce 
:folklorun en önemli amaçlarından birid ir. İşte bu amaçla, bi ldirimizin 
adından da anlaşılacağı gibi, konumuzla ilgili bir alanda derlediğimiz 
malzemeyi siz folklorcuların i lgi lerine sunmaya çalışacağız. 

Daha çok masal ,  h ikaye, efsane ve destan gibi halk edebiyatı ürün
lerinde belgelendiklerini gördüğümüz halk inançların ın büyük bir kıs
mının da halk di l inde ve davranışlarında anlatım bulduklarını  görmekte
yiz. Cok değişik ve çeşitli alanlarda karşımıza çıkan halk inançları için
de dağlarla, kayalarla, ı rmaklarla, göl lerle ve taşlarla i lg i l i  olan pek cok 
efsane ve inanışlar bulunmaktadır. ( 1 )  Halkımız pek cok dağı, ı rmağı ve 
üzerinde kabartma ve izler (şekiller) bulunan taşları kutsal bellemiş, on
lara kutsalhklar kazandırmış, adaklar adamıştır. Bunların yanısıra,  es
ki cağlara a it yapılar kalıntı lar ve ören yerleri üzerinde de bir takım inanç
lara rastlanmaktadır. 

Elazığ ve çevresinde ekip olarak arkeoloj ik  araştı rmalar yaparken, 
öteden beri çevrede bizim eski eser olarak n itelendirdiğimiz bu tür yer
ler hakkıi1da, halkın değişik ve i lgine inanışlarını ve düşüncelerini duyup 
d inlemiştik. Fırat Havzası Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu bunların 
d i le getirilmesinde vesile olmaktadır. 

Konuya bir folklorcu gibi yaklaşamıyacağız ama, bir arkeolog ola-

rı Fırat Üniversitesi ,  Fen • Edebiyat Fakültesi - Eiazığ 
( 1 )  Tanyu Hikmet: Türklerde Taşla ilgili inançlar, Ankara 1 968 

Boratav P. Nai l ;  100 Soruda Türk Folkloru, Ankara 1973 
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rak eski eserlerle i lg i l i ,  yörede ed indiğimiz halk düşüncesi ve inanışları
nı  buraya getirmek ve siz folklorculara sunmak istedik. 

Bil indiği g ibi eski eser denildiğ inde, tarihten önceki devirlerle, tari
hi devirlere ait, bi l im, kültür, d i l  veya güzel sanatlarla i lg i l i  bulunan, yer 
üstünde, yer a ltında veya su içindeki yapıları ,  taşın ır  ve taşınmaz malla
rı ve aynı nitel ikteki her türlü belgeyi an l ıyoruz. Kü ltür varlı kları olarak 
da adlandırı lan eski eserlere Elazığ çevresinden bir kaç örnek vermek 
istersek, höyükleri, kaleleri, yazıl ı kayaları, kaya mezarlarını ,  camileri, 
medreseleri, türbeleri, kil iseleri ve manastı rları sayabi l iriz. Bu tür eser
lerin sayılarını arttırmak mümkündür. 

Öncel ikle bel irtmek gerekirse, Anadol.u'nun bir çok yöresinde oldu
ğu g ibi Elazığ ve çevresinde de bu tür eski yapı ve kal ıntı ların bulun
,duğu yerlerde, muazzam hazinelerin ,  altın dolu küplerin gömülü olduğu 
.inancı pek yaygındır. (2) Yöre halkı eski halk hikaye ve masallarında 
rastlanan yeraltı hazineleriyle i lg i l i  motifleri bu eski yapı ve kalıntı yerle
ri için de düşünmekte ve bunlarla benzerlikler kurmaktadır. Biz halk 
ara.sında define arayıcı l ığ ı  ve defineci l ik olarak bil inen ve çevresinde bir 
cok folklorik unsurları da içeren bu yaygın  inancın dışında kalan diğer 
ıfolklor unsurların ı  aramak istedik.  Ayrıca Elazığ yöresinde yaygın ola
rak rastlanmasa da Anadolu'nun çeşitl i  yörelerinde eski b ir  kal ıntı, b ir 
heykel bir mezar veya bir yapının kutsal olarak bi l indiği ,  tanındığı göz
:lenmektedir. (3) Bu tür eski eserler, kutsall ıklarından dolayı günümüze 
kadar sağlam bir şekilde kalabilmiştir. Fakat bu düşünc'3nin aksine, bu 
·tür yerlerin bir kısım define arayıcıların tahribatına uğrayarak parçalan
dığı ve tahrip olduğu, ya da tamamen ortadan kald ırı lmış olduğu da mü
,şahede edi lmiştir. (4) 

Elazığ yöresinde eski eserlerden höyük, kale, mezar ve mezar taşla
rı ile i lgi l i  inançlar d ikkatimizi çekmektedir. Hepimizin bi ldiği  gibi ,  eski 
çağlardaki iskôn sahası kal ıntı ların ın zamanla üst üste birikmesiyle mey
dana gelmiş tepeciklere höyük, d iyoruz. Elazığ yöresindeki höyüklerde 
Eski Tunç Cağı kalıntı larından Selçuklu dönemine kadar bütün Doğu 
Anadolu kültürlerinin kalıntı larına rastlamak mümkündür. (5) Yukarı Fı
rat Havzasında pek çok höyük, bugün Keban Baraj Gölünün su ları a ltın-

(2) Uysal A. Edip; •Türkiye'de Halk Defineci l iğinde Folklor Unsurları• 1 .  Uluslararası 
Türk Folklor Semineri Bildirileri, Ankara 1974 s. 416 vd. 

(3) Tanyu Hikmet; a. g. e. s. 1 24 
(4) Yıldırım Recep; •Kaçak Kazıların ve Eski Eser Kaçakcı l ığının Önlenmesi Hakkında• 

F. O. Edebiyat Fakültesi Dergisi 1. Cilt 1. Sayı 1981 s. 150 vd. 
(5) Keban Projesi Yayınları ; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi, Ankara 
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da kalmıştır. Elazığ Uluova üzerindeki bu köylerin b ir  kısmı Keban 
Baraj Gölü a ltında kalmadan önce, yerl i yabancı arkeologlarca kazılarak 
araştırmGiar yapılmıştır. Üzerinde arnştırma yapılmamış bir kısım hö· 
yüklere bugün, Uluova'nın batısında (Mollakendi )  ve kuzeyinde (Yurtba
şı ve Gurbet Mezrası) rastlamak mümkündür. Ayrıca Elazığ ' ın güneyin
de ve batısında yer alon Tadım ve Hcmkendi köylerinde de höyükler bu
lunmaktadır. Sizlere önce bu höyükler hakkında yazı lmış. halk inançla
rından bahsetmek istiyoruz. 

