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ÖNSÖZ 

Bin yıllık tarihleri boyunca Yörüklerin konar-göçer, yarı göçer ve yerleşik bir 

yaşam tarzı sürdürdükleri bilinmektedir. Yakın geçmişe kadar korudukları yaylacılık 

ruhu, Yörüklerin Anadolu’da geniş coğrafyalara yayılmalarını sağladığı gibi, kültürel 

yapılarının farklı coğrafyalarda karşılaşılan yeni kültürlerle zenginleşmesine de yol 

açmıştır. Günümüzde ağırlıklı olarak Batı Anadolu’da yaşayan Yörükler, paylaşılan 

ortak kültürel değerlerle Yörük üst kimliğinde birleşirken, yerel kültürel değerleri ile alt 

kimliklerini korumaya çalışmaktadır. 

Batı Anadolu Yörüklerinin müzik geleneğini ve bu gelenek içinde kadın 

icralarının tespitini amaçlayan çalışmamızda, araştırma alanı olarak Đzmir, Aydın, 

Muğla, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illeri belirlenmiştir. Belirlenen bölgenin müzik 

geleneği üzerinde sağlıklı tespitler gerçekleştirmek ve bu tespitlerden yola çıkarak daha 

doğru analizlerde bulunabilmek için, öncelikle Yörük kimliği izaha çalışılmıştır. Yörük 

terimi ve ilgili terimlerin açıklamalarının yer aldığı “Giriş” kısmında, Yörük geleneksel 

müziği ve kadın icralarına dair günümüze kadar yapılan çalışmalar tanıtıldıktan sonra, 

araştırmanın konu, alan, amaç, yöntem ve metoduyla ilgili bilgi verilmiştir. 

Yörük geleneksel müziği ve kadın icralarına dair yapılmış çalışmalar genellikle 

tarihçeye yöneliktir. Çalgıların çalım teknikleri ve erkek müzik icraları gibi konular 

genelinde yürütülmüş bu çalışmalar, kadınlara özgü müzik icralarını kapsamamaktadır. 

Özellikle kadınların dans ve müzikli eğlencelerini kapsayan geleneksel uygulamalar ve 

bu uygulama ortamlarında gözlenen yöresel çeşitlilik üzerine yapılmış çalışmalar 

mevcut değildir. Bu bağlamda, çalışmamız kadın müzik icralarının yapı ve bağlam 

özellikleri ile ele alınarak incelendiği ilk çalışma olma özelliğine sahiptir.  

Çalışmamızın “Birinci Bölümü” Yörükler hakkında tarihi, coğrafi ve 

sosyolojik incelemeleri kapsamaktadır. Batı Anadolu Yörüklerinin tarihi geçmişi, 

coğrafi dağılımları ve sosyal yaşamları itibarı ile incelendiği bölümde, Yörüklerin 

yaşam tarzları, mesken tipleri ve ekonomik yapıları ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır.  
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Yörük kültürüne ait müzik geleneğinin göçebe veya yarı göçebe yaşam tarzının 

da etkisi ile çeşitli kültürlerle girdiği etkileşim sonucu günümüzde nasıl 

sürdürüldüğünün tespiti, çalışmamızın “Đkinci Bölümü”nü oluşturur. Batı Anadolu 

Yörük müziğinin genel hatları ile değerlendirildiği bölümde, Yörük kültürüne ait bir 

müzik kimliği oluşturulmaya çalışılmıştır. Müzik icralarında zaman, mekan, icralara 

eşlik eden çalgılar, icracı kimlikleri, icracılıkta öğrenme süreci, icraların ezgi ve usul 

(ritm) yapıları bakımından incelenmesi, Đkinci Bölüm’ün alt başlıklarını 

oluşturmaktadır. Bölge ezgilerinin biçimsel yapıları bakımından incelendiği çalışmanın 

bu bölümünde, iki yüz seksen ezgi usul (ritm) yapıları bakımından da incelenmiştir.  

Çalışmanın “Üçüncü Bölümü”nde kadınlar tarafından icra edilmekte olan halk 

müziği ürünlerinin icra ortamları ve icra zamanları ve icracı kimlikleri gibi çeşitli 

bağlam özellikleri ile icraların işlevsel özellikleri ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.  

Üçüncü bölümün diğer bir alt başlığını kadın müzik icralarına eşlik eden 

çalgılar oluşturur. Kadın müzik icralarında kullanılan ritm çalgılar yapısal özellikleri 

yanında icra şekilleri, icracı kimlikleri yanında günümüzde kazandıkları yeni yapı ve 

işlevleri ile ele alınmıştır. Birbiri ile iç içe girmiş olan vokal ve çalgısal icralar, bir 

bütün olarak kadın müzik icralarını oluşturur. Bu nedenlerle her iki icra şeklinin ayrı 

başlıklar halinde ele alınarak incelenmesi yerine, bir bütün halinde incelenmesi uygun 

görülmüş, icralar üzerine değerlendirmelerimiz icra örnekleri üzerinden yürütülmüştür. 

Gelin ağlatma, mani atışma (metel atma), terennümler ve oyun eşlikli müzik icraları, 

“Đcra Örnekleri” başlığı altında ele alınan alt konu başlıklarını oluşturur.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde kadın müzik icralarında gözlenen yöresel 

çeşitlilik yanında icraların tarihi süreç içerisinde çeşitli etkenlerle sergiledikleri yapısal, 

işlevsel ve bağlam özelliklerindeki değişim de ele alınmıştır. Gerçekleştirilen alan 

çalışmaları sonucu elde edilen malzemenin halk müziği repertuarına yeni ürünler 

kazandırması amaçlandığı gibi, hali hazırda tespit edilmiş ürünlerin yeniden tespiti ile 

günümüzde kazandıkları yeni yapıları, değişim, gelişim ve dönüşümleri de 

değerlendirmeye dahil edilmiştir.  
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Alan araştırması merkezli yürütülen çalışmamızda kaynak kişi künye bilgileri 

“Kaynak Kişiler” başlığı altında verilirken, tez metni içerisinde yer verilmeyip ek bilgi 

halinde sunulması uygun görülen konu ve açıklamalar “Ekler” bölümünde yer almıştır. 

Çalışmamızın dizin bölümü özel ad ve terimleri, kaynakça ve kaynak kişiler bölümünde 

yer almayan kişi adlarını içermektedir. Metin içerisinde nota örneğine yer verilen ve 

dolayısıyla şekil dizininde yer alan ezgi isimlerine dizinde yer verilmeyip, şekil dizini 

dışında kalan ezgi adlarının “Özel adlar ve Terimler Dizini”nde yer alması uygun 

görülmüştür.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında yol göstererek yardımını esirgemeyen 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Rabia Uçkun’a, fikirleriyle katkıda bulunan Prof. Dr. Metin 

Ekici ve Doç. Dr. M. Öcal Özbilgin’e, yönlendirici fikirleri yanında nota yazımlarının 

bilgisayar ortamına geçirilmesi ve incelemelerinin yapılmasında yardımlarını 

esirgemeyen değerli hocam Öğr. Gör. Tufan Güldaş’a, kişisel arşivlerini benimle 

paylaşan Ersin Mirze, Sevinç Yaşar ve Öğr. Gör. Ozan Kurgen’e, çalışmam boyunca 

beni gönülden destekleyen eşim Öğr. Gör. Bora Okdan’a ve aileme sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım.    

 

       Hale YAMANER OKDAN 

          Đzmir- 2012 

 

 

 

 

 

 



 IV 

ĐÇĐNDEKĐLER 

ÖNSÖZ…………………………………………………………………...……… I 

Kısaltmalar…..………………………………………………………...………… IX 

Tablo Listesi…...………………………………………………………………… X 

Şekil Listesi………………………………………………………….…………… XI 

Ekler Listesi…...……………………………………………………….………… XV 

GĐRĐŞ...................................................................................................................... 1 

G.1. Yörük Terimi ve Yakın Terimlerle Đlgili Açıklamalar……………………… 1 

G.1.1. Türk…………………………………………………….…………...…. 1 

G.1.2. Oğuz………………………………………………….……..…….…… 8 

G.1.3. Türkmen………………………………………………...………..….… 13 

G.1.4. Yörük………………………………………………...…………...…… 15 

G.2. Batı Anadolu Yörük Müziği ve Kadın Đcraları Hakkında Yapılmış Çalışmalar19 

G.3. Araştırmanın Konusu, Alanı ve Amacı…………………………..…………..22 

G.4. Araştırmanın Yöntem ve Metodu……………………………...………….… 24 

I. BÖLÜM: YÖRÜKLER (TARĐHĐ-SOSYOLOJĐK ĐNCELEME)……….… 26 

I.1. Yörüklerin Tarihi Kökeni………………………………………...……… 26 

I.2. Batı Anadolu’da Yörükler……………………………………………….. 39 

I.3. Yörüklerde Sosyal Yaşam…………………………………..…………… 47 

I.3.1. Yaşam Tarzı………………………………………………………. 48 

I.3.1.1.  Konar-Göçer Yaşam……………………………...………….. 48 

I.3.1.2.  Yarı Konar-Göçer Yaşam……………………………………. 50 

I.3.1.3.  Yerleşik Yaşam……………………………………...……….. 53 

I.3.1.4.  Yaylacılık Ruhu……………………………………………… 54 



 V 

I.3.2. Mesken………………………………………………….………… 59 

I.3.3. Ekonomik Yapı……………………………………………...……. 61 

II.  BÖLÜM: BATI ANADOLU’DA YÖRÜK MÜZĐĞĐ………………………. 67 

II.1. Đcralarda Zaman ve Mekan………………………………………………. 67 

II.2. Çalgılar ve Çalgı Takımları……………………………………………… 69 

II.2.1. Davul-Zurna Takımları…………………………………...………. 69 

II.2.2. Đncesaz Takımları…………………………………………...…….. 73 

II.2.3. Grangaz Takımları…………………………………...…………… 77 

II.2.4. Bağlama Takımları……………………………………………….. 78 

II.3. Đcracılık ve Öğrenme Süreci………………………………..……………. 83 

II.4. Ezgisel Yapı………………………………………………………………87 

II.5. Ritm Yapısı………………………………………….…………………… 98 

III.  BÖLÜM: BATI ANADOLU YÖRÜK MÜZĐĞĐNDE KADIN ĐCRALARI.103 

III.1. Yörük Kültüründe Kadın…………….………………...……….………. 103 

III.2. Kadın Müzik Đcralarında Zaman ve Mekan…….………………....……. 106 

III.2.1.  Gündelik Hayat………...…………………………...……………. 106 

III.2.2.  Güz ve Bahar Şenlikleri………………………...……..…………. 107 

III.2.3.  Bayram Eğlenceleri………...……………………….…………… 108 

III.2.4.  Hıdrellez Eğlenceleri……...…………………………….……….. 108 

III.2.5.  Nişan Kutlamaları…………...…………………………...………. 109 

III.2.6.  Düğün Eğlenceleri……………...…………………...…………… 109 

III.2.6.1. Düğünde Bayrak…………...……...……………...………… 112 

III.2.6.1.1. Bayrak…………………………………………..…….. 112 

III.2.6.1.2. Bayraktar………………………………………..……..113 



 VI 

III.2.6.1.3. Bayrak Dikme……………………………..………….. 114 

III.2.6.1.4. Bayrak Karşılama…………………………………….. 118 

III.2.6.1.5. Gün Battı Havası ve Bayrak Dürme…………..……… 118 

III.2.6.2. Misafir Çıkartma Havası……………..………………..…….118 

III.2.6.3. Nöbet Havası………………..…………………..………….. 119 

III.2.6.4. Baskın……………………..…………………..……………. 120 

III.2.6.5. Dibek Dövme………………..……………………………… 120 

III.2.6.6. Sabah Kahvesi- Çerez Gezme……..……………………….. 121 

III.2.6.7. Şeker Parlama…………………...…...…………...………… 122 

III.2.6.8. Danışık………………………………..…………….………. 122 

III.2.6.9. Kına Gecesi…..……………………………………….…….. 123 

III.2.6.10. Gelin Başı Yapımı…………..…………………………….. 126 

III.2.6.11. Kalk Sabah Oldu…………….……………………………. 126 

III.2.6.12. Çeyiz Adetleri………………….………………...……….. 127 

III.2.6.12.1. Çeyiz Serme………………………….…….……….. 127 

III.2.6.12.2. Sağdıç Günü…………………….……..…………….127 

III.2.6.12.3. Nişan Getirme……….…………………………..….. 128 

III.2.6.12.4. Çeyiz Alma…………….…………………………… 128 

III.2.6.13. Büyük Kına (Esas Kına)………..………………...……….. 129 

III.2.6.14. Gündüz Düğünü…………….…………………………….. 131 

III.2.6.15. Hoş Gördü………………….………………..……………. 131 

III.2.6.16. Ahretlik Görme…………….………………….………….. 131 

III.2.6.17. Damat Kaldırma………….……………………………….. 132 



 VII 

III.2.6.18. Gelin Alma (Çıkım Günü, Kız Alma, Kız Çıkartma) ve Düğün 

(Balo)……………………………….........……………………. 132 

III.2.6.19. Güvey Kaldırma- Gelin Uyandırma…………….………… 135 

III.2.6.20. Paça Günü (Gelin Paça, Paça, Cumalık, Duvak)….……… 135 

III.2.6.21. Gezenç……………………………………....…………….. 136 

III.2.6.22. Rastık Cuması………………………….….……………… 136 

III.3. Đcracılık…………………………………………….………..………….. 136 

III.3.1.  Đcracı Kimliği………………………………...…...……………… 136 

III.3.2.  Đcracılıkta Öğrenme Süreci…………...………..………………… 140 

III.4. Đcralara Eşlik Eden Çalgılar…………………………..………..……….. 142 

III.4.1.  Bakır……...…………………………………………..………….. 143 

III.4.2.  Darbuka (Dümbelek, Dümbek, Dömbek, Tümbek)…...……...…. 147 

III.4.3.  Delbek…………...……………………………………………….. 152 

III.4.4.  Def (Tef)……………...………………………………………….. 154 

III.4.5.  Diğer Ritm Çalgılar…………...………………….……………… 155 

III.5. Đcra Örnekleri ……….…………..……………………………..……….. 156 

III.5.1.  Terennüm………...………………………………………………. 158 

III.5.2.  Mani Atışma (Metel Atma)………………...…………...……….. 164 

III.5.3.  Gelin Ağlatmalar……...…………………………………………. 168 

III.5.4. Oyun Eşlikli Müzik Đcraları…………………...………………….. 181 

III.6. Kadın Müzik Đcralarında Değişim ve Dönüşüm……..…………………. 296 

SONUÇ……………………………………………………………….………….. 306 

KAYNAKÇA …………………………………………………………………….. 315 

KAYNAK KĐŞĐLER…………………………………………………….………. 322 



 VIII 

EKLER……………………………………………………….………………….. 334 

ÖZEL ADLAR ve TERĐMLER DĐZĐNĐ...…………………………….………. 353 

ÖZGEÇMĐŞ…………………………………………………………….……….. 359 

ÖZET……………………………………………………………….……………. 360 

ABSTRACT………………………………………………………………………361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IX 