İshak Sunguroğlu,  «Harput Yollarında» adlı eserinde bugün sular 
altında kalmış Alişam köyünden (Elazığ ) .  yaşlı bir köylünün Uluova'daki 
höyükler hakkındaki inançlarından bahseder. (6) Sunguroğlu yaşl ı ada
ma ova üzerindeki tepeleri (höyükleri) sorduğunda köylü : «Hey oğul 
1 .  Onlar çok eskid ir çok. Hz. isa'dan daha evvel, ta Nuh yıl larından kal
madır  onlar. Bu tepelere kimse el süremez, tı rmanamaz. Ve sonra ne 
kazı l ır  ne de bir kürek toprak al ınabi l ir. Alanın o anda el i  kolu  çarpıl ı r. 
Tılsımlıdır onlar oğul .» Ve köylü devam eder : «Bunlar o zamanın nem
rut hükümdarları için yaptırı lmıştı r. Kat kattır. En alt katta. büyük hü
kümdar için kurban F.d i len insanların mezarları, en üst katta da yine bu 
hükümdara ait kıymetli eşya i le altın .  gümüş ve bakı r paralar vardır.» 

Uluova köylerinde, geçmiş yıl larda höyükler hakkında böyle hikaye
ler an latı l ı rken, Elazığ'ın kuzey batısında Murat nehri kenarındaki Pulur 
(Sakyol) köyündeki ve bugün Keban Bara j Gölü suları cıltında kalan hö
yükte, o yı l larda kurtarma kazı ları yapan değerli bi l im adamı rahmetli 
H. Zübeyr Koşay, Pulur höyüğü hakkında yöre halkının inancını şu şekil
de d i le getiriyor. (7) : «Osmanlı Padişahlarından iV. Murat, Bağdat sefe
rine g iderken, haşmetli süvarileri heybelerin i  hep aynı yere si lkmeleri 
sonucu bu tepe meydana gelmiş». Burada kazılar yapıldıktan sonra orta
ya çıkan yapı kalıntı larını gören köylüler için rahmetl i bi l im adamı : «Bu 
halkın kutsallaşan inançlarını i lmin gerçeklerine feda etmeye değer mi 
idi » diye düşünür. (8) Herhalde Koşay, i lmi gerçeklerden sonra halk
taki bahtsızl ığ ı .  hayal kırıkl ığ ın ı  ve kendi lerin i  yaln ızlığa iten duyguları h is
setmiş olabileceğini sanıyoruz. 

Mollakendi (Güntaşı\ köyündeki ve çevredeki diğer höyüklerin olu
şumlarıyla i lg i l i  olarak Güntaşı köylü leri inançlarını şöyle di le getiriyor
lar : Eski devirlerde bu ova (u luova) .  s ık sık su baskınlarına maruz ka
l ırmış. Haik su bask ın larından kurtulmcık için. bol toprak yığmak sure-

(6) Sungurcğlu ishak ; Harput Yollarında 1. Cilt lstanbul 1958 s. 51 
(7) Koşay H. Zübeyr; Pıılur Etnoğrafya ve Folklor Araştırmaları Ankara 1977 
(8) Işık Şerafettin ;  Cıncık (Keban Barajı Öyküsü) Ankara 1 973 
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tiyle bu tepeleri meydana getirmişler. Halk su baskınları s ırasında bu 
tepelere sığınırlarmış.» MoUakendi köyündeki höyükle i lg ı l i  d iğer bir ri
vayete göre : «Bu tepe Cenevizl i lerden kalmadır. O zamanın köylüleri 
süvari akın larından korunmak için, toprak yığarak, bu tepeleri meydana 
getirmişlerd ir. Köylüler, akınlar sırasında tepeye çı kmak suretiyle sü
.vari lerden korunurmuş.» 

Elazığ Yurtbaşı kasabasında ise, yöredeki höyüklerin, haberleşme 
,tepeleri olduğundan bahsedilmekted ir. : «Bu tepeler hemen hemen her 
köyCın yakınında bulunur. İyi ve kötü günlerde haberlerin i ,  bir düşman 
saldırıs :n ı  veya bayram ve ramazan günleri g ib i  kutsal günleri, d iğer 
,köylere i letirken, bu tepelerin başında ateş yakı l ı r, ateşi gören en yakın 
köy halkı , aynı şekilde d iğer köylere i leti rmiş».  

Elazığ ' ın Hankend ı kasabasının yakınındaki b ir  başka höyüğün olu
şumunu yöre halkı şu şekilde açıklamaktadır : «Bu tepeyi zamanın hü
kümdar ı  yediden yetmişe herkese merkep ve katırlarla toprak getirtip 
yığdırarak yaptırmıştır. Hükümdar yaz ayların ın sıcak günlerinde bu te
peye çıkar, bir gölgel iğin altında oturur serinlenirmiş» . 

Elazığ merkez köylerinden Tadım'da köylüler tarafından «Kale» ola
rak adlandırı lan ve bugün üzerinde Bizans dönemine ait sur kalıntı ları
nın bulunduğu bir höyük vardır. Köyün tarih in i  an latan yaşl ı lar. Tadım'ın 
eskiden tıütün dava ve mahkemelerin görü ldüğü önemli  bir merkez ol
duğundan bahsetmek.tedi rler. Onlara göre kale (höyük). bu öneml i  mer
kezin korunması ve savunulması amacıyla zamanın hükümdarınca çev
.re köylerden eşit mıl<tarda getirilen toprakla yaptırı lmıştı r. Hatta, Tadı m  
köylü leri yakınlarındaki Miyadin köyünün kalenin yapımında diğer köy
lere göre 1 8  kağnı daha az toprak getirmiş olduğunu söylerler. Bugün 
hala bu iki  köy halkı b:u toprak borcunu konuşur ve şakalaş ırlar. 

Kalelerle i lg i l i  inançlara gelince; Elazığ çevresinde Eski Çağlarda 
savunma görevi görmüş pek çok kale vardır. Bunlardan Harput Kalesi, 
Elazığ' ın kuzeyinde, yalcın kayal ıklar üzerinde yapılmış bir kaledir. i .  ö. 
1 1 1 .  bin yı l larından itibaren iskan gördüğü bi l inmektedir. Üzerindeki sivil ,  
askeri ve dini  yapıları bugün tamamen yıkıntı lar halindedir. Ancak Ar
tuklu Dönemine ait surlar ayakta kalabilmiştir. (9) Harput Kalesi halk 
arasında «Süt Kalesi» adı i le bi l inmektedir. Bu kale hakkında halkın 
inancı ise şöyledir : Kaleyi yaptıran hükümdar çok zenginmiş. Binlerce 
koyun sürüsüne sahipmiş. Sağılan sütler yeni l ip içi l ip ve etrafa dağıtıl
dı ktan sonra geri ka lanını çaylara derelere dökerlermiş. Hükümdar ka-

---- ----------

(9) Ardıçoğlu Nurettin; Harput Tarihi İstanbul 1 958 
Yıldırım Recep; •Harput Kalesi• Bilim Birlik Başarı sayı 43 s. 20 lzmlr 1985 
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�eyi yaptırmaya başllıdığ ı  s ırada susuzluktan inşaat geri kalmış. Su te
mininin çok güç olması ve uzun zaman almasından dolayı hükümdar 
-düşünmüş, taşınmış ve en sonunda her gün dökülen sütlerin dökülme
mesini . sabah, akşam kalenin önüne getiri l ip inşaata tesl im edi lmesini  
cobanbaşıya ve al ınan sütlerin hare iş!erinde su yerine kul lanı lmasını  
-da ustabaşlarına emretmiş. 

Kale, temelinden hisar ve burçlarına kadar işte bu sütlü harçlarla 
yapıımış olduğundan «Süt Kalesi» adını almıştır. 

Elazığ' ın Baskil i lçesine bağlı Habipuşağı köyündeki kale ( lzolu 
Kalesi) bir Urartu kalesid ı r. ( 1 0) Fırat nehri kenarında tabi kayal ığın üze
rindeki kalede Urartu dönemine ait b ir  kitabe ve yapı kalıntı ları vard ır. 
A. Ü .  D. T. C. Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Baki Öğün baş
kanl ığındaki bir heyet burada üç mevsim arkeolojik kazı çalışmaları yap
mıştı r. Bu kalede düşman kuşatması s ı rasında gizl ice Fırat nehrinden 
su alabi lmek için suya inen tünel şeklinde kaya basamakları bulunmak
tadı r. Bu tür kaya basamakları Urartu kcıleleri için karakteristiktir. Yöre 
·halkı bu kaya basamakların ın b ir  tünel şeklinde Fırat nehrinin altından 
geçerek Fıratın Malatya toprakları kıyısında yer alan ve izolu kalesine 
·10 km uzakl ıkta olan Pirot köyüne ulaşt ığına inanırlar (orada bir başka 
höyük vardır) .  Köy halkı İ:z:olu kcı lesinde oturan kral ın ,  bu geçit saye
<Sinde Pirot kral ın ı  yenerek kendis ine bağladığından sözeder. 

Elazığ yöresinde mezar ve mezar taşları hakkındaki inanışlar da 
,:değişiktir. Harput nahiyesinin arkasında Hacıseli köyünde Urartu dö
nemine ait bir kaya mezarı vard ır. Bu tür kaya mezarlarına yakın çev
rede Mazgirt ve Palu kalelerinde de rastlıyoruz. Hacıseli köyündeki bu 
kaya mezarı , yöre halkı  için kutsal sayi l ı r. Çocuğu olmayan kadınlar bu
'rayı ziyaret ederler. Halk burayı bir ycıt ır g ibi bellemiştir. İci oda şek
l inde olan bu kaya mezarından himmet umarlcr. 

Anadolu 'da 1 3. yüıyıldan itibaren Karakoyunlu ve Akkoyunlu türk-
1menleri:ı hakim oldukları sahalarda koç ve koyun şeki l l i  mezar taşları
nın kul !a ı ı ımı da bir gelenek hal ini a lmıştı r. ( 1 1 )  Günümüzde eski eser 
n itel iği taşıyan bu mezar taşlarına Elazığ yöresinde de rastlanmaktadı r. 
Elazığ' ırı Sün köyü halkı bu mezar taşlcır ın ı  kutsal sayar. «Koç Baba» 
adı verilen bir mezar taşını  uğur getireceği inancı i le her sabah bir evin 
önüne naklederlermiş. Ayrıca yürümeyen çocuklar bu mezar taşının 

( 10) Ôğüıı Baki; · Habibuşağı Kazısı • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı V. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 1983 

( 1 1 )  Çay Abdülhalük M;  Anadolu' da Türk Damgası «Koç Heykel Mezar Taşları ve 
Türıder'de Koç • Koyun Meselesin Ankara 1933 
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altından geçiri l irse hemen yürüyeceği ,  daima kız doğuran kadınlar �se 
aynı şekilde koç heykelin in  altından geçiri ldiğinde oğlan doğuracakları
na inanı l ı rmış. 

Elazıg ve cevresınin eski eserler acısından zenginl iği  halkın bu 
eserler hakkındaki inanç ve efsanelerin i  de çeşitlend irmektedir sanıyoruz. 
Anadolu'nun bir çok yerinde bu konuda yapılacak sağl ıkl ı  folklor derle
meleri, bıze zengin bir malzeme sunacaktır. 

Bugün ü lkemizin bir cok yerinde yapılan arkeoloj ik  kazılar bir yan
ıdan halkın eski eserlere i lg is ini  çekerken, öte yandan bu eski eserlerle 
i lg i l i  inançlarını da sarsmaktadır. 

Sonuçta bir arkeolog olarak bu konudaki önemli bir tesbitimizi tek
rar dile getirerek sözlerimizi biti rmek istiyoruz. Eski eserler hakkındaki 
halk inançları icinde «definecil ik ve define arayıcı l ığ ı  bir cok eski ese
rin tahribatma yol acarken bu eserlerin kutsal olarak bi l inmesi ya da 
öyle düşünülmesi eserlerin günümüze kadar gelmesinde de etki l i  oldu
ğunu göstermektedir. 

Bu sempozyumda siz değerli folklor uzmanlarına, Türk Folklor araş
tırrrıcları içinde, özell ikle eski eserler bakımından zengin olan Fırat Hav
zasının kultür varl ıklarıyla i lg i l i  halk düşüncesi ve inançlarının da gözar
dı ed i lmeden, araştırı l ıp incelenmesi ,  en önemli temennimiz olacaktır. 
Mi l letlerin folklor ürünleri, a it oldukları toplumların karakterini ve yaşa
YiŞ tarzların ı ,  zevk ve duyguların ı  bel i rteceğinden, Mi l l i  tarih ve kültür 
hazinelerimiz olarak gördüğümüz eski eserlerimize gereken önemin ve
rilmesi kadar, bunların  çevresinde oluşan halk kültürü ürünlerine de mi l l i  
bir servet gözüyle bakmak ve onlara da gereken önemi vermek yerinde 
bir davranış olur. 
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Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YUVALI c•, 

An'Jdolu'nun Asya ve Avrupa için jeo-pol iti k durumu ne ise, Anadolu 
için de F!rat Havzasının ehemmiyeti aynıdır. Çünkü, bi l inen tarihi de
virlerde Anadolu'ya hakim olan güçler, umumiyetle bu yönden gelmişler
d i r. Bu sebeple Anadolu'nun boğazı İstanbul ve Çanakkale, belkernl�i de  
Fırat Huvzası olmuştur. 