KISALTMALAR 

ĐBK   : Đstanbul Belediye Konservatuarı 

ADK   : Ankara Devlet Konservatuarı 

DTMK  : Devlet Türk Müziği Konservatuarı   

E.Ü.   : Ege Üniversitesi 

THO.   : Türk Halk Oyunları 

THB.   : Türk Halk Bilimi 

TRT   : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

Prof. Dr.  : Profesör Doktor 

Doç. Dr.  : Doçent Doktor 

Yrd. Doç. Dr.  : Yardımcı Doçent Doktor 

Öğr. Gör.  : Öğretim Görevlisi 

S.   : Sayı 

s.   : Sayfa 

ss.   : Sayfadan sayfaya 

vb.   : Ve benzeri 

Bkz   : Bakınız 

Gebib.   : Geniş bilgi için bakınız 

Ed.   : Editör 

Haz.   : Hazırlayan  

Çev.    : Çeviren 

Rep.   : Repertuar 

Der.    : Derleyen 

 



 X 

TABLO LĐSTESĐ  

Tablo1. Oğuzlarda Boy Teşkilatı (Bozok-Üçok)……..……………………..……. 11 

Tablo 2. Osmanlı Döneminde Toplumsal Sınıflama………………………..…..... 37 

Tablo 3. Aydın Đli Usul Dağılımı…….…………………………………...…......... 99 

Tablo 4. Balıkesir Đli Usul Dağılımı……………………………………..……….. 99 

Tablo 5. Bursa Đli Usul Dağılımı………….……………………………..……….. 100 

Tablo 6. Çanakkale Đli Usul Dağılımı………..…………………………..……….. 100 

Tablo 7. Đzmir Đli Usul Dağılımı…….…………………………….……..……….. 101 

Tablo 8. Muğla Đli Usul Dağılımı……….……………………..….……..……….. 101 

Tablo 9. Bölge Genelinde Usul Dağılımı……….…………………….………….. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XI 

ŞEKĐL LĐSTESĐ 

Şekil 1. Anadolu Beylikleri (14. yy.)………………………………………….….. 41 

Şekil 2. Araştırma Bölgesi……...………………………………………………… 46 

Şekil 3. Bineklerden Üç Binek Var Binecek Notası……………….……………... 115 

Şekil 4. Oğlan Evinde Bayrak Dikme Görüntüsü……………………....………… 118 

Şekil 5. Dibek Dövme……………………………………………………………. 121 

Şekil 6. Bakır Đcrası………………………………………………………………. 145 

Şekil 7. Bakırın Tutuş Şekli……………………….……………………………… 145 

Şekil 8. Đzmir Đli Toprak Darbuka…………………………………….………….. 147 

Şekil 9. Çanakkale Đli Dümbek…………………………..………………..……… 147 

Şekil 10. Dümbek Üzerinde Teller…………………………….…………………. 148 

Şekil 11. Darbuka Tutuş Şekli 1……….…………………………………………. 150 

Şekil 12. Darbuka Tutuş Şekli 2……….…………………………………………. 150 

Şekil 13. Darbuka Tutuş Şekli 3……….…………………………………………. 150 

Şekil 14. Karyolamın Demiri Ritm Notası (Tek Elle Çalım)…………………..… 151 

Şekil 15. Karyolamın Demiri Ritm Notası (Çift Elle Çalım)………………..…… 151 

Şekil 16. Delbek Đcrası……………………………………………...…………….. 153 

Şekil 17. Def ve Darbukanın Birlikte Đcrası (Đzmir Bergama)……………...……. 155 

Şekil 18. Tepsi Çalma……………………………………….……………………. 156 

Şekil 19. Kaşık Çalma……………………………………………………………. 156 

Şekil 20. Kayalardır Köyümüz Türküsünün Ezgi ve Ritm Notaları……………… 160 

Şekil 21. Bağ Yüzünün Çamları Ezgi ve Ritm Notaları ..…………………….….. 162 

Şekil 22. Atma Dalga Ezgi ve Ritm Notaları ……………..…...………………… 169 

Şekil 23. Buba Pazara Vardı Mı Notası……………………………...…………… 171 



 XII 

Şekil 24. Bebeğin Beşiği Çamdan (Kına Havası) Ezgi ve Ritm Notaları ..……… 172 

Şekil 25. Açtı Cahil (Kına Havası) Ezgi ve Ritm Notaları…………….…………. 173 

Şekil 26. Kürdün Kızı (Gelin Ağlatma Havası) Ezgi ve Ritm Notaları …………. 175 

Şekil 27. Altın Tas Đçinde Kına Karılıyor (Kına Havası) Ezgi ve Ritm Notaları ... 178 

Şekil 28. Abaylan Yarim (Đndim Daldan Budaktan) Notası……………..……….. 184 

Şekil 29. Belalım Notası …………………………………………………………. 186 

Şekil 30. Akşam Oldu Yakamadım Gazımı Notası…………….......…………….. 188 

Şekil 31. Atlayıp Gemine (Kına Havası) Ezgi ve Ritm Notaları ......…………….. 190 

Şekil 32. Fethiye Çiftetellisi Notası…………………………………...………….. 193 

Şekil 33. Pazarda Bal Var Ezgi ve Ritm Notaları....………………………..…….. 195 

Şekil 34. Đnce de Mehmed Efem Ezgi ve Ritm Notaları……………….………… 200 

Şekil 35. Eğil Kavağım Eğil Ritm Notası………………………...………………. 203 

Şekil 36. Çıtır Pıtır Basmalar Ezgi ve Ritm Notaları…………………………….. 204 

Şekil 37. Güdüşlünün Çeşmesi Ezgi ve Ritm Notaları…………………..……….. 205 

Şekil 38. Arpazlı Ritm Notası………………………………………….…………. 209 

Şekil 39. Yalabık Ritm Notası………………………………….………………… 210 

Şekil 40. Dağlı Ritm Notası…………………………………………….………… 211 

Şekil 41. Meyhaneler Ritm Notası………………………………….……………. 212 

Şekil 42. Üç Kemer Ritm Notası……………………………...………………….. 213 

Şekil 43. Düz Ovanın Çamları (Taze Bakla) Notası..……………...…………….. 214 

Şekil 44. Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım Notası………………….…………. 216 

Şekil 45. Çay Benim Çeşme Benim (Fıstık) Notası………………………..…….. 219 

Şekil 46. Karyolamın Demiri (Đzmir) Notası…………………………….……….. 221 

Şekil 47. Karanfil Dallanır Mı Notası……………………………………………. 222 



 XIII 

Şekil 48. Đzmir Benim Pazarım Ezgi ve Ritm Notaları……………….………….. 223 

Şekil 49. Ey Yüceler Ezgi ve Ritm Notaları…………………………..………….. 225 

Şekil 50. Al Basmadan Donu Var Ezgi ve Ritm Notaları ..……………………… 226 

Şekil 51. Kalenin Bedenleri Ritm Notası...………………………….…………… 228 

Şekil 52. Nina Havası (Koca Hava) Ezgi ve Ritm Notaları.……...……..……….. 230 

Şekil 53. Nina Havası (Kız Oyunu) Ezgi ve Ritm Notaları.……………..……….. 232 

Şekil 54. Dere Geliyor Dere Ritm Notası………………………………………… 233 

Şekil 55. Karyolamın Demiri (Çanakkale) Notası………………..………………. 236 

Şekil 56. Gelinler Geliyor Notası……………….…………………….………….. 237 

Şekil 57. Evreşe Yolları Dar Notası 1……………………………….…………… 238 

Şekil 58. Evreşe Yolları Dar Notası 2……………………………….…………… 239 

Şekil 59. Evreşe Yolları Dar Notası 3……………………………….…………… 240 

Şekil 60. Evreşe Yolları Dar Notası 4……………………………….…………… 241 

Şekil 61. Evreşe Yolları Dar Notası 5……………………………….…………… 241 

Şekil 62. Evreşe Yolları Dar Ritm Notası…………..……………….…………… 242 

Şekil 63. Lapseki Çeşmesi (Aguş) Ezgi ve Ritm Notaları………………..……… 243 

Şekil 64. Gidene Bak Gidene Ezgi ve Ritm Notaları………………………..…… 244 

Şekil 65. Sallansın Biber Dalı Notaları………………..……………………...….. 247 

Şekil 66. Yaprak Gazeli Notası…………………………………………….…….. 248 

Şekil 67. A Buğdeyim Buğdeyim Ezgi ve Ritm Notaları………………..……….. 252 

Şekil 68. Elmayı Kestim de Soydum Notası………………………..……………. 254 

Şekil 69. A Gavak Meşe Gavak Notası…………………………………….…….. 256 

Şekil 70. Deniz Kenarında Harman Olur Mu……………………..……………… 257 

Şekil 71. Ağlama Goyunum Meleme de Vazgeç Guzundan Ezgi-Ritm Notaları... 260 



 XIV 

Şekil 72. Koca Bakır Gümlemez (Bursa) Ezgi ve Ritm Notaları……...…………. 262 

Şekil 73. Đğde Dalı Notası……………………………………………...…………. 263 

Şekil 74. Đki de Keklik Notası……………………………………...…………….. 265 

Şekil 75. Pabucumun Beli Kırık Notası…………………………………..………. 266 

Şekil 76. Đpeğim Ezgi ve Ritm Notaları………………………………………….. 269 

Şekil 77. Cezayir (Titreme Oyunu) Geçiş Ritmi Notası……………..…………… 270 

Şekil 78. Cezayir Ezgi ve Ritm Notası…………………………..……………….. 271 

Şekil 79. Atımı Bağladım Ben Bir Ormana Ezgi ve Ritm Notaları………...……. 273 

Şekil 80. Köprünün Altında Dombay Danası Notası…………………………….. 275 

Şekil 81. Serçelerin Başların (Selime Türküsü) Ezgi ve Ritm Notaları……….…. 276 

Şekil 82. Entarisi Damgalı Ezgi ve Ritm Notaları……………………...………… 279 

Şekil 83. Aşağı Yoldan Çıktı Bayrağın Ucu Notası……………………………… 281 

Şekil 84. Kırmızı Ezgi ve Ritm Notası…………………………………………… 283 

Şekil 85. Kız Oyunu Ezgi ve Ritm Notaları……………………………………… 284 

Şekil 86. Sındırgı Kadın Oyun Havası Ezgi ve Ritm Notaları…………...………. 286 

Şekil 87. Yaşarım Ezgi ve Ritm Notaları………………………...………………. 287 

Şekil 88. Tünleme (Tümleme) Ezgi ve Ritm Notaları……………….…………… 288 

Şekil 89. Bileziğim Var Benim Ezgi ve Ritm Notaları..............…………………. 289 

Şekil 90. Durnalar Geliyor Ezgi ve Ritm Notaları……………………….………. 291 

Şekil 91. Muş Muş (Mış Mış) Ezgi ve Ritm Notaları…………………...……….. 292 

Şekil 92. Koca Bakır Gümlemez (Balıkesir) Ezgi ve Ritm Notaları…………..…. 293 

Şekil 93. Dere Geliyor Dere Notası……………………………….……………… 295 

Şekil 94. Kadın Erkek Karışık Katılımlı Düğün…….………………………...….. 304 

Şekil 95. Baloda Vals Yapan Kadınlar…….………………………………….….. 304 



 XV 

EKLER LĐSTESĐ 

EK 1. Adak Toplama Geleneği………………………………………………….... 334 

EK 2. Ahenk Yeri………………………………………………………..…..…… 334 

EK 3. Arap Oyunu………………………………………………………...……… 334 

EK 4. Baca Kurma…………………………………………………………...…… 335 

EK 5. Çay Yüzünde Evimiz Notası…………………………………..……..……. 336 

EK 6. Danışık Gecesi Erkek Eğlencesi……………………………………………337 

EK 7. Deve Oyunu……………………………………………………………...… 337 

EK 8. Eşeğe Ters Bindirme……………………………………………….……… 338 

EK 9. Evreşe Yolları Dar Türküsünün Sözleri……………………….………..…. 338 

EK 10. Fort Oyunu………………………………………………………...…..…. 347 

EK 11. Gavur Küfü……………………………………………………….....……. 347 

EK 12. Gelini Suya Çıkartma………………………………………………..…… 347 

EK 13. Goca Mustafa Notası………………………………………….…….……. 348 

EK 14. Gurlangıç………………………………………………………...…..…… 348 

EK 15. Kerimoğlu Zeybeği (Aydın) Notası…………………………………..….. 349 

EK 16. Kına Ateşi ve Kovan Đsteme Adetleri………………………………..……350 

EK 17. Kınalarda Erkek Eğlenceleri……………………………………..………. 350 

EK 18. Oduncular…..…………………………………………………..………… 351 

EK 19. Tahta Çalma Adeti………………………………………………..….…… 351 

 

 

 



 1 

GĐRĐŞ 

G.1. Yörük Terimi ve Yakın Terimler  

G.1.1. Türk 

Türk adı tarihin en eski çağlarından itibaren karşımıza çıkmaktadır. Türk adı ve 

Türklük kavramları, Türk bilim adamlarının yanı sıra yabancı bilim adamlarının da 

araştırma konuları arasında yerini almıştır. Türk adının nereden geldiği ve ilk olarak ne 

zaman kullanıldığı hakkında pek çok iddia ve görüş ileri sürülmüştür.  