Teblığ konumuz, zaman ve mekôn bakımından oldukça geniştir. Oy
saki, a raştırmalarda zaman ve mekôn unsurunun sınırları daraldıkça 
muhteva da o nisbette derinleşir. Daha ziyôde yapılmış olan araştırma 
ları objei<tif b ir  değerlendirme ile Fırat Havzası'nın tarih imizdeki ehem
miyetini ortaya koymaya çalıştık. Saha, mekôn bakımından yukarı, orta 
ve aşağı Fırat Havzası olarak üç ana bölümde ele al ınmışsa da biz da
ha ziyôrte «Yukarı Fırat Havzası» nı  yani Erzurum, Ağrı ,  k:smen Van, Bit
l is, Muş. Bingöl, Elôzığ ve Tunceii yöresini ele aldık. Zaman bakımından 
ise,  yörede Türklerin görünmesiyle yani X. y. yıldan günümüze kadar 
uzanan yaklaşık bin yı l l ık bir dönemi i htiva ediyor. 

M. O. Anadolu'da Hititler, Hurriler, Urartular, İyonlar, Erüskler. Frig
ler, Lidya• ı lar, Kimmer!er ve Persler gibi çoğunluğu Ari ı rkına mensup 
kavimler tarafından devletler kurulmuşsa da, Türkler Anado!u'ya geld ik
lerinde Anadolu'daki ı rki yapı M .  ö. 1 1 1 .y. yı l i le M. S. 1 .  y. yı l  arasında 
şekillenmiştir. Yukarıda saydığım eski Anadolu kavimlerinin Hellen isti k 
çağda varl ıklarını devam etti rd iklerine dair pek bi lgi yoktur. Dolayısıyla, 
Anadolu insanının yapısında söz konusu kav•mlerin kalıntısını aramak 
ise, bir hevesi veya arzuyu tatminden başka bir şey deği ld ir. 

M. S. 1 .  y. yılda başlayan Roma ve onun devamı Bizans dönemlerin
de Fırat Havzası ,  Bizans-Sasôn i  mücôdelelerine sahne olmuştur. Bu 
durum, yöreyi hemen her bakımdan etkilemiş ve Bizans Fırat nehrinin 

( ' )  Fı rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim üyesi, Elazığ 
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doğusun:Jaki toprakları yani «Fırat Havzası» nı da imi olarak elinde tu
tamamışt •r. M. S. V. y. yıldan itibaren bu yöreye Balkanlardan getirdi
ği ve çoyunluğu Türk menşeli ücretl i askerlerini yerleştirmek suretiyle 
s ın ırlarını tahkime çal ışmışt:r. Fırat Havzası üzerindeki Bizans-Sasani 
çekişmes• yüzyı l larca sonra yörede görü lecek olan Osmanl ı  - Safevi çe
kişmesi;ıe benzeti lebi l i r. Çünkü Osmanl ı  ordusu İran seferine çıktığ ı  za
man Fırat Havzası ve dolayısıyla Anadolu'nun doğusunu boşaltan Safe
viler Osmanl ı  ordusu çeki l ince bölgede etki li ol uyordu.  

V. y. yıldan sonra Sasanller zayıflayınca Bizans, Fırat Havzası 'n ın 
kontrolünü el ine almış ise de, bu defa da, Bizansın karşısına Müslüman 
Araplar çıkacaktır. Ancak Arap orduları Anadolu 'yu Güney-doğudan zor
ladıkları için bütün gayretlerine rağmen Bizans'ı Anadolu'dan atamamış
lard ır. Çünkü Anadolu bu cepheden tabii engel lerle çevri l id ir. Toros sı
radağlarından itibaren kuzey-doğu yönünde sıralanan Munzur-Karasu
Aras sıradağları ve suların akış istikômeti Güney-doğu'dan Anadolu'ya 
geçişi engel lemektedir. Bel l i  boşl ı  geçit merkezlerindeki müstahkem sa
vunma noktaları ise bu geçişi daha da zorlaştıracaktır. Tarsus'tan 
başlayıp Erzurum'a kadar uzanan savunma hattın ın  güneydoğusu, Müs
lüman Araplar, kuzey ve kuzey-doğusu da Bizans tarafından tahkim 
edi lmişf,·. Emevilerin yerin i  alan Abbasiler zamanında da bu mücade
leler devam etmiştir. Bizans X. y. yıl sonlarına doğru, Fırat Havzası dôhiı  
hemen butün Güney-doğu Anadoiu 'yu ele geçirmiş ve kuzey Suriye'yi 
tehdid etmeye başladığı s ırada, Türkler Anadolu sınırların ı  zorlamak 
taydı .  

Bizans, merkezi otoritesin i  Fırat Havzası ve Güney - doğu Anadolu 'da 
güçlendi rmek maksadıyla birçok tedbir  a lmıştı . Bundan en fazla «Şark 
Hıristiyanlar» ı deni len mahall i  unsurlar zarar görmüştür. Bizans'ın yöre
deki d ini. s iyasi ve idari uygulamaları Türk feth in i  kolaylaştıran faktör
lerden biridir. Çünkü, bir yanda bu baskı, diğer yanda ise Selçukluların 
getirdiğ!  miri toprak sistemi ile - mülkiyeti devlete, tasarrufu köylüye - ezi 
len köy1ü leri toprağa kavuşturdukları gibi  Rum, Ermeni ve Süryônileri 
din ve rrıi l l ıyet değiştirmeye zorlamad! lar. Bu durum, çağdaş tarihçiler
den Urfal ı  Mathieu ve Süryani Mihael tarafından yazı lan tarihi eserlerde 
görülmektedir. ( 1 )  

Fırat Havzası'ndaki Türk varl ığ ı  X. y .  yı ldan çok öncelere dayan
maktadır. N itekim Fırat Havzası, Sakalar i le Persler a rasında paylaşıl-

1-· Urtal ı Mateos, Urfalı Mateos Vekı:ıyi - namesi (952·1 136) ve Papaz Grigorun 
j:eyli (1 1 16-1 162), (Türkçeye çev.) Hrant D. Andreasyan, Ankara 1962, ss. 48-56. 
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,mayan bir bölge olmuştur. Avrupa'daki kavimler göçü hôd isesinin mü
sebbibi o ıar. Hun Türkleri, 395 tarihinde Erzurum üzerinden Karasu- Fı
rat vadisi boyunca i lerlemişler, Malatya üzerinden Antakya ve Urfa'ya 
kadar gitmişler, aynı yoldan tekrar Kafkasya'ya dönmüşlerdir. Hazar 
,Türklerin in,  Fırat Havzasına akınları olduğu g ibi ,  Bizans'ın da V. y. yıl
dan itibaren Sasani ve M üs!üman Arap saldırı larına karşı Fırat Havzası 
:boyunca bir savunma hattı kurduğu ve bunun gerisine Balkanlardan ge
tirdiği Türk kavimlerin i yerleştirmek suretiyle yöreyi savunduğu bi l in
,mekted ir. 10 .  y. yı l  başlarından itibôren l\<1ôveraünnelır ve ötesinde cere
yan eden hôdiseler batı yönündeki Türk göçlerini yoğunlaştırmış ve bil
hassa Azerbaycan'da büyük bi r Türk nüfusu birikmişti . Selçuklu devle
tinin batı politi kasının temelinde, bu Türklere yurt bulma meselesi yatı
yordu.  Böyle olunca, Anadolu'nun feihi Türkler için bir zaruret olmuştu. 
Bizans'ın idari, siyasi ve sosyal durumu da bu işi kolaylaştırmıştır. Ma
lazgirt Savaşı öncesinde yapılan Anadolu akınları ,  daha ziyade vur - kaç 
şeklinde olup, yirmi yıl içerisinde Fırat Havzasının hemen tamamı Türk
lerin kontrolüne girmişti. 1048'de Erzurum, 1 057'de Malatya ve 1 064'de 
de Kars, Türklerine eline geçmişti. Ancak o s ırada henüz buralar Türk
Jer için emniyetle oturulabilecek yerler değildi. Zira Bizans orduları ha
rekete geçince Türkler geri çeki l iyordu.  Bu yüzden Malazg irt öncesinae 
Fırat Havzasındaki fetih ler geçici olmuştur. 

1011  tarihinde Bizans tarihinin en büyük mağlubiyetine uğrarken, 
Türkler de yeni bir vatan kurmanın heyecan ı  içerisinde idi. Savaş sonra
sı  Fırat Havzası ve Güney-doğu Anadolu'da irsi Türkmen beyleri fethet
tikleri şehırlerde Büyük Selçuklu Devletine bağlı beylikler kurarken, Sel
çuklu a . ıesinden Kutalmış' ın oğul ları da Orta ve Batı Anadolu'da, Sel
çuklu DeV!etini kurma cabası içerisinde idi ler. Anadolu, uzun tarihi için
de en mesud dönemini Selçuklular zamanında yaşamıştır. Selçuklular, 
Anadolu'yu o sırada medeniyetçe çok i leri bir seviyede bulunan lslôm 
dünyasının geniş iktisadi ve ticari faal iyetleri içine dahil ettikten sonra, 
bu ü lked9 medeni ve iktisadi inkişôf ve şehir hayatı hızla gelişmiştir. 
Bu hususta Anadolu şehirlerindeki Selçuklu eserleri en sağlam tarihi ve
sikalard;r. Çağdaş tarihçilerden Hamdullah Kavzini'nin 1 336 yıl ında Ana
dolu'nun vôridôtını (vergilerini )  gösteren kayıtlar incelendiği zaman Fı
rat Havıası şehirlerinin gelirlerin in batı orta Anadolu şehirlerinden hay
l i  yükseK olduğu görülür. N itekim, Ankara şehrinin vergisi 72 bin dinai 
(alt ın) Kayseri 140 bin, Erzurum 215 bin, Erzincan 332 bin, Meyyafôriktn 
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,(Silvan) 224 bin, Harput 215  bin, Ahlat ise 2 mi lyon dinar idi .  (2) Aynı 
kayda göre toplam Anadolu verg i gel iri 1 7  milyon dinar idi .  Aynı tarihler
de iktisatçı Sombart' ın verd iği rakamlara göre, İngi ltere Kral l ığ ın ın vergi 
gel iri 4 mi lyon, Fransa'nınki ise 3 milyon Frank civarındadı r. (3) Batı i le 
doğu arasındaki bu farklardan dolayı Orta-cağ Avrupa eserlerinde Tür
.kiye efsanevi zenginl ikler ve hazineler d iyôrı olarak geçmektedi r. (4) 
Anadolu 'cla ise, Fırat havzası i le Güney-doğu Anadolu şehirleri Orta ve 
:Batı Anadolu şehirlerine nazaran çok i leri durumdadır. 

Fırat Havzası 'n ın Türkleşmesinde öneml i  bir faktör olan beylikler
den kısaca bahsetmekte fayda vardır. 

1- SALTUKLULAR (1072-1202) 

Saltuklular ( 1 072-1202) Malazgirt savaşına katı lan Alparslan'ın ku
mandan:arından Ebu'1 -Kasım Saltuk Bey tarafından kurulmuştur. Gürcü 
lerle o lan mücadeleleri beyl iğin ortadan kalkmasına kadar sürmüştür. 
1202'de Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah, Erzurum'u i lhak ile 
beyliğe son vermişti r. Türkistan ve İran'dan gelen büyük kervan yolu  
Erzurum'dan, Erzincan, Sivas, Kayseri ve  Konya üzerinden Akdeniz'e 
ulaşıl ıyordu. Ayrıca Erzurum, Trabzon yolu da o çağlarda oldukça önem
li idi .  (5i 

2- MENGÜCEKLER (1080-1228) 

Malazgirt savaşına katı lan Alparslan' ın kumandanlarından Mengü
cek Bey tarafından kurulmuştur. İ lk merkezleri Kemah'dır. Daha sonra 
Kemah-Erzincan ve Divriğ i  olmak üzere ikiye ayrı lacaktır. Bu devirde 
Erzincan önemli bir kültür ve tiraret merkezi olmuştur. 1228 yıl ında Ana
dolu Selçuklu Sultanı Alôaddin Keykubat beyl iğe son verdi .  (6) 

3- DİLMACOGULLARI (1084-1393) 

Bitlis ve Erzen'de Dilmaçoğlu Mehmed Bey tarafından kurulmuştur. 
Malazgirt savaşına katı lan Turkmen Beylerinden biridir. Timur'un 1394 

2- Zeki Velidi Toğan, · Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadi Vaziyeti• ,  T.H.l.T. 
Mec, ı. s. 1 ·36 

3- 'N. Barthold, • İ lhanl ı lar Devrinde Mali Vaziyet•, T.H.i .T. Mec. 1. s. 147. 
4- Johinvi l le, Histoire de St. Louis (nşr. N .de Vai l ly), Paris 1 872, s. 64 - 65 
5- ı=;ıruk Sümer, •Saltuklular•, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, c .  l l l 'den 

ayrı basım, Ank. 1 971 , s. 391-432. 
6- Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, lst. 1 980, s. 55-70 
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deki Anadolu seferine kadar varl ığını sürdürmüştür. (7) 

4- SÖKMENLİLER (AHLATŞAHLAR) ( 1110-1207) 