Resmi kayıtlara göre Türkler ilk olarak eski Çin kayıtlarında karşımıza 

çıkmaktadır. Bir kısım araştırmacı, eski Çin kaynaklarında rastlanılan Hiung-nu adı 

üzerinden yaptıkları yorumlarla, Türk varlığının MÖ. IV. yüzyıla dayandığını 

savunmaktadır. Adı geçen kavmin yaşam bölgesiyle ilgili verilen bilgilerin yanı sıra, 

Kun ve Hun terimleri üzerinde de durulmaktadır: 

Kunlar, Şansi ve Peçeli eyaletlerinin şimai hudutlarının üstünde, sonraları Hun ve 
Türk namlarıyla tarih meydanına çıkan büyük bir kavim sakindi: Bu kavim, Çin 
devletiyle beraber başlamış gibiydi. Çin müverrihleri, milattan iki bin yıl evvele 
doğru hüküm sürmüş olan imparator Yao zamanından beri bu kavmin mevcut 
olduğunu haber vermektedir. Đslam Türkleri ve Arap, Acem tarihleri bu ismi Kun 
tabiriyle muhafaza ettiler. Avrupalılar k harfini h ya tebdil ederek, bu kelimeyi Hun 
şekline soktular (Gökalp, 1976: 227). 

“Hyung-nu kelimesi M.Ö. III-IV. yüzyıllarda ortaya çıkmış olup daha 

öncesinde bu kelime yerine eski dilde Syun-yün terimi kullanılıyordu” (Zelyut, 2008: 

16). Bu yorum, Hun varlığını Çin’de Sun etnonimine dayandırılıyor ve Hyung-nu 

kelimesinden daha eski bir kullanım şekli olduğunu ileri sürüyor. “Yunanlıların Skit, 

Đranlıların Saka ve Çinlilerin Se ismi altında birleştikleri bu Altay kavimleri, Türk 

varlığını M.Ö. 7–8. yüzyıllara kadar dayandırmaktadırlar” (Togan, 1946: 45).  

V. yüzyıldan itibaren bir isim olarak çeşitli medeniyetler tarafından kullanılan 

ve yaygınlık kazanan Türk adı, Çin kaynaklarından sonra Arapça kaynaklarda karşımıza 

çıkmaktadır.  
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Daha VI. yüzyıl sonlarında, henüz Đslamiyet’in ortaya çıkmasından önceki cahiliye 
devrinde dahi, bazı Arap şairleri Türk adını bilmiş ve kullanmışlardır. Türk adının ilk 
geçtiği eser, cahiliye devri şairi Nabi-gat el-Zübyani’nin, Gassanilerden Nu’man b.el-
Haris ölümü dolayısıyla yazdığı mersiyedir ki Divan’ında yer alır (Baykara, 1998: 
43). 

Araplar dil ayrımına gitmeksizin Orta Asya’nın içinde ve batısında kalan 

yörelerde yaşayan göçebelerin tamamını Türk ismiyle tanımlamışlardır. Çeşitli yazarlar 

bu görüşte hemfikirdir (Candan, 2002; Zelyut, 2008; Baykara, 1998). Türk varlığının 

ortaya çıkışı üzerine görüşlerini bildiren Bahaeddin Ögel (1991) ise, Andronova Đnsanı 

olarak adlandırılan bir insan ırkından bahseder. “M.Ö. 1700 tarihinden itibaren Orta 

Asya’da göçebe ve muharip bir kavim olarak varlık gösteren ve Altaylar ile Tanrı 

dağlarını kaplayan bu ırk, Türk ırkının prototipidir” (s. 7). 

M.S. VI. yüzyılda (545 yılı) Türk adıyla anılan ilk devlet olan Kök-Türk 

Devletinin kurulması ile Türk adı tarih sahnesine taşınmıştır. Đlk defa Orhun 

Kitabelerinde rastladığımız Türk kelimesi, isim olarak, büyük Gök Türk Kağan’ı Bilge 

Kağan’ın kitabesinde şöyle geçmektedir (Güvenç, 1993: 89):  

Türük bodun atı küsi yok bolmazun  

(tiyin, özümin ol kök tengri)  kagan olurtdı erinç. 

Türk milletinin adı-sanı yok olmasın diye, 

Beni, o gök tanrı, kağanlık tahtına oturtmuştu. 

Çeşitli boylar halinde yaşayarak MÖ IV yy.dan MS III yy.a kadar kültürel 

varlıklarını sürdüren Hunların Türk mü yoksa Moğol mu oldukları konusunda görüş 

birliği sağlanamamıştır. Đlk kurulan Türk Birliği, Gök Türk veya Kök Türk devletiydi. 

Gök-Türk devleti olarak bilinen federasyonun, Tatarlar, Uygurlar ve Oğuzlardan 

oluştuğu bilinmekte, Türk adının ise sonradan kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 

Türk kelimesinin Orhun Kitabelerinin bir kısmında “Türük” şeklinde geçiyor 

olması, kelimenin asıl şeklinin Türk mü yoksa Türük mü olduğu sorusunu doğurmuştur. 

“Göktürk yazıtlarından Köl Tigin, Bilge Kağan ve Moyun-Çor bengü taşlarında Türk 

kelimesi, Türük olarak geçmektedir. Tonyukuk, Ongin ve Köl-Đç-Çor bengü taşlarında 
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ise bugün kullanıldığı gibi Türk şeklinde geçmektedir. Daha sonraki metinlerden 

günümüze kadar da Türk şekli umumileşmiştir” (Sertkaya, 1995: 1). 

Tuncer Baykara (1998), Türük kelimesinin Türkü, Türkö, Türök okumak 

imkanı da olduğunu, ancak en uygun olanının Türök veya Türük olduğunu ifade eder. 

Yazara göre genellikle tercih edilmiş olan Türük sözcüğü, Türk gerçeğinin ilk ve geçici 

bir şekli olmayıp, Göktürk çağından beri kesinlikle tesbit ve takip edilebilen bir telaffuz 

şeklidir. Genel telaffuz kaidesine göre iki heceli söyleyiş, daha kolay olmalıdır (s. 25). 

Kaşgarlı Mahmud’un eseri Divan-ı Lügati’t Türk’te de rastlanılan Türk 

sözcüğü, çeşitli uygarlıklara ait tarihi kaynaklara bakıldığında ise değişik biçimlerde 

karşımıza çıkmaktadır. Türk adını kullanan çeşitli medeniyetler ve kelimenin kullanım 

şekilleriyle ilgili Tuncer Baykara, şu bilgileri vermektedir:  

Macarların dilinde Türk ismi Török olarak saklanmıştır. Türk adı, V. yüzyıl sonrasında 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çin, Türk adını (=Tuchüe/Tuküe) VI. yüzyıla 
ait tarihinde kaydeden, Türklerin en eski komşusudur. Joseph Marquart, Hint 
kaynaklarındaki bu kelimeyi Turuşka şeklinde okumaktadır.  (…) Persler Türklerin 
bulunduğu bölgelere, daha önceleri verdikleri Turan adını, 420 tarihinde Türkistan 
şekline sokmuşlardır. Turan kelimesi ilk ve en yaygın olarak, Firdevsi tarafından 
Şehname’de kullanılmıştır. Yine Bizans kaynaklarında Türk adı, ilk defa olarak, 582 
tarihinde ölen Agathias tarafından zikredildiği söylenirse de, daha eski bir tarihte, 
mesela 515 senesindeki bir olay sebebiyle de Türk adının geçtiği ifade edilmektedir. 
(…) X.-XI. yüzyılın etkilerini gösteren Rus kaynaklarında, Türk, Tork, veya Torki 
şekillerinde yazılmaktadır (1998: 36–38). 

Türk kelimesinin ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli görüşler olduğu gibi, kelimenin 

anlamı ile ilgili de değişik görüşler ortaya atılmıştır. Çeşitli metinlerde Türk kelimesi 

karşımıza hem bir isim hem bir sıfat olarak çıkmaktadır. “Göktürk, Uygur ve Karahanlı 

metinlerinde Türk kelimesi, sıfat olarak güç, kuvvet, kudret, olgunluk, güçlü, kuvvetli, 

kudretli, yetişmiş, kemale ermiş, olgunlaşmış manalarında kullanılmıştır” (Sertkaya, 

1995: 2). “Kaşgarlı Mahmud’a göre ise Tanrı’nın verdiği bir isim olan Türk, gençlik, 

sağlık ve olgunluk çağı anlamlarına gelmektedir” (Güvenç, 1993: 89).  

Kelimeye sıfat olarak Göktürk, Uygur ve Karahanlı metinlerinde yüklenen 

anlam etrafında pek çok yazar hemfikirken, birçok Arap kaynağı ve coğrafyacı Türk’e, 

“terk” kelimesine bağlı bir anlam vermiştir. “Türkler Yec-üc-Mecuc seddinin ötesinde 
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terk edilmiş bir kavim olduklarından dolayı, Arap kaynakları bunlar için terk yani terk 

edilmiş anlamına gelen Türk adını kullanmıştır” (Baykara, 2007: 23). Bir diğer görüşe 

göre de Türk=Turchueh (T’u-küe) adı, tarihi Çin kayıtlarında miğfer=tolga anlamında 

kullanılmıştır. “Türkler bu adı, oturdukları yöredeki miğfer biçimindeki dağın şeklinden 

almışlardır” (Baykara, 1998: 49). 

Bir kısım araştırmacı ise Türk kelimesini etimolojik olarak ele almaktadır. Bu 

bakış açısıyla Türk adının ortaya çıkışı törü-mek=türe-mek köküne bağlanmaktadır. Var 

olmuş, ortaya çıkmış, türemiş, yaratılmış anlamlarına gelen Törük=Türük kelimesinin, 

zamanla yeni bir şekil kazandığı iddia edilmektedir. 

Đsim olarak Türk adının neyi veya kimi ifade ettiğine yönelik yapılan 

çalışmalarda, kelimenin bir ırkı mı yoksa bir kavmi mi işaret ettiği, bahsedilen insan 

topluluğunun hangi bölgede yaşam sürdürdüğü ve sahip olduğu yaşam tarzı, çeşitli 

yönlerden izah edilmeye çalışılmıştır.   

Türk adı, Göktürk Devletini kuran asıl boyun adıdır ve belirli bir ırkı işaret 

eder. Ancak Göktürklerin güçlenip genişlemesi ile Türk adı da yaygınlık kazanmıştır. 

Zamanla pek çok boy ve Türkçe konuşan halklar da Türk adı ile anılır olmuştur. Bu 

durum kelimenin bir kavmi işaret ettiği veya Türkçe konuşan halkların ortak adı olduğu 

gibi yanlış bazı görüşlerin oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin zamanla geniş bir 

sahada yayılım kazanmış olması, bu yanlış görüşlerin başlıca nedenidir. “Türk adı 

kavmi bir isim veya Türkçe konuşan bütün kavimlerin ismi değil, onlardan yalnız 

birinin ismidir” (Sümer, 1972: 5). Göktürk Devleti’ni kuran asıl boyun adı olan Türk 

adı, giderek siyasi bir kavram haline gelip Göktürk bayrağı altında toplanan bütün Türk 

boylarının ortak adı olmuştur (Gündüz, 2009: 45).  

Türk adının Göktürk Devleti’ni kuran asıl boyun adı olduğu ve bu adın diğer 

boyları temsil eden ortak bir ad olamayacağı görüşünü savunan araştırmacılar da vardır. 