Seh;uklu emirlerinden Sökmen El-Kutbi tarafından 1 1 10 yıl ında ku
rulmuşt•Jı . Daha sonra, Ahlat, Erciş, Adi lcevaz, Eleşkirt, Van ve Muş i l  
ve i lçelerir.i s ın ı rları içine almıştır. Fırat Havzası'nda ticaret, i l im, sanat, 
imar ve kültür faal iyetleri büyük ölçüde Ahlatşahlar zamanında yüksel
miştir. Beyliğin merkezi olan Ahlat, ôdetô yörenin hemen her bakımda!'l 
merkezi durumunda olmuştur. Bu sebeple olmalıd ır  ki ,  bu şehir Kubbe
tü'I - İsıöm sıfatıyla vasıflandırı lmıştır. Selçuklu mengücekli ve Salı:uklu 
şehirlerince 12. y.y. da yapılmış birçok sanat eserlerinin Ahlatlı mimarlar 
tarafından inşa olunmuş olması da bu şehrin o zamanki durumunu be
l i rtmeye kôfidir. Harzemşah, Eyyubi ve Moğol istilôları bütün Fırat Hav
zası şeııirleri gibi Ahlat'ı da etkilemiştir. Hamdul lah  Kazvini'n in ifadesine 
göre, Moğol isti lôsından önce Ahlat' ın y ı l l ık hukOk-i d ivônisi (vergileri) 
200 Tümen yani, 2 milyon a ltın iken kendi zamanında 39 Tümene düş
müştür ki bu rakamlar istilaların iktisôdi ve meden i  sukuta ne ölçüde se
bep olduğunun ifadesid ir. Kazvini'ye göre, bağ ve bahçeleri çok oları 
Ahlat' ın vergisi 39 Tümen iken aynı isti lôlara uğrayan Erzurum'da 22 
Erzincaıı 'aa 33 Tümene düşmüştür. 14. yüzyılda sık sık mahalli eşkiyôla
rın saldı� ısına uğrayan Ahlat eski önemini  kaybetmiştir. Aynı  şehir, yüz
yıl önce, Harzemşah Celôleddin' in güçlü ordusu ve muhasara ô letlerine 
karşı alı:ı ay dayanmıştı . (8) 14. yüzyılda mahalli eşkıyôların sald ırısına 
uğraması .  şehrin sur ve savunmadan mahrum bırakı lması i le izah edile
bi l ir. 

5- CUBUKOGULLARI (1085-1 1 13) 

Bu yöre Sultan Mel ikşah tarafından hizmetlerine karşıl ık olarak Çu
buk Bey'e verilmiştir. Çubuk Bey ve oğlu  Mehmet. Palu, Çemişgezek, ve 
Arapgir' i  de alarak beyliği kurmuşlard ır. Bu beylik, Artuklu Belek Gazi 
tarafınd.Jn ortadan kaldırılmıştır. 

6- ARTUKLULAR (1 101-1408) 

Selçuklu beylerinden Eksük-oğlu Artuk'un soyundan geldikleri için 
bu ad verilmiştir. 12-14, yüzyıl lar arasında Fırat Havza'sının güneydoğu 
kısmına hôkim olmuşlard ı r. Hısn-ı Keyfô, Mardin ve Harput olmak üzere 

7- ·'.)s:ııan Turan, Aynı eser, s.  1 1 1 .  
8-- Aynı eser, s .  83-1 06 
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üç kol hal inde hüküm sürmüşlerd ir. Selçuklular, Zenğiler EyyQbiler. Da
n işmendl i ler. Ahlatşahlar, Karakoyunlular ve Timurlular ile s iyasi i l işki
leri olmuştur. Hacl ı larla Emir Belek Bey'in mücadelesi ,  adeta destanlaş
mıştı r. F ırc� Havzası'nda tarihi eserler bakımından ilk sırayı a l ı rlar. (9) 

7- KARAKOYUNLULAR (1365-1469) 

Fırat Havzası'nın Türkleşmesi nde öneml i  h izmetleri görülen ik i  kar
deş devletten biri olan Karakoyunlular; 14. yüzyı l ın ikinci yarısından 15. 
yüzyı l ın son çeyreğine kadar yöreye hakim olmuşlard ı r. Bu devlet, bün
yesinde çeşitli Oğuz topluluklarını birleşti ren büyük bir Türkmen konfe
derasyonudur. Tıpkı Osmanl ı  Devleti g ib i  aşiretten devlete geçişi Ka
rakoyunlularda da görmekteyiz. Karakoyunlu ismi başlangıçta bir  Türk
men topluluğunun adı i ken bilahare büyük bir s iyasi teşekküle ad ol
muştur. Selçuklulardan sonra Anadolu'nun idaresin i  ele geçiren İ lhanl ı  
devletinin dağı lmasından sonra Karakoyunlular Fırat Havzası ve Güney
doğu Arıadolu'ya hakim olmuştur. Bu yörenin Türkleşmesinde öneml i  rol 
oynayan Karakoyunlular, Timur'a karşı da Fırat Havzası'nın aşılması 
güç daglık yörelerine çekilerek uzun süre mücadele etmişlerd ir. 

Karakoyunlular'ın Türkistan'daki Gazkı rd bölgesinden Azerbay
can'a ve oradan da Bitlis civarına geldiklerine dair tarihi bi lgi ler vardı r. 
Gazkırc:/Gazkurd dağı Oğuzlar'ın en eski yurdu olan Karaçuk dağları
nın bir oölürnüdür. Devleti n dayandığı Türkmen toplulukları s ırasıyla 
şunlardır : Hanedanın mensup olduğu Karakoyunlu kabilesi, Sa'dlu ,  Du
harlu, Ceıkırlu/Cekirlü ,  Balıarlu, Alpağut, Ayinlu,  Ağaçeri, Hacı lu,  Dö
ğer, Avşar, Bayramlu, Süleymani, Zı rki, Mahmudi vb. topluluklardır. ( 10) 

8- AKKOYUNLULAR (1469-1508) 

Karokoyunluların mirasına sahip olarak kurulmuşlardır. Akkoyun, 
bir kabıleye- ait iken, zamanla büyük bir siyasi kuruluşun adı olmuştur. 
Bu kavmin menşei hakkında Kitab-ı Diyarbekriye'nin verd iğ i  malumata 
göre Oğuzlar'ın Bayındır boyundandır. Bu husus Akkoyunlu hükümdar
larından Uzun Hasan Beğ' in Osmanl ı  Padişahı Fatih Sultan Mehmed'9 
yazmış olduğu mektuplarda da görülmektedir. Bu devlete de, etn ik ve 
idari bai<ımdan Türk olan Safevi Devleti son vermiştir. Devletin dayandığı 
kabileler arasında : Hanedan üyelerin in mensup olduğu Bayındır boyu, 

9-- Aynı eser, s. 134-194. 
10- ı=aruk Sümer, Karakoyunlular, Ankara 1967. s. 1 9-32 
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Pürnek, Musullu, Hamza. Hacılu, Kara Hacılu, İzzeddin Hacılu, Emirlü, 
Halep Türkmenleri Dulkadirlu. Çepni ler, Ağaçeriler, Kaçarlar ve Döğer
ler bulu '1maktadır .  ( 1 1 )  