Bu araştırmacılar Kaşgarlı Mahmud’un eserinde Türklerin yirmi boy olduğundan 

bahsetmesini referans gösterirler. O. Sertkaya (1995), XI. yüzyıldaki Türk alemini çok 

ayrıntılı bir şekilde bize bildiren Kaşgarlı Mahmud’un verdiği bilgilerden hareketle, 
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bütün boy isimlerinin birer alt isim, alt ayrıntı olduğunu, “Birçok boy kendi ayrı 

adlarıyla anılmakla birlikte, hepsi de Türk imişler” (s. 50) sözleri ile ifade etmektedir. 

Yazar, Gök Türk Đmparatorluğu’ndan itibaren Türk adının çok geniş bir yayılım sahası 

bulmasının sebebini ise, Gök Türk Đmparatorluğu içerisinde Türkçe konuşan Türk asıllı 

çeşitli boyların, diğer milletlerce Türk umumi adıyla anılmış olmasına dayandırmaktadır 

(s. 3). 

Türk varlığına dair bir diğer yanılgı ise, Türklerin ilişkide bulundukları çeşitli 

medeniyetlerle aynı ırktan olduklarını ileri süren görüştür. Göktürk imparatorluğu 

zamanından itibaren Türkler, etkin bir güç olmuş ve pek çok medeniyetle münasebette 

bulunmuşlardır. Türklerin Çinliler, Tibetliler, Moğollar, Tunguzlar, Finovalar ve 

Macarlarla yaşadıkları çeşitli siyasi ve medeni ilişkiler, ortak ırktan geldikleri gibi ciddi 

bir yanılgıya sebebiyet vermemelidir. Bu konuda Ziya Gökalp (1976), Türklerin “(…) 

kablettarih zamandan beri müstakil bir ırk(…)” (s. 35), olduklarını özellikle 

vurgulamaktadır.  

Türk varlığının kökeninin tespitine yönelik incelemeler yanında, bir diğer 

inceleme açısı coğrafi tespit temellidir. Türklerin yaşadığı bölge tespit edilerek, Türk 

varlığı ve kimliği izaha çalışılmıştır. Belirttiğimiz gibi zaman içerisinde Türk adının 

yaygınlaşarak pek çok boyu ve Türkçe konuşan tüm halkları ifade eden bir kavram 

halini alması, Türklerin yaşam sahasının belirlenmesi çalışmalarında çok geniş bir 

coğrafyanın göz önünde tutulmasının gerekli olduğu sonucunu ortaya koymuştur.  

Altay kavimleri, Türkler ve kardeş kavimleri tarihin daha kaydetmediği devirlerde 
(…) Ön Asya’da Uzakdoğu, Güney Asya’da ve Doğu Avrupa’da birçok kavimle 
temasta bulunarak yaşamışlardır. “Altaylı” ismiyle anılan bu kavimlerin başında gelen 
Türkler, daha tarihten önceki devirlerde Tiyanşan dağları ile Aral ve Hazar arası 
mıntıkalarında yaşamışlar ve bunlara komşu olan kavimler dahi Türklerin anavatanı 
olarak bu sahayı tanımışlardır (Togan, 1946: 43). Türklerin anayurdu olarak Altay-
Moğolistan bölgesi genel kabul gördüğü gibi, bazı Rus araştırmacıların işaret ettiği 
Ural-Đtil (Volga) hattı da anayurt olarak gösterilmektedir (Zelyut, 2008: 11). 

Yapılan araştırma ve incelemelerde Türk varlığı, sürdürülen yaşam tarzı 

üzerinden de tespite çalışılmıştır. Bu noktada iki farklı görüş ileri sürülmektedir. 

Bunlardan ilki Türk kimliğini göçebelikle özdeş gösteren görüştür. Türk adının 
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yükselişi ve dünyaya yayılması neden Oğuzlar aracılığı ile olmuştur, sorusundan 

hareketle, Türk varlığı göçebelikle ilişkilendirilmektedir. Rusların güneylerinden akıp 

giden Türklerden sadece Oğuzları (Bizans kaynaklarında Uz) Türk (Tork) olarak 

adlandırmaları dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra Oğuzların Đslamiyet’e geçiş döneminde 

Türkmen olarak adlandırılması da manidardır. “Öte yandan, Osmanlı kroniklerinde 

devlet Türk devleti olarak takdim edilirken, konar-göçer Türkmenlerin yerleşik hayata 

geçmeleri ‘Türkmenlikten çıkma' olarak değerlendirilmiştir. Acaba, Türk adı eski 

devirlerden beri yerleşik medeniyetin ve otoritenin mi temsilcisi idi?” (Gündüz, 2009: 

4) sorusu pek çok araştırmacının zihnini meşgul etmiştir. 

Türkleri durmaksızın hareket eden, yer değiştiren, sabit ve devamlı olarak 

oturduğu bir yeri olmayan halklar olarak tanımlayan görüşler, Hyung-nu kelimesinde 

geçen Hu’nun, bozkırlı göçebe anlamına gelmesi üzerine temellendirilmektedir. Bu 

bilgiden hareketle bazı araştırmacılar Türklerin göçebe oldukları sonucunu çıkartırken, 

bazı araştırmacılar ise bu görüşe katılmamakta ve itiraz etmektedir.   

Divan-ı Lügati’t Türk’te Türklerin tamamına göçebe denilemeyeceği, Türklerin 

ziraat alanında da ileri düzeyde oldukları belirtilmektedir (Zelyut, 2008: 100). Yine Đç 

Asya veya Avrasya’daki Türkleri göz önünde bulundurursak, Türklerin doğrudan bir 

coğrafyaya bağlı olarak yaşadıklarını söylemek mümkündür. “Türk ne kadar göçebe 

veya hareketli sayılırsa sayılsın, yine de Asya içinde belirli bir mekanı; toprağı ve 

coğrafyayı esas olarak benimsemiştir” (Baykara, 2007: 33). 

Bazı araştırmacılar Türk varlığının göçebelikle tarife çalışılmasını ve böylesi 

bir genellemenin yapılmasını doğru bulmazlar. Türkler için göçebelik yaygın ve saygın 

bir yaşam tarzı olarak algılanmış olmakla beraber, tüm Türklerin göçebe olduğunu 

söylemek tam olarak mümkün değildir. Öyleyse Türk kimliğini tanımlamaya çalışırken, 

göçebe yaşam tarzı yanında yerleşik ve yarı göçebe yaşam tarzını sürdüren bir toplum 

yapısının da göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Türk varlığının tarih sahnesine çıktığı 545 yılı itibarıyla Türk adı, yukarıda 

bahsedilen anlam ve kullanımları bakımından değişim ve dönüşüm dönemine girmiştir. 
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Genel bir değerlendirme ile Oğuzlar döneminde güçlenen Türk varlığı ile Türk adı da 

büyük bir önem kazanmıştır. XIII. yüzyıl sonları ile XIV. yüzyılın Türk adının en 

itibarlı zamanları olduğunu söylemek mümkündür. XIV. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 

ise Türk adı, anlam kaymasına uğrayarak küçültücü bir anlam kazanmıştır. XV. ve XVI. 

yüzyıllarda da Türk kavramının gerilemesi devam etmiştir. Osmanlıların gözünde Türk, 

kültür ve medeniyete yabancı, bozkırların kaba ve sert çocukları, dağlı kişilerdi. Bu 

görüş bazı çevreler tarafından desteklenmekle birlikte, sorunun sadece uygarlaşmaya 

direnen Türkmen ve Yörük aşiretlerinden kaynaklanmadığını ifade eden bazı 

araştırmacılar tarafından da benimsenmemiştir. Osmanlının kazandığı yeni dini kimlik 

de Türk teriminin giderek küçültücü bir anlam kazanmasında etkili olmuştur. Bu görüşü 

savunanlara göre Osmanlıda genel olarak iki tip Türk imajı mevcuttur: 

Birincisi, Osmanlı hanedanının da mensup olduğu ve bunun daima övünç kaynağı 
olarak zikredildiği “Türklük”tür. (…) Osmanlı padişahları Türk, Osmanlı ordusu da 
Türk ordusudur. Türk, savaşçılığı, ahlakı, şecaati ve kahramanlığı bakımından daima 
belirgin bir üstünlük içindedir. Đkinci Türk tipi ise, Osmanlı Devleti’ne karşı duran, 
ayaklanmalar çıkaran, köyler basıp yol kesen, eşkıyalık yapan Türk tipidir. Bu ikincisi 
için tarihlerde “aslı bozuk Türkmen”, “kötü fiilli Türkmen”, “hırsız kılıklı”, “andında 
durmaz”, “sersem Türk” gibi sıfatlar kullanılmıştır (Gündüz, 2009: 106). 

XVI. yüzyılda Türk adı küçültücü bir anlama sahip olmuş fakat kullanım alanı 

genişlemiştir. Dini etki ile gerçekleşen bu genişlemeye göre Osmanlı ülkesinde yaşayan 

bütün Müslümanlar, Avrupalılar tarafından Türk olarak kabul görmüş, hatta XVI. 

yüzyılda sadece din değiştirip Müslüman olan bir Avrupalı için, Türk oldu şeklinde bir 

değerlendirme yapılmıştır (Baykara, 2007: 87). Osmanlıda olduğu gibi batıda ve doğuda 

da Türk kavramına karşı itici bir izlenimin doğmaya başladığı dikkati çekmektedir. 

Örnek olarak XVII. yüzyıl ve sonrasındaki yüzyıllarda aynı dili konuşan Türkler Türk 

umumi adının dışında Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız vb. gibi adlarla anılmaya 

başlanmıştır.  

Đç-Asya Türklüğünün yeniden Türk kavramı etrafında bütünleşmesi, XIX. 

yüzyıl sonlarında Orhun yazıtlarının okunması ile gerçekleşmiştir. Türk adı bu hadise 

sonrası bilim dünyasında yeniden gündeme gelmiştir (Baykara, 2007: 94). Aslında 

giderek itibar kaybeden Türk kavramının Orhun yazıtlarının keşfinden (1890) önce de 

bazı gelişmeler gösterdiği söylenebilir. Fransız ihtilali sonrasında baş gösteren 
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milliyetçi akımlarla yeniden yükseliş sürecine giren Türk terimi, Orhun Yazıtlarının 

keşfi ile daha da güçlenmiştir. Yıkılan Osmanlı Devleti’nin ardından kurulan yeni Türk 

Devleti ile Türk adı yeniden eski itibarına kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti adıyla, 

Türk, bir devletin adında ikinci kez kullanılırken, Gazi Mustafa Kemal Paşa da 

kendisine Atatürk soyadını seçerek, bu yükselişe son damgasını vurmuştur. 

Genel bir değerlendirme ile Türk adının geniş bir coğrafi bölgeye yayılmış ve 

zaman içerisinde genetik farklılıklara maruz kalmış kavimlerin tamamına birden verilen 

ortak bir ad olduğu söylenebilir. Batıya göçler sırasında batıya göç eden toplulukların, 

daha çok da Oğuz ve Türkmenlerin bulunduğu kitlelerin genel adıdır. Türk adı 

günümüzde ise, dili Türkçe olan toplulukların genel adı olarak kullanılmaktadır 

(Candan, 2002; Baykara, 2007).   

G.1.2. Oğuz 

Türk dünyasının en önemli kavimlerinden birisi olan Oğuzlar, Türk tarihinde 

hem siyaset hem de uygarlık alanında çok önemli roller üstlenmişlerdir. Tarihte 

Türklerin ilk kurdukları devlet olan Göktürk devletini oluşturan en önemli boy Oğuzlar 

olduğu gibi; Đslâmiyet’ten sonra Selçuklu, Harzemşahlar, Osmanlı, Akkoyunlu, 

Karakoyunlu, Safeviler gibi pek çok Türk devleti de yine Oğuz’dur. “X. yüzyılın birinci 

yarısının ortalarında Türk alemi başlıca beş Türk eli tarafından temsil ediliyordu. 

Bunlar; Oğuzlar, Karluklar, Uygurlar, Kimekler ve Kırgızlardır” (Sümer, 1972: 26).  

Oğuz adına ilk defa Yenisey Kitabelerinde rastlanmaktadır. Barlık Irmağı 

yöresinde bulunan bu kitabelerde; “Altı Oğuz budunda” sözü yer almaktadır. Bu 

kitabelerin yazıldığı devirde, Oğuzlar, Göktürklerin hakimiyeti altında altı boy hâlinde 

Barlık Irmağı kıyılarında yaşamakta idiler ki Oğuzlara ait en detaylı bilgiler Göktürk 

Yazıtlarında mevcuttur.  

Oğuzlar, Göktürklerin idaresinde toplanmaya başladıkları VI. yüzyıldan çok 

önce başlattıkları göç hareketlerini, sonraki yüzyıllarda da aralıksız devam 

ettirmişlerdir. Anadolu Selçukluları ve Osmanlı dönemlerinde de devam eden bu göç 

hareketleri sonucu Oğuz varlığı, oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Oğuz 
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varlığının tarihi seyri, çalışmamızın Yörükleri tarihi ve sosyolojik açılardan ele alıp 

incelediğimiz birinci bölümünde, “Yörüklerin Tarihi Kökeni” alt başlığı ile daha 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

Oğuz yurdu ile ilgili çeşitli kaynaklardan yaptığımız tespitlere değinmeden 

önce IX. ve X. yüzyıllar itibarıyla kullanılmaya başlanan Uz kelimesine yer verelim. 

Ruslar ve Bizanslılar tarafından Oğuz adı yerine kullanılmaya başlanan Uz kelimesiyle 

ilgili çeşitli araştırmacılar görüş bildirmektedir. Şahin’e göre (2006), “IX. yüzyıl 

ortalarından sonra Oğuzların önemli bir kısmının yurtlarından göç etme sürecine 

girdikleri görülür. Bu göç edenlerden bir grup, Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru 

muhaceret etmiştir ki bunlar tarihi kaynaklarda Uz adıyla geçmektedir” (s: 56). Tufan 

Gündüz (2009) de, Peçenekleri takip ederek Balkanlara doğru giden bu sayıca az Oğuz 

topluluğuna Rusların Tork Bizanslıların ise Uzoi/Uz dedikleri bilgisini vermektedir (s. 

12). 

Oğuz yurdunun tespitine dair gerçekleştirilen araştırmalarda IX. yüzyıla kadar 

yeterli bilgilere ulaşılamamakla birlikte, pek çok kaynakta Oğuzların ilk yurdu olarak 

Sır Derya (Seyhun) boyları ile çevrelenmiş bir coğrafya işaret edilmektedir. “Karaçuk, 

Oğuzların destani mahiyetteki eserlerinde de yer alan sıradağlardan oluşuyordu. 

Kaşgarlı Mahmud, bu dağ silsilesini Oğuzların yurdu olarak gösterdiği gibi haritasında 

da ayrıca zikretmiştir” (Gündüz, 2009: 9). 

Đslam literatüründe Oğuz adına ilk kez Belazuri’nin eserinde yer verilmektedir. 

“El-Mutasım (833–842) halife olduğunda askerlerinin çoğunluğu Maveraünnehr, Soğd, 

Fergana, Uşrusene ve Şaş halkından müteşekkildi ve Đslam’ın hakim olduğu bu 

bölgelerin halkı, Seyhun doğusunda kalan Türklerle savaşmaktaydı” (Hunkan, 2007: 3).  

 “Oğuzlar VIII. yüzyılın ikinci yarısından X. yüzyıla kadar Sır Derya (Seyhun) 

boylarıyla onun kuzeyindeki bozkırlarda yaşamaktaydılar” (Şahin, 2006: 55). “X. 

yüzyıla kadar oturdukları bu bozkırları çeşitli sebeplerle XI.-XIII. yüzyıllar arasında 

büyük kümeler halinde terk ettiler ve Ceyhun’un batı tarafına geçtiler” (Sakin, 2006: 

39).  
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Oğuz kelimesinin anlamıyla ilgili olarak da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. J. 

Nemeth tarafından öne sürülen ve Oğuz kelimesinin boylar anlamına geldiği görüşü, 

genel olarak kabul edilen bir görüştür. Buna göre “’Ok’ kelimesi boy manasında olup 

‘z’ çoğul eki ile birleşip ok+u+z = boylar şekline dönüşmüştür” (Gündüz, 2009: 1). 

“Oğuzlar kavmi ve siyasi bir teşekkül için el (il) kelimesini kullanmakta ve 

Oğuz elini meydana getiren teşekküllerden her birine boy demekteydiler” (Sümer, 1972: 

201). Oğuzlarda boy teşkilatına baktığımızda ise ilk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla 

iki ana kola ayrılmış olduklarını görüyoruz. Daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı 

Oğuz, Üç Oğuz adlarıyla da boylara ayrılan Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana 

gelmektedir. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna bağlıdır. Tarihçiler, 

hazırladıkları cetvellerde Oğuz boylarının adları, sembolleri ve ongunlarına (armalarına) 

dair bilgiler vermektedir. Orhan Sakin (2006: 44–46), Oğuzların boy teşkilatı 

hakkındaki en gelişmiş bilgileri Reşidüddin’den öğrenebileceğimizi belirtmektedir. 

Reşidüddin’e göre Oğuz boylarının adları ve bu adların anlamları şu şekildedir:  
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BOZOKLAR ÜÇOKLAR 

Gün Han Oğulları Gök Han Oğulları 

Boyun Adı Manası Boyun Adı Manası 

Kayı Sağlam Bayındır Daima yiyecek dolu olan 

yer 

Bayat Mutlu, yiyeceği bol Beçene Đyi çalışır 

Alkarevli Nereye varsa başarı gösterir Çavuldur Şerefli, ünü yaygın 

Karaevli Kara otağlı yani evleri kara Çepni Nerede düşman görürse 

hemen savaşır 

Ay Han Oğulları Dağ Han Oğulları 

Boyun Adı Manası Boyun Adı Manası 

Yazır Çok ülkeye sahip Salur Nereye varsa kılıç ve 

çomağı iş görür 

Döger 

 

Toplanma için Eymir Son derece iyi ve zengin 

Dodurga Ülke almak ve yönetmek Ala-

yundlu 

Hayvanları iyi 

Yaparlu Bilinmiyor Üregir Daima iyi ve düzen kurucu 

Yıldız Han Oğulları Deniz Han Oğulları 

Boyun Adı Manası Boyun Adı Manası 

Avşar Çevik ve avı seven Yigdir Đyilik, büyüklük, yiğitlik 

Kızık Güçlü, Düzene sokmada 

ciddi 

Bügdüz Herkese tevazu gösterir ve 

hizmet eder 

Beğ-dili Uluların sözleri gibi değerli Yıva Derecesi hepsinden üstün 

  Kınık Nerede olsa değerlidir 

Tablo1: Oğuzlarda Boy Teşkilatı (Bozok-Üçok) 

Gündüz’e göre (2009), “Moğol istilası sırasında Türkmenlerin kalabalık 

kitleler halinde Anadolu’ya gelmeleri ve Anadolu Selçuklu sultanlarının bunları 
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Anadolu’nun çeşitli bölgelerine sevk etmeleri Bozok-Üçok teşkilatında ve boy 

yapılarında büyük bir erozyon meydana getirmiştir” (s: 32). 

Oğuzlara dair verilen bilgiler ve yapılan açıklamalarda sürdürmüş oldukları 

yaşam tarzı da önemli yer tutmaktadır. Yüzyıllar boyunca sürekli yurt değiştiren ve 

temel geçim kaynağı hayvancılık olan Oğuzlar, çoğunlukla konar-göçer hayat 

sürdürmüşlerdir. “X. yüzyılda Oğuzların içinde bir müddet misafir kalan Đbn-i Faldan, 

onların kıl çadırlarda konar-göçerler olarak yaşadıklarını ve bir Yabgu’nun idaresinde 

olduklarını bildirmektedir” (Gündüz, 2009: 27). 

Oğuzların yaşam tarzı olarak en belirgin özellikleri konar-göçer olmalarıdır. 

Oğuzlar bu yaşayışı bir gelenek olarak korumak ve sürdürmek uğruna pek çok mücadele 

vermiştir. Diğer taraftan şehirlerde yerleşik bir yaşam süren önemli bir Oğuz kitlesinin 

varlığı, Oğuzların tamamı konar-göçerdir şeklinde kesin bir yargıya varmamızı da 

imkansız kılmaktadır (Zelyut, 2008: 100). Göçebe Oğuzlar için tembellik ifadesi olan 

yerleşik yaşam, onların şehirde yaşayan oturak eldaşlarına Yatuk (yani tembel) 

demelerinden de anlaşılmaktadır. Göçebe Oğuzlara göre oturak eldaşları, savaş 

yapmayarak tembel tembel şehirlerinde oturuyorlardı. Oğuz varlığı için yerleşik yaşam 

küçümseme nedeni olarak görülmesine rağmen, önemli bir Oğuz kitlesinin oturak 

yaşayışı seçmiş olmalarının önemli bir nedeni ise, onların Đslam dinine geçmeleridir. 

Oğuzlar arasında Đslamiyet yayıldıkça ve kuvvetlendikçe oturak hayat da gelişmiştir 

(Sümer, 1972: 41–42). 

Oğuzlar X. yüzyılın sonlarına doğru büyük kitleler halinde Đslam dinini kabul 

ederek iyice güçlendiler. Oğuz bir kısmı Yabgu Devleti’nin yıkılmasından sonra 

dağılırken, bir kısmı da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında rol almıştır. Đlerleyen 

yüzyıllarda ise Oğuz adı yavaş yavaş tarih sahnesinden silinerek yerini Türkmen adına 

bırakmıştır. Faruk Sümer (1972), bu süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

Melik-Şah devrinden itibaren eserlerde, Suriye’ye giden Oğuzlar için Türkmen 
deniliyor. Bu tarihten sonra Oğuz adı ancak, bir defa Sancar’ı malup ve esir 
eden Oğuzlar için kullanılmıştır. Fakat, Oğuzlar kendi adlarını uzun bir zaman 
unutmamışlar ve Türkmen adını da benimsememişlerdir. XIII. yüzyıldan 
itibaren Oğuzlara artık her yerde Türkmen denilmiştir (s. 105). 
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G.1.3. Türkmen 

Oğuzların Türkmen adını almaları, Türkmen adının ilk olarak ne zaman, nerede 

ve ne şekilde kullanılmaya başlandığı soruları, pek çok araştırmacı tarafından belgelerle 

açıklanmaya çalışılmıştır. Henüz VIII. yüzyılda Oğuz adı yanında kullanılmaya 

başlanan Türkmen adı, X. yüzyılda Oğuzların kitleler halinde Đslam dinine geçmeleri ile 

yaygınlık kazanmıştır. X. yüzyılda Oğuz adı da Türkmen adı ile beraber varlığını devam 

ettirmiş, XIII. yüzyıla gelindiğinde artık Oğuz adı tamamen unutularak yerini Türkmen 

adına bırakmıştır.  

X. yüzyılda Đslam coğrafyacısı el-Makdisi Türkmen adını ilk defa ve açık olarak 
zikretmektedir. El-Makdisi, Türkmen adının yanı sıra Oğuz adını da kullanmaya 
devam etmektedir. Çünkü bu dönemde Türkmen adı henüz Oğuz adının yerini almaya 
başlamamıştır (Gündüz, 2009: 50). 

Türkmen kelimesinin kökeni ve anlamına dair ileri sürülen fikirler iki görüş 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Birinci görüş Türkmen adının, Türk adı ile Farsça -man 

(manend) ekinden meydana geldiği, Türk’e benzer demek olduğu yönündedir. Tufan 

Gündüz eserinde (2009), Türk’e benzeyen anlamına gelen Türkmanend teriminin ilk 

olarak kullanılışı ve Türkmen adına dönüşmesi ile ilgili olarak şu bilgilere yer 

vermektedir: 

Kaşgarlı Mahmud, Türkmen adının Oğuzlara Zülkarneyn tarafından Türk-Manend 
(Türke benzeyen) şeklinde verildiğini ve onların Türkmen adını ne suretle aldıklarını 
bir hikayeyle anlatmaktadır. Buna göre, Zülkarneyn doğu seferi sırasında Türk 
ülkesine gelmiş, kaçışan halktan geriye yirmi iki kişi kalmış. Zülkarneyn de bunlara 
Türk’e benzer manasında Türkmanend demiştir. Divan’da Türkmen maddesi izah 
edilirken “Bunlar Oğuzlardır” şeklinde açık bir ifade bulunmaktadır. Kaşgarlı bu adın 
onlara Zülkarneyn tarafından Türk-Manend şeklinde verildiğini kaydediyorsa da, 
Đslam dünyasında Đslama giren Türk zümrelerine Türkmanend denildiği ve buradan 
Türk-men adının türediği şeklindeki izah tarzı daha çok kabul görmüştür. Ebu’l-Gazi, 
bu adın Farslar tarafından verildiğini, fakat cahil halkın manend kelimesini telaffuz 
edememesi yüzünden Türk-men şekline dönüştüğünü bildirmektedir (s: 15). 

Ziya Gökalp Türkman ve Türkmen kelimelerini ayrı ayrı ele alır. Đki kelimenin 

farklı anlamlar taşıdığını savunan Gökalp (1976), “Türkmenlerin Türkmanlar arasında 

henüz il hayatı yaşayan ve hala göçebeliği terk etmemiş olan Oğuz Đli” (s. 36) olduğunu 
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belirtir. Bu açıklamaya göre Türk’e benzeyen ifadesiyle işaret edilen farklılık dini 

inanıştan değil yaşam tarzından kaynaklanmaktadır. 

Türkmen adının manasına yönelik bir diğer görüş, kelimenin aslının Türk-i 

iman’dan geldiği yönündedir. Türkmen kelimesi imanlı Türk anlamını taşımaktadır. 

Oğuzların, X. yüzyıldan itibaren kitleler halinde Đslam dinini kabul etmeye başlamaları, 

Müslüman Oğuzları Müslüman olmayanlardan ayırmak amacıyla Türkmen adının 

kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. “Orta Asya’da ilk defa Müslümanlığı kabul 

eden Türk kavmi Balasagun ile Mirki arasında yaşayan Türkmenler olduğu için 

Türkmen adı, Mavera ün-nehr Müslümanları arasında Müslüman Türk şeklinde hususi 

bir mana kazanmıştır” (Sümer, 1972: 51). 

Türkmen adının imanlı Türk anlamına geldiği yönündeki görüşlere katılmayan 

Gündüz’e göre (2009: 15), imanlı Türk anlamını verebilmek adına Türk ve iman 

şeklinde ikiye bölünerek Türk-i Đman şekline getirilen kelimenin zaman içerisinde 

Türkmen’e dönüştüğünü ileri süren bu görüşler güvenilir olmaktan oldukça uzak ve 

yakıştırmadan ibarettir. 