Yukarıda sıralad ığımız Türk beylik veya devletleri, sahibi bulunduk
ları yerle.şme merkezlerini mamur · hale getirmek ve siyasi varl ıklarını 
devam ettirebi lmek için yoğun çaba sarfetmişlerdir. Etnik ve kültür ba
kımından aralarında hemen hiç fark yoktur. Zaman zaman kendi arala
rında veya Anadolu birl iğini  kurma mücadelesi veren Selçuklu ve Os
manlı devletleri i le de varl ıklarını devam ettirebilmek için mücadele et
mişlerd ir. Yıkılma tarihleri ya bir Türkmen Beyl iği 'nin kuruluşu ile veya 
Selçuklu - Osmanlı hôkimiyeti ile son bulmuştur. Bu arada i lhanl ı ,  Mem
luk, Eyyubilerle de mücadele etmişlerd ir. Selçuklu ve Osmanl ı lar'ın mü
cadelelerinin temelinde Anadolu birliği yatmaktaydı .  Çünkü tarihi hadi
selerle de sabittir ki, Fı rat Havzası'na hôkim olamayan siyasi teşekkül
ler Anadolu birl iğini kuramamışlard ır. Nitekim, Anadolu Selçuklu Devle
ti 'nin siyasi mücadelesinde Bizans ve Haçl ı lar kadar  önemli olan üçün
cü mücade;e alanı da Fırat Havzasında kurulan Türk Beylikleri olmuş
tur . 

XVI .  y. yı l  Osmanl ı  - Akkoyunlu  mücadelesi, sonunda bu devlet ya
ni Akkoyunlular sahneden çeki l irler. Onların yerini yine bir Türkmen 
Devleti olem Safeviler alacaktır. Ama bu arada 500 yıldan beri Kafkasya 
ve İran iızerinden Anadolu 'ya akan Türkmen seli bu defa Anadolu 'dan 
yani Fırat Havzası'ndan İran yönüne akmaya başlayacaktır. Safevi dev
letini kurun!ar, Türk olmaları bir yana. hemen ekserisin in Anadolu'dan 
ve bi lhassa Fırat Havzası'ndan g itmiş olmaları yörenin etn ik ve tarihi 
üzerindo derin izler bırakmıştır. Anadolu'dan İran yönüne giden Türk 
göçleri aşağı yukarı bir asır devam etmişse de bu göçün ardı  kesilme
ımiş, XVl l l .  ve hatta 19. y. yy da da bu göçlere rastlanmaktad ı r. Fırat Hav
zası'ndcm İran yönüne ilk göç olayı İ lhanl ı  Devleti 'nin Diyarbakır Valisi 
Uyrat Ali Padişah' ın, 1 336 yı l ında adı geçen devletin son hükümdarı Ar
pagaun (Arpa) n ın hükümdarl ığ ın ı  tanımayıp, isyôn etmesi ile başlamış
tır. Bunu İ lhanl ı  Devleti'n in Anadolu Genel Valisi Celôyir Şeyh Hasan 
idaresindeki Türkmenlerin gid işi takip etmiştir. Üçüncü olarak da Ço
banl ı  Şeyh Hasan ile Düzmece Demirtaş'ın Anadolu 'dan İran'a götür
dükleri Türkmenler gösterilebi l i r. Bu güçlerle sadece Fırat Havzası de
ği l ,  Orta Anadolu 'daki Türkmenlerden de İran'a göçenler olmuştur. Fa-

1 1- Daha geniş bi lgi  için bak. Türk Milli Bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu, 
Ankara., 1 985, s. 31-35. 
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kat Safev� Devleti 'nin kuruluşu ile Anadolu'dan i ran'a g iden Türk nüfu
su d iğer göçlerle mukayese edilemiyecek ölçüde kesif ve devamlı ol
muştur. ( 12)  Oyle kı, Osmanlı  ve Safevi Devletleri g ibi iki Türk devletin in 
arasınd::ı kalan Fırat Havzası, şehirleri iç in  artık Selçuklu dönemindeki 
o parlak günler geride kairnıştı r. Yöredeki gelişmeler bir bakıma Safevi 
Devleti 'nin lehıne. Osmanl ı  Devleti 'n in ıse aleyhme olmuştur. Cunki.ı Os
manlı Devleti, batı pol itıkası yüzunden bu cepheye gereken önemi vere
memıştır. Oysa ki, Safevi Devletı 'nin idaresinde söz sahibi olan Etrök 
yanı Türkmenler, devlet idaresine hôkim id iler. lranl ı  unsurlar sadece 
mali işlerden sorumlu id ı ler. liesmi dil Ti.ırkça olup, Şah ısmail ,  Farsça'
dan zıyade Turkçe şi ırler yazmış, Ali Şir i'Jevöi'nin eserlerıne olan di.ış
künlüğü Cie hanedanın d ı l ınm Turkçe olması i le yakından i lg ı l ıdir. i ki 
devlet urasındaki siyasi mücadeleye rağmen, kültür birl iği devam et
mışcir. XVl l .  y. y. aşıkları taratındun sbyıenen Köroglu Destanı ,  l ran Ti.ırk
lerı yan i  Safevıler arasında da yayı lmış ve onların da mil li destanı ol
muştur. lran'daki, Kerem ile Asl ı ,  Aşık Garib, Arzu ile Kanber de, o nıs
bette Türkiye'de yayılmıştır. Kısacası ,  Fı rat Havzası ile yakın i lgisi bu
lunan Akkoyunıu ve Safevi devletler' i ,  hemen bütun muesseseıeri i le 
Türk idi .  Fırat Havzası şehirlerinde bunların izleri yüzyı l larca si l ınmemiş
tir. xvı .  y. y. Osmanl ı  Kanunnamelerinde sık sık geçen «Hasan Padişah 
Kanunu» sözü ile Akkoyunlu Hi.ıki.ımdarı Uzun Hasan kastedi lmektedir. 
( 13) Safevi hanedanından sonra İ ran'da idareyi ele alan Afşar ve 1 92b 
yıl ına kadar İ ran' ı  idare eden Kaçar hanedanı da Türk idi. işte bir yan
dan Osman Devleti 'nin takip ettiğ i  pol itika diğer yandan i ran'da kurulan 
Türk Devletleri Fırat Havzasın'dan İ ran yönüne Türk göçüne zemin ha
zırlamış ve Selçuklu döneminin Ahlat' ın ı  Harput'unu bu sebepten bir da
ha göremiyoruz. 