Türkmen kelimesinin anlamı –men, -man ekleri üzerinden de izaha çalışılır. –

Men, -man eklerinin kelimeye mübalağa, kuvvetlendirme, yüceltme anlamları kattığı 

(şişman, kocaman vs. de olduğu gibi), bundan dolayı Türkmen kelimesinin halis Türk, 

halis kan Türk, iyi Türk anlamına gelebileceği görüşüne katılmayan Sümer (1972), 

Türkmen adının zaman içinde konar-göçerlikle eş anlamlı olarak kullanılmış olduğunu 

belirtir. Türkmen kimliği göçebe yaşamla ilişkilendirilerek yörük kelimesi gibi 

göçebeliği, konar-göçer hayat tarzını ifade eden bir isim olarak değerlendirilmelidir (s. 

52). Togan (1946), Oğuz Destanı’nın Yazıcıoğlu rivayetinden bilgiler verdiği eserinde, 

“Merhum Kara Osman dahi dayim bu öğüdü oğlanlarına verirmiş; olmasın ki oturak 

olasız, ki beğlik, Türkmenlik ve Yörüklük edenlerde kalur dermiş” (s. 101) ifadelerine 

yer verir. 

Sümer (1972: 135) ve Gündüz (2009: 42), Türkmen adının Anadolu’da konar-

göçerlikle eş anlamlı olarak kullanıldığını ancak Göktürk terimi gibi siyasi bir 
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adlandırma da olabileceğini ileri sürmektedir. Divan’daki “Karluk göçebe Türklerden 

bir bölüğün adıdır. Oğuzlar gibi Türkmendirler” ifadesi, konuya başka bir açıdan 

bakmamızı zorunlu kılmaktadır. Her iki yazara göre de, Oğuzlar gibi Türkmendirler 

ifadesi Türkmen adının etnik form veya kavmi teşekkülü ifade etmek amacıyla 

kullanılmaktan ziyade siyasi bir terim veya konar-göçerliği ifade eden bir kavram olarak 

kullanılmış olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

Türkmen adı, Anadolu Selçukluları döneminden itibaren yeni bir anlam 

kazanmaya başlamıştır. Onur kırıcı ve küçümseyici bir anlamda göçebe, göçebe Türk 

karşılığı kullanılan Türkmen adı yanında Türk adı, yerleşik hayatı ve devlet otoritesini 

temsil eden bir ad durumuna yükselmiştir. Uç bölgelere yerleşerek beyliklerini kuran ve 

zamanla yerleşik hayata geçmeye başlayan konar-göçer Türkmenlerde aşiret 

gelenekleri, yerini yavaş yavaş yerleşik devlet düzenine bırakmıştır. Böylece yerleşik 

hayata geçerek ziraat ile meşgul olanlar ve Osmanlılar Türk, Osmanlı ordusu da Türk 

ordusu olarak isimlendirilirken konar-göçer gelenekleri devam ettirenler Yörük veya 

Türkmen adıyla anılmışlardır (Gündüz, 2009: 46). Zamanla Türkmen adının yanında 

yeni bir ad olarak Yörük adı da varlık göstermeye başlar.  

G.1.4. Yörük 

Yörük adlandırmasının tarihte ilk ne zaman kullanıldığına dair kaynaklarda 

kesin bir bilgi yoktur. Hemen hemen bütün tarihi belgelerde Oğuz boyları için XI. 

yüzyıldan itibaren Türkmen adı kullanılmış olduğu halde, Osmanlı dönemine kadar 

Yörük adına rastlanmaz. Yörük adının Anadolu ve Rumeli’deki göçer aşiretler için 

kullanılıyor olması, bu adlandırmanın ilk olarak Osmanlılar zamanında kullanılmaya 

başlanmış olduğu ihtimalini güçlendirmektedir.  

Kelimenin etimolojisi üzerine yapılan çalışmalar Yörük adının yürümek 

fiilinden türetildiği görüşü üzerinde yoğunlaşmaktadır. “ ‘Yörük’ veya ‘yürük’ tabiri, 

yürümek fiilinden ve ‘yürü’ veya ‘yörü’ nün sonuna gelen k ekiyle türetilmiş bir 

kelimedir” (Şahin, 2006: 61). 
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Bir diğer görüş ise kelimenin aslının yüğrük olduğu şeklindedir. Bu haliyle bir 

sıfat olarak kelimeye çeşitli anlamlar yüklenir.  

Muzaffer Ramazanoğlu, yürük kelimesinin yürümekten yapılmış bir isim olmadığı 
görüşündedir. Ramazanoğlu’na göre kelime sıfattır; aslı da yöğrüktür. Telaffuzda (ğ), 
kelimenin yalnız bir manasında -dişi davarların tekeleri istemeleri sırasında- mal 
yüğrüdü ifadesinde ortaya çıkar. Kelime sıfat halinde ileri, medeni, bilgili, cins ve 
halis manalarına geldiği gibi, kelime ayrıca kabiliyetli, dirayetli, cesur manalarına da 
gelmektedir (Aktaran Eröz, 1991: 21). 

“Osmanlı döneminde Yörük teriminin yanı sıra konar-göçer, göçer-yörük, 

göçerler ve göçer-evliler gibi farklı adlandırmalar da kullanılır. Bunlar arasında en 

yaygın kullanılanı konar-göçer adıdır” (Aksoy, 2008: 16). Yerleşik yaşam tarzı ve 

göçebe yaşam tarzı arasında bir yaşam sürdürmelerinden dolayı bu topluluklar, 

kanunnamelerde ve resmi kayıtlarda genellikle konar-göçer şekilde ifade edilmişlerdir. 

“Yörük, konar-göçer taifedir, karada ikametleri yoktur. Yörük la-mekandır, 

ta’yin-i toprak olmaz, her kande dilerse gezerler” (Armağan, 2008: 72) şeklindeki 

ifadeler, konar-göçerlerin mekanca başıboş gruplar gibi algılanmasına neden 

olmaktadır. Bu görüşün aksine konar-göçerlerin uzun yıllar değişmeyen belirli yaylak 

ve kışlaklarının olduğu, bu yerlere gidiş ve geliş güzergahlarında konaklayacakları 

yerlerde dahi istedikleri kadar kalamayacakları kanunnamelerde belirtilir. Dolayısıyla 

“Yörüklerin başıboş bir halde her dilediklerini yaptıklarına pek de hükmedilemez” 

(Çetintürk, 1943: 107–109). “Gerçek anlamda göçebe hayatı yaşayan aşiretlere göre 

konar-göçer grupların yazın hayvancılıkla uğraşmalarının yanında, kışlaklarında bir tür 

küçük çaplı ziraat yaptıkları da görülmektedir” (Halaçoğlu, 2006: 14) ki bu durum, 

konar-göçerlerin göçebe hayatı yaşayan diğer unsurlardan farklılığını ortaya koyar. 

Örnek olarak çingeneler de göçebe bir halk oldukları halde Yörük değillerdir. 

Dolayısıyla göçerlik Yörüklerin hayat tarzını bildiren bir özelliktir, aynı zamanda 

Yörükler etnik bir gruptur (Doğan, 2007: 135). 

Yörük adı batı tarih ve etnografya araştırmalarında, ilk defa Trova nomadlarından 
bahsederken Rycaut tarafından kullanılmıştır. Vambery, Jirecek ve Tsakyroglou gibi 
çeşitli araştırmacılara ait kaynaklarda da, Yörüklerden nomad yani göçebe halklar, 
avcı halklar, göçebe çobanlar şeklinde bahsedilir. Etnik özellikleri göz ardı ederek 
sadece yaşam tarzı üzerinden yapılan bu değerlendirmeler yanlış ve yetersizdir. 
(Gökbilgin, 2008: 7).  
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“Orta Asya kökenli olup Orta Asya’daki Türk soyunun devamı olan Türkmen 

ve Yörükler, aynı etnik kökene sahiptir” (Doğan, 2007: 137). Kronoloji sırasıyla evvela 

Türkmen adı, sonra Yörük sözü kullanılmaya başlanmıştır.  

(…) Türk adıyla vasıflanan köyler, o bölge veya yörenin Selçuklular ve beylikler 
devrinden beri yerleşmiş en eski Türk halkına ait olanlardır. Yörük adıyla vasıflanan 
köyler, oralarda, XVII. yüzyıldan önce yaşayan ve son asırlarda yerleşen Yörüklerin 
kurdukları köylerdir. Türkmen köyleri ise XVII. yüzyıldan itibaren Orta ve sonra 
Batı-Anadolu ile Marmara bölgesine göç etmiş ve son asırlarda oralarda yerleşmiş 
Boz-Ulus, Haleb Türkmenleri ve Yeni-Đl’e mensup oymaklar tarafından meydana 
getirmiş olanlardır. Bugün Türkmenlerden hemen hemen hiçbir göçebe teşekkül 
görülmez. Fakat Toroslarda hala bu hayatı devam ettiren Yörük obalarına rast gelinir. 
Dolayısıyla Türk, Türkmen, Yörük, Tahtacı, Kızıl-Baş (Alevi) adları ile vasıflanan 
topluluklar arasında kavmi hiçbir fark olmayıp, hepsi Oğuz (Türkmen) kavminin 
torunlarıdır (Sümer, 1972: 174).  

Öyleyse her Yörük Türkmen’dir. Buna karşılık her Türkmen Yörük değildir. 

“Yörükler Türkmen aşireti hayatının sadece davar sürüleri otlatmakla geçinen ve daha 

iptidai bir hayat tarzı içinde olanlarıdır” (Doğan, 2007: 136). 

Yörük ve Türkmen kelimelerinin coğrafi kullanım sahası bakımından da kesin 

çizgileri çizilememekle beraber bir ayrımı olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum Yörük 

adının da zamanla bir değişime uğradığını göstermektedir. “Osmanlı arşiv 

kaynaklarında Türkmen adının daha çok Anadolu’nun orta ve doğu bölgesinde, Yörük 

adının ise çoğunlukla Anadolu’nun batı bölgesindeki göçebeler için kullanıldığı 

görülmektedir” (Şahin, 2006: 61). Osmanlı döneminde genel olarak bütün konar-

göçerleri kapsayan Yörük adı, özel olarak ise batı Anadolu’daki Türkmenleri tarif etmek 

amacıyla kullanılmıştır. Kızılırmak yayının batısında kalan bölgede yaşayan konar-

göçer topluluklar Yörük adıyla anılırken, yayın doğusundaki bölgelerin halkları 

Türkmen adı ile ifade edilmiştir. Bu ayrımda konar-göçerlik yani yaşam tarzı belirleyici 

değildir. Çünkü Kızılırmak yayının doğusunda kalıp Türkmen adını almış gruplardan 

konar-göçer yaşam süren topluluklar da mevcuttur.  

Her iki adlandırmanın bir arada kullanılıyor olmasına rağmen yaygın olan 

kullanım, coğrafi sınırlamaya uymaktadır. “Araştırmacılar bugüne kadar Batı Anadolu 
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ve Rumeli’deki göçebe boylara Yörük genel adını vermişlerdir. Doğuda yaşayan 

aşiretler ise Türkmen adıyla anılırlar” (Seyirci, 2000: 1–2). 

Yörük ve Türkmen sözcüklerinin ayrımında bir diğer görüş ise, Yörüklüğün 

Sünni inancı, Türkmen kavramının ise Alevilik inancını belirttiği şeklindeki görüştür. 

“Bu görüşün yanlışlığına dair, Dinar Türkmenlerinin Sünni ve Honamlı Yörüklerinin 

Alevi olmaları örnek olarak verilebilir” (Eröz, 1991: 23). 

Đzmir Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 4 Haziran 2011 tarihinde 

Buca Gölet’te düzenlediği 1. Yörük Şöleni’nde Isparta Sarıkeçili Yörüğü Nail 

Büyüksarı ile gerçekleştirilen röportajda Büyüksarı, dini inanç üzerinden 

gerçekleştirilen Yörük Türkmen ayrımının Türk halkını böldüğünü ifade eder. Ancak 

Büyüksarı’nın açıklamalarından Yörüklük ve Türkmenliğin inanca dayalı adlandırmalar 

olduğu anlaşılmaktadır:  

“Yörük demek Törük demek. Törük demek Türk demek. Türkmen demek de 

Türk demek. Yani bizim ayrımız gayrımız yok. Yörük Türkmen dediğimiz zaman biz 

hepimiz demek, Türk demek. Fakat öyle bir oldu ki insanları ayırdılar. Alevi dediler, 

Sünni dediler. Camimiz var, cem evimiz var. Đkisinde de ezanı muhammediye okunur. 

Cami de bizim, cem evi de bizim.” http://www.facebook.com.php?v=128306400585922 

(Erişim tarihi 23 Haziran 2011). 

Batı Anadolu’da Yörük adı yanında en yaygın kullanıma sahip 

adlandırmalardan bir diğeri “Manav” adıdır. Yörük adı yerine de kullanılmakta olan 

Manav adı yöre insanları tarafından günümüzde sıkça kullanılıyor olmasına rağmen, 

terimin anlamı ve hangi topluluğu işaret ettiği kesin olarak bilinmemektedir. 

Araştırmalarımız sırasında terimin açıklaması bölgeye çok önceden yerleşmiş, ne zaman 

yerleştikleri de belli olmayan, bilinmeyen yerli halk şeklinde yapılmaktadır.  

Eskişehir Karacaşehir'de 18. Ertuğrulgazi Şurası Yörük Türkmen Kültür ve 

Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu şölende gerçekleştirilen bir röportaj, Manav 

ve Yörük adlandırmalarına ışık tutar: 
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“Ben Vasfiye Tunca. Manavım. Yani Yörüğüm. Yörük, manav aynıdır.” 

http://www.facebook.com/photo.php?v=125874170829145 (Erişim tarihi 13 Haziran 

2011). 

“Etnik köken itibarı ile değerlendirilecek olursa Türk, Türkmen, Manav, 

Yörük, Çepni, Tahtacı, Alevi, Kızıl-baş adları ile anılan topluluklar arasında kavmi 

hiçbir fark olmayıp, hepsi Oğuz elinden gelmişlerdir” (Sakin, 2006: 55). Genel bir 

değerlendirme ve tanımlama yapıldığında ise, Yörükler için yazın yaylalarda, güzün 

güzlüklerde, kışın kışlıklarda büyüklü küçüklü gruplar halinde yaşayan, geçimini 

hayvancılıktan sağlayan konar-göçer Türkler oldukları söylenebilir. Oğuz soyundan 

gelen bu gruplar, Orta Asya konar-göçer Türk geleneğini yakın geçmişimize kadar 

sürdürmeyi başarmışlardır. Henüz XIX. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı 

egemenliğinde olan Balkanlarda, Batı, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

konar-göçer yaşamakta olan Yörüklerin, günümüzde büyük bir çoğunluğu yerleşik 

hayata geçmiştir. Yaylalardaki Yörük çadırları her geçen yaz giderek azalmakla beraber, 

halen Toroslar üzerindeki yaylalarda yarı konargöçer halde yaşamakta olan Yörükler 

mevcuttur. Toros dağlarında yaylayan Sarıkeçili Yörükleri, halen konar-göçer hayat 

sürdüren Yörüklerdendir. 

G.2. Batı Anadolu Yörük Müziği ve Kadın Đcraları Hakkında Yapılmış Çalışmalar  

Türk halk müziğine ait ilk derleme çalışması, 1925 yılında Seyfettin ve Sezai 

(Asaf) kardeşler tarafından yapılmıştır. Kütahya civarında gerçekleştirilen bu alan 

çalışmasında derlenen türküler, Đstanbul Belediye Konservatuarı (ĐBK) tarafından bir yıl 

sonra (1926) “Yurdumuzun Nağmeleri” adı altında yayınlanmıştır. 

1925’te Seyfettin ve Sezai (Asaf) kardeşlerin Kütahya civarında 

gerçekleştirdikleri ilk derleme çalışmalarından sonra yine Darülelhan adına çeşitli 

dönemlerde “Batı Anadolu müzik kültürü ve özellikle de zeybeklere özgü müzik 

örneklerinin derlendiği, bir kısmının plaklara kaydedildiği görülmektedir” (Öztürk, 

2006: 73). 
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Batı Anadolu’da yapılan bu ilk derleme çalışması dışında önemli derleme 

faaliyetlerinin ĐBK ve Ankara Devlet Konservatuarı (ADK) tarafından yapıldığı 

görülmektedir. ĐBK tarafından 1925 ve 1927 yıllarında gerçekleştirilen derleme gezileri 

ile; ADK tarafından 1938, 1942, 1947, 1948 ve 1949 yıllarında gerçekleştirilen derleme 

gezileri; Batı Anadolu’da çeşitli il ve ilçelere ait geleneksel müziklerin araştırılması 

amacıyla yapılmıştır.  

ĐBK tarafından 1926–1929 yılları arasında beş ayrı araştırma gezisinin 

yapıldığı dikkati çekmektedir. Bu gezilerden birinci ve dördüncü gezi Doğu 

Anadolu’nun çeşitli illerine yapılmıştır (Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Rize, Gümüşhane, 

Erzurum vb.). Araştırma bölgemizi kapsayan geziler ikinci, üçüncü ve beşinci araştırma 

gezilerdir. Đkinci araştırma gezisi Ege Bölgesi’ne ağırlık vererek, Alaşehir, Manisa, 

Đzmir, Aydın, Torbalı, Ödemiş ve Afyon’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma gezisinden 

derlenen iki yüz elli türkü, aynı yıl “Anadolu Halk Şarkıları” adıyla yayınlanmıştır. 

Üçüncü gezi Đç Anadolu bölgesinde gerçekleştirilmiştir ancak gezide derlenen 

ezgilerden otuz kadarı Ege Bölgesi ve Kütahya civarındandır. ĐBK tarafından Halk 

Bilgisi Derneği’nin desteğiyle yapılan beşinci gezide Balıkesir ve Kütahya bölgelerinde 

araştırma yapılmıştır.  

1937 ve 1952 yılları arasında ADK tarafından yapılan dokuz derleme 

gezisinden ikincisi Ege bölgesine düzenlenmiştir. Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, 

Đzmir, Manisa ve Balıkesir’de zeybek ezgileri ve kadın oyun havalarından altı yüz dört 

adet türkü ve oyun havası derlenmiştir. Altıncı derleme gezisinde Isparta, Burdur, 

Antalya ve Muğla’dan dört yüz yirmi altı halk ezgisi derlenmiştir. Bunların dışında 

1953 yılında Ferruh Arsunar tarafından, 1967 yılında ise TRT tarafından yapılan 

derleme çalışmaları, önemli derleme faaliyetleri olarak göze çarpmaktadır.   

Batı Anadolu muzik geleneğine ait en eski yayın, 1927 yılında ĐBK tarafından 

“Anadolu Halk Şarkıları” adı ile yayınlanan dört defterden oluşmaktadır. Đkinci defter 

Batı Anadolu’ya özgü ezgileri kapsamazken, “(…) birinci defterde Afyon ve Menteş 

bölgelerine ait türküler yer alır. Üçüncü ve dördüncü defterlerde ise Aydın bölgesi türkü 

ve oyun havaları bulunmaktadır” (Gedikli, 1992: 88).  
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Halil Oğultürk’ün “Türk Halk Oyunlarından Zeybek Oyunları” adlı bildirisi I. 

Uluslar arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri arasında yer alırken (1977), Đsmail 

Özboyacı’nın “Zeybekler” başlıklı araştırma yazısı Bilim, Birlik, Başarı Dergisi’nde 

yayınlanmıştır (1979). Yine Emin Avşar, “Halk Oyunları, Müziği, Giysileri ve Düğün 

Gelenekleri ile Manisa” (1984), Rıza Yetişen “Ege Tahtacıları” (1981), Cafer 

Topçuoğlu “Nota ve Figürleriyle Milli Zeybek Oyunlarımız” (1981), Berrak Taranç 

“Ege Bölgesinde Yaşayan Halk Müziği Ezgileri, Zeybekler ve Elli Altı Ezginin Çeşitli 

Yönleriyle Kataloglanması” (1988) vb. pek çok eser bölge ezgilerine yer veren eserler 

arasındadır.  

Hüseyin Hilmi Bayındır’ın 1964 yılı basımlı “Tarihte Zeybeklik ve Musikisi” 

adlı kitabı, zeybek sözcüğü ve zeybeklik kavramını tarihi seyri içerisinde 

değerlendirmektedir. Yazar eserinde zeybek giyimi ve müziği ile ilgili görüş ve 

tespitlerine yer verirken, kadın icralarına dair bilgi veya fikir beyanında bulunmaz.  

Hamdi Tanses’in 1997 yılında yayınlanan “Notalarıyla Zeybekler ve Ege-

Akdeniz Türküleri” adlı eseri, araştırma bölgemizin türkülerini içeren bir diğer 

çalışmadır. Çalışmada, Đsmail Özboyacı’ya ait “Zeybekler” başlıklı bir yazı, Sadi Yaver 

Ataman’ın “100 Soruda Halk Oyunu” adlı kitabından aynen alınan bir bölüm ve Ruhi 

Su ile zeybekler üzerine yapılmış bir söyleşi ile TRT repertuarından seçilmiş bazı nota 

örnekleri yer almaktadır. Zeybek ezgilerinden nota örneklerinin sunulduğu kitapta 

ezgilere dair herhangi bir inceleme, açıklama yapılmadığı gibi, TRT repertuarında 

rastlayamadığımız ezgilerin esere hangi kaynaktan alınarak eklendiği de 

belirtilmemiştir.  

Đsmi ile doğrudan bağlantılı olmasa da içerikte bölgeye ait müzik dağarcığına 

ilişkin bilgiler veren Halk Müziği çalışmalarına Mehmet Özbek’in “Folklor ve 

Türkülerimiz” (1975), Cemil Demirsipahi’nin  “Türk Halk Oyunları” (1975) ve Sadi 

Yaver Ataman’nın “100 Türk Halk Oyunu” (1975) adlı eserleri örnek olarak verilebilir.  

TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları tarafından 2008–2009 yıllarında 

“Konularına Göre Notalarıyla Türküler” başlığı altında dört fasiküllük bir seri 
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yayınlanmıştır. Bu seri içerisinde yayınlanmış “Bayram Düğün Kına Türküleri” (otuz 

beş türkü notasından oluşur) ve “Oyunlu Türküler” (otuz bir türkü notasından oluşur) 

başlıklı fasiküllerde kadınlar tarafından icra edilen türkülere de yer verilmiştir. Çalışma 

sadece sözel yapısına göre çeşitli başlıklar altında toplanan türkülere dair verilmiş nota 

örneklerinden oluşur. Fasiküllerde açıklayıcı, bilgilendirici yorum veya 

değerlendirmelere yer verilmemiştir. 

Türkiye’de halk bilimi ve halk müziği derleme çalışmalarının başlangıcından 

itibaren, araştırma bölgemiz olan Batı Anadolu’da sayısız derleme çalışmalarının 

gerçekleştirilmiş olduğu görülür. Yine bölge müzik ve oyun gelenekleri üzerinde 

çalışılmış pek çok eser mevcuttur. Ancak tüm bu çalışmalar erkek müzik ve oyun 

gelenekleri üzerinde yoğunlaşmış, kadın müzik ve oyun icralarını inceleyen herhangi bir 

çalışma gerçekleştirilmemiştir.   

Kadın müzik icraları üzerine gerçekleştirilmiş Ayfer Yılmaz’a ait “Türk 

Kültüründe Kadın ve Kadın Ağzı Türküler” başlıklı eserde (2003), kadınlar tarafından 

icra edildiği düşünülen türkülere yer verilmiştir. Türkülerin sadece sözel özellikleri 

üzerinde duran ve konularına göre türkü sözlerini sınıflandıran eserde kadın müzik 

icralarının ezgi, ritm vb. yapısal özellikleri ile bağlam özellikleri incelenmemektedir. 

Ayşegül Aral Kuzlu tarafından 1999 yılında hazırlanan “Türk Halk Müziğinde Kadın 

Ağzı Türküler ve Edebi Özelliklerinin Đncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde de 

benzer bir inceleme yöntemi izlenmiştir. Tez çalışmasında türküler sözel özellikleri 

itibarı ile incelenmiş, ele aldığı konular itibarı ile sınıflamaya tabii tutulmuştur. Bu 

çalışmada da kadın müzik icralarının yapısal, işlevsel ve bağlam özelliklerine 

değinilmemektedir.  

G.3. Araştırmanın Konusu, Alanı ve Amacı 

Anadolu’nun Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca uzanan sahil şeridi, Anadolu’ya 

Türk akınlarının başlangıcından günümüze kadar geçen zaman zarfında, Yörük 

yerleşiminin en yoğun gözlendiği bölge olma özelliği ile ön plana çıkmaktadır. 

Kuşkusuz Batı Anadolu haricinde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde de Yörük varlığı 
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mevcuttur ancak araştırmamız Batı Anadolu’daki Yörük kültürü ve kadın müzik icraları 

ile sınırlandırılmıştır.  

Batı Anadolu’da Muğla, Aydın, Đzmir, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illeri alan 

araştırması yapmak üzere seçilmiş, 2001–2012 yılları arasını kapsayan farklı tarihlerde 

adı geçen illerin çeşitli bölgelerine araştırma gezileri yapılmıştır. Araştırma bölgemizin 

geniş bir coğrafyayı kapsıyor olması gerekçesiyle, kişisel alan araştırmalarımız yanında 

çeşitli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş araştırma verilerine de ihtiyaç 

duyulmuştur. Elde edilen veriler, araştırma bölgemizin daha geniş bir alanına 

ulaşmamızı sağladığı gibi, aynı bölgenin müzik icralarını farklı tarihlerde 

gerçekleştirilmiş tespitler üzerinden inceleme fırsatı da sunmuştur. Bu sayede inceleme 

konumuz daha kapsamlı ve ayrıntılı ele alınmış, dolayısıyla daha sağlıklı sonuçlara 

varılması sağlanmıştır.  

Araştırma alanımıza dahil olan bölgenin Yörük kültürü, sosyal yaşamı ve 

müzik gelenekleri çalışmamızın konuları arasındadır. Yörük kültürünün incelenmesinde 

Yörük kimliği, Yörüklüğün ne olduğu, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda 

Yörüklük kavramını belirleyip değiştiren etkenlerin neler olduğu gibi sorulara cevaplar 

aranmıştır. Batı Anadolu’da kültürel derinliğe sahip Yörük kültürü ve müziğinin doğru 

analiz edilebilmesi adına Yörüklük olgusunun zamansal derinliğinin araştırılmasına özel 

bir önem verilmiştir. Yörüklüğün sosyal tarih boyutunda incelenmesi Türk, Türkmen ve 

Oğuz kavramlarıyla karşı karşıya gelinmesini sağlamıştır. Yörüklük kavramına yakın 

ilişkili kavramların tarihsel kaynaklar üzerinden incelenmesi yanında, alan 

araştırmalarından elde edilen bilgiler de çalışmamıza önemli veriler sağlamıştır. Yörük 

varlığının tarihi kökeni, Yörüklerin belirlenen araştırma bölgesinde günümüze dek nasıl, 

ne şekilde ve nerelerde varlık sergilediği gibi konular ise diğer inceleme konularını 

oluşturmuştur.      

Yörük müziğinin araştırılması ve analizi çalışmanın bir diğer amacıdır. Bu 

amaç doğrultusunda çalışmanın çıkış noktasını Batı Anadolu’daki Yörük kültürünün 

günümüze dek devam ede gelen ve halen devam etmekte olan müzik pratiği ve 

repertuarı içindeki yerini araştırmak oluşturmuştur. Batı Anadolu Yörük geleneksel 
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müziğinin icracı kimlikleri, icralarda kullanılan çalgılar ve öğrenme süreçleri, icra yer 

ve zamanları yanında icraların ezgisel ve ritmsel ögeleri üzerinde incelemeler 

gerçekleştirilmiş, bölge müzik kültürüne ait bir kimlik oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Tez çalışmamızın ana inceleme konusu bölge müzik geleneği bünyesinde 

varlık gösteren kadın müzik icralarıdır. Bu güne kadar batı Anadolu müzik geleneğine 

yönelik sayısız derleme çalışması yapılmış olmasına rağmen, kadın müzik icralarını 

kapsayan çalışmalar yapılmamıştır. Yörük müzik geleneği içerisinde her geçen gün yok 

olmakta olan kadın müzik icralarının bugüne kadar ele alınmamış bir konu olması, özel 

bir araştırma konusu olduğunu düşündürmüş, Batı Anadolu’da kadınlar tarafından icra 

edilen türkü ve ezgilerin yerinde tespit edilerek derlenmesi ve halk kültürüne 

kazandırılması çalışmamızın temel amacını oluşturmuştur. Kadınlar tarafından 

gerçekleştirilen icraların yapısal ve bağlam özellikleri itibarı ile incelendiği 

çalışmamızda, süreç içerisinde icraların geçirdikleri değişim ve dönüşüm de neden ve 

sonuçları ile izaha çalışılmıştır.   

Yörük olarak nitelendirilen insanların göçebe hareketleri yakın geçmişte 

neredeyse tamamen sona ermiştir. Bunun sonucunda kültürel anlamda bir değişim 

yaşandığı gibi sosyal ve ekonomik yapıda da değişim meydana gelmiştir. Gelenek 

olarak sürdürülen müziğin yaşanan süreçte geçirdiği değişiklikler, icracı kimlikleri ve 

icracıların yetişme şekilleri, kullanılan çalgılar, kullanılış biçimleri ve nasıl bir değişime 

maruz kaldıkları, geleneksel repertuar ve yaşadığı değişim, bu müzik kültürünün 

araştırılmasını cazip kılan diğer unsurlardır.  

G.4. Araştırmanın Yöntem ve Metodu 

Çalışmamızın ana materyalleri; Batı Anadolu Yörük müziğinde kadınlar 

tarafından icra edilen halk müziği ürünleri ile icralara eşlik eden çalgılardır.  

Yörük kimliğinin izahı, Yörük varlığının tarihi ve sosyolojik açılardan 

incelenmesi ve batı Anadolu’da Yörük yerleşiminin tespitinde tarihi yöntem 

kullanılmıştır. Batı Anadolu Yörük müziğinin genel hatları ile değerlendirilmesi 
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aşamasında yapısalcı bakışın ilkeleri gözetilmiş, Yörük müziğinin kökeninden ziyade, 

bağlam özellikleri ve yapı unsurları üzerinde durulmuştur.  

Yörük müziği ve kadın müzik icraları üzerinde hazırlanan bu araştırmada, saha 

çalışması kısmı önemli bir yer tutmaktadır. Đcra merkezli yürütülen çalışmamızda, 

belirlenen araştırma bölgesi genelinde gerçekleştirilen araştırmalarda katılımlı gözlem 

ve karşılıklı görüşme yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Katılımlı gözlem tekniği ile 

müzik icraları doğal ortamında kayıt altına alınmış, karşılıklı görüşme yöntemi 

kullanılarak seksen dört kaynak kişi ile görüşme ve performans kayıtları 

gerçekleştirilmiştir. Halk bilgisi derleme ve inceleme yöntemleri hakkında kapsamlı 

bilgi, Metin Ekici’nin eserinde mevcuttur. (Gebib. Ekici, 2004: 64–86) 

Bağlam merkezli yöntemden de yararlanılan çalışmamızda, müzik 

performansının yerinde tespiti ile icracı kimlikleri, müzik geleneği içinde sahip 

oldukları fonksiyonları, icracılığı öğrenme süreçleri, icralarını ne zaman, nerede ve nasıl 

gerçekleştirdikleri sorularına yanıtlar aranmıştır. Đcracı ve katılımcıların geçmiş dönem 

uygulamaları ile günümüz uygulamaları arasında değişim yaşanıp yaşanmadığı, değişim 

gerçekleşti ise bunun nasıl bir değişim olduğu, her iki durumun da neden ve sonuçları 

vb. pek çok husus hakkında da önemli bilgiler elde edilmiştir.  

Araştırmanın Yörük müziğinin analizine yönelen kısmında, saha çalışmasından 

elde edilen ses ve görüntü kayıtları, yerel albüm kayıtları, TRT arşivine aktarılmış olan 

kimi kayıtlar ve nota örnekleri üzerinde yapılan incelemelerle, Yörük müziğinin ayırt 

edici yanları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen malzemenin incelenmesi 

aşamasında halk bilim kuram ve yöntemlerinden yapısal yöntem ve karşılaştırma 

yöntemleri kullanılmıştır.  
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I. BÖLÜM  

YÖRÜKLER (TARĐHĐ-SOSYOLOJĐK ĐNCELEME) 

I.1.  Yörüklerin Tarihi Kökeni 

Oğuz ve Türk terimlerini incelediğimiz bölümlerde Oğuz ve Türk varlığının 

ortaya çıkışları, yaşam sahaları, Oğuzların boy teşkilatları gibi konulara değindik. Orta 

Asya’da Türk varlığı ve Türk-Oğuz varlığının tarihi seyri ise, bu bölümde ele 

alınacaktır.  

Türk varlığı, eski Çin kaynaklarında rastlanılan Hiung-nu adı üzerinden MÖ. 

IV. yüzyılda Hunlara dayandırıldığı gibi; M.Ö. VII–VIII. yüzyıllarda Yunanlıların Skit, 

Đranlıların Saka ve Çinlilerin Se ismini verdikleri Altay kavimlerine de 

dayandırılmaktadır. Ancak en kesin bilgiyle M.S. VI. yüzyılda (545 yılı) Türk adıyla 

anılan ilk devlet olan Kök-Türk Devletinin kurulması, Türk adını tarih sahnesine 

taşımıştır. 

Türk tarihinde hem siyaset hem de uygarlık alanında çok önemli roller 

üstlenmiş olan Oğuzlar, Göktürk devletinin kurulmasında da önemli rol oynamış Türk 

boylarındandır. Göktürk Devleti’nin kuruluşunda etkin olmalarına rağmen pek çok 

kaynakta Oğuzlardan Göktürk Devleti’nin muhalifleri olarak da bahsedilmektedir. 

“Oğuzların tarihlerini aydınlatan en eski ve en açık bilgileri ihtiva eden Göktürk 

Yazıtlarından anlaşıldığına göre Oğuzlar ile Göktürkler arasında dört veya beş kez savaş 

olmuştur” (Gündüz, 2009: 2–3).  

“X. asrın ilk yarısında Sır Derya (Seyhun) boylarıyla onun kuzeyindeki bozkırlarda 
yaşamaktaydılar. (…) Oğuz hükümdarına Cabbuya (Yabgu) denilmekte idi. (…) X. 
yüzyılın birinci yarısında müstakil ve kudretli bir devlet olduğunu gördüğümüz Oğuz 
Yabgu Devleri’nin ne zaman ve nasıl sona erdiğine dair herhangi bir tarihi bilgi 
mevcut değildir. Ancak Yabgu Devleti’ne Kıpçaklar tarafından son verilmiş olması 
muhtemeldir” (Sümer, 1972: 4–33).   

Oğuz Yabgu Devleti’nin yıkılmasında Selçukluların da etkisi olmuştur. 

Oğuzların Kınık boyuna mensup olan Selçuk Bey, Selçuklu Devleti’nin kurucularının 
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atasıdır. Oğuz Yabgusu’ndan (Hazar Hakanı) subaşı ünvanını alan Selçuk Bey’e bağlı 

olan boylar, Oğuz Yabgu devletini devam ettirmişler ve onun son sülalesi olmuşlardır. 

Oğuz Yabgusu ile ters düşmeleri yanında kuzeyde ve batıda Hazar, Kıpçak ve 

Kimekler, güneyde ve doğuda ise Karahanlılar, Gazneliler ve Samanoğulları tarafından 

kuşatılmış durumda olan Oğuzlar (Gündüz, 2009: 16–24), yaşadıkları bölgeyi terk 

etmeye sevk edilmişlerdir. Bir diğer görüşe göre Oğuzların gerçekleştirdiği göçün 

nedeni yaşanan otlak darlığıdır.  

Oğuz Yabgu Devleti’nin dağılmasıyla beraber yaşanan karmaşa Oğuzların 

büyük kitleler halinde göç etmelerine neden olur. Bu Oğuz gruplarından bir kol 

Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara doğru ilerlerken, diğer bir kol da Cend şehrine 

gelerek Selçuk Bey’in etrafında toplananlardan oluşur. Karadeniz’in kuzeyinden 

balkanlara doğru ilerleyen Oğuzlar, Rus kaynaklarında Tork, Bizans kaynaklarında ise 

Uz adı ile anılmışlardır. IX. yüzyılın ortalarında başlayan bu göç hareketine dair bilgiler 

veren Tufan Gündüz (2009), “Peçenekleri takip ederek ve daha çok onların açtığı 

boşluğu kullanarak Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara doğru giden bu Oğuz kitlesinin 

yine Peçenekler tarafından 1065’te tam anlamı ile imha edildiklerini” belirtir (s. 12). 

Károly Czeglédy ise, Balkanlara doğru gerçekleşen Oğuz göçünün VII. yüzyılda 

gerçekleştiğini öne sürmektedir (2004: 96).  

Selçuk ve idaresindeki Oğuzların Cend şehrine gelmeleri Selçuk’un Đslam 

dinini kabul etmesinden hemen sonra gerçekleşmiştir. Selçuk Bey’in Müslüman 

olmasından sonra Oğuz halkları arasında bu yeni din hızla yayılmaya başlar. Đslam 

dininin cihat felsefesi ve gazilerin yaşam tarzının Türk atlı çoban kavimlerinin savaşçı 

ruhu ve yaşam tarzlarına uyuyor olması, yeni dinin daha hızlı kabullenilmesinde etken 

olmuştur. Bir diğer etken de Selçukluların Müslüman olarak kendilerine sağlayacakları 

menfaatleri kısa sürede anlamış olmalarıdır.   

Selçukluların güçlenmesinde Đslam dininin etkili olduğunu düşünen Ömer 

Soner Hunkan (2007), “Müslümanlığı kabul ettikten sonra gazi olan Selçukluların, bir 

taraftan Samanilere cizye vergisi, diğer taraftan da henüz Müslüman olmamış Oğuz 

Yabgu’suna haraç vermemek için yeterli sebepleri olduğunu” belirtir. “Bundan başka 
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Maveraünnehr gazilerinden cihat adına aldıkları desteğin, onların mevki ve itibarlarını 

artırması da tabii idi” (s. 13).   

Selçuk’un vefatının ardından Selçuklu idaresi Arslan Yabgu ile Tuğrul ve 

Çağrı Beylerin idaresinde olmak üzere ikiye ayrılmıştır. “Selçuk Bey vefat edince, Cend 

bölgesindeki Oğuzların hemen hemen tamamı, Arslan Yabgu’nun faaliyet gösterdiği 

Maveraünnehr civarına gelmişlerdir” (Şahin, 2006: 57). Arslan Yabgu’nun ölümünün 

ardından (1032), ona bağlı Oğuzlardan dört bin hanelik bir grup Gazneli Mahmud 

tarafından Maveraünnehr’den Horasan’a nakledilmiştir. Selçuklu ailesine bağlı kalmak 

istemeyen bu Oğuz grubu, Irak, Azerbaycan ve doğu Anadolu’ya yaptıkları akınlar 

sonrası Irak Oğuzları veya Yabgulular adı ile de anılmışlardır. Horasan’da yerleşik halk 

ve idarecilerle anlaşmazlık yaşamaları üzerine bu bölgeden de çıkartılarak Azerbaycan 

taraflarına gönderilen