Osm'lnl ı  Devleti için XIX. y. y. sonlarına kadar bir Fırat Havzası me
selesi olmamıştır. Çünkü yörenin coğrafi ve sosyal yapısı yüzünden ida
resinde «Ocaklık» veya «Yurtluk» uygulamaları yüzlerce yıl devam et
miştir. Bu suretle Fırat Havzası merkezi otoritenin uzağında kalmıştır. 
böyle olunca da, yöre yalkı i le merkezi otorite arasındaki bağ daha ziya
de aşiret reisleri vasıtasıyla kurulmuştur. Bahsi gecen yüzyı l ın sonları
na kadar devleti meşgul eden pek büyük hadiseler görülmemişti r. Dev-

1 2- �·aruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri'nin 
Rolü, Anı< , 1 976, s. 3-6 
1 13- Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirii Eko
nominin Hukuki ve Mali Esasları, İst. 1943, s. 130-133' 
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let Harput. Diyarbekir ve zaman zaman Sivas merkezlerine tayin ettiği 
Vezir Paşalar vasıtasıyla Fırat Havzası'nı idare ediyordu.  N itekim 1830 
tarihl i  tlarput Şer'iyye Sici l indeki b ir  kayda göre; bu tarihde Harput'a 
tayin olunan Vezir Paşaya, Arabg ir. Kemah, Divriği ,  Çemişgezek, Palu, 
Kiğı ,  Muş. Bingöl (Çapakçur) . Silvan, Bismi l ,  Diyarbekir, Siverek, Sam
sat. Birecik, Behsni,  Hasankeyf, Elbistan, Darende, Gürün, Hekimhan'ın 
mali, askeri ve idari sorumluluğu veri lmiştir. ( 14) Vezir Paşa'nın Diyar
bekir'e tayin olması hal inde bu sın ır  güneye, Sivas'a tayin i  i le de batı 
yönünde değişebil iyordu.  

Ancak 1877 - 78 Osmanlı - Rus Savaşı ve Batı l ı  Devletler'in ve bilhas
sa İngi l rere'n in müdahalesi i le yapılan Berl ln andlaşmasından sonra 
Fırat  H!JVzası hem iç pol itikada ve hem de dış politikada gündeme gel
miştir. Çünkü, Kuzey komşumuz Rusya'n :n Kafkasya, Erzurum, Malat
ya. İskenderun i le Kafkasya, Basra Körfezi hattı Fırat Havzasında dü
ğümleniyordu.  İşte Rusların ,  İngi l izler iç in hayati önem taşıyan Hindis
tan yolunu kesme teşebbüsü İngi l iz politikasın ı  Anadolu üzerinde yo
ğunlaştırmışt ır. Her ikisi de yörede üstünlük sağlayabi lmek için bir yan
dan Osmanlı Devletini zorlarken diğer yandan da, yörede yaşayan Hı
rıstiyan unsurlar i le d iğer sosyal ve ekonomik hususları istismar ederek, 
müdahale için çeşitl i vasıtalar arıyorlard ı .  Bu arada Rusya ve İngi ltere 
y. yı l lardan beri batı l ı ların sürdürdükleri «Şark Meselesi»ni  kendi menfa
atları yönünde tekrar gündeme getirmişlerdir. Çünkü inanç kisvesi a l
tında s•j ·dürülen (Hilôl-Haç) kavgasının Ortaçağlardaki tezahürü olan 
Haclı Se terleri 'nin dahi temel inde başka sebepler vardı .  Bu defa «$ark 
Meselesi» oyununun kahramanı İngi ltere ve Rusya id i .  Her ikisi de, Os
manlı Devleti'ni Balkanlardan nasıl ç ıkardı larsa, bu defa da Anadolu'
dan çıkarabilmenin yolların ı  arıyorlard ı .  İngiltere tıpkı Balkanlar'da ol
duğu g ibi Anadolu 'da da reform yapı lmasını istiyordu .  3 Ağustos 1878 
tarihind'.? İngi l iz Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'un İngi l izler'in İstanbul 
Büyükelçısi Leyard arac ı l ığ ı  i le gönderdiği  «Reform Tasarıs ı» incelendiği 
vakit A:ıadolu'nun herhangi bir İngi l iz sömürgesinden farkı kalmıyordu.  
İngi l izler. ancak böyle olduğu zaman Anadolu 'yu Rusya'ya karşı koru
yabileceklerini söylüyorlardı .  

Bilhassa Fırat Havzası üzerinde yoğunlaşan bu politikaya karşı Os
manlı Devleti, Rus ve İngi l iz emperyal izminin haraket kabil iyetini  azal
tabilmek için devletin askeri ve idari gücünü bölgeye kaydırmış, mahal-

14- 1830 Tarihli Harput Şer'iyye Sicili, Defter Na : 218,  Sayfa : 4-26. 
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li kuvvet ve otoritelerden czômi ölçüde faydalanmış ve bilhassa Avrupa
l ı  misyonerlerin faal iyetlerin i  kontrol altına alma g ibi karşı faal iyetlerde 
bulunmı.ıştur. ( 15) Bu politika o zamanın emperyal ist güçlerin i  memnun 
bırakamadığı için büyük tenkitlere uğramıştır. Şurası tarihi bir gerçektir 
ki, Osmanlı Devleti 'n in karşı pol itikası Fırat Havzası 'n ı  İngi l iz, Rus ve di
ğer gü:;.lere karşı korumada etki l i  olmuştur. 

Mi l l i  Mücadele 'de Fırat Havzası cephesinde cağın büyük devlet
leri tarafından Batı cephesinde olduğu g ib i  desteklenen bir düşmanın 
bulunması Türk mi l letin in menfaatı nadır. Şayet Rusya'da 1917 Ekim ih
tilôl i  olmasaydı ve Rusya Carlar dönemindeki isteklerin i  gündeme geti
rebi lseydi Anadolu birl iğ in i  muhafaza etmede büyük güçlüklerle karşı
laşabi l icd ık. Bugün de ülkemizin birl ik  ve bütünlüğüne yönel ik  tehd it ve 
tehl ike hLngi yönden gel irse gelsin zararl ıdır. Ama tarihi gerçekler ışı
ğında Fırat Havzasına yönel i k  olursa bu hayati önem taşı r. Çünkü, tarih 
boyunca, Anadolu 'ya bu yönden gelen saldırı larda netice al ınmıştır. 

. SONUC : Türk tarih i  içerisinde yaklaşık bin yıldan beri yabancı işgal i  
_görmemiş, zaman zaman bağrında yaşattığı unsurların ihônetine uğra

.mış oları F-ırat Havzası bu uzun tarih i  boyunca aynı ôi lenin birçok kolu  
tarafından idare edi lmiştir. Yörenin her biri birer tarih i  vesika kıymetin
de olan Maddi kültürü, gereği gibi muhafaza edi lebi ldiği ve zengin folk
lörü bütün özel l iğ i  ile ortaya konulduğu zaman bu idd iamızın daha da 
güç kazanacağına inanıyoruz. 

, 15- Bayram Kodaman, Şark Meselesi lşığı Altı�da Sultan il. Abdulhamid'in Doğu 
Anadolu Politikası, lst., 1983, s. 160-1 76. 
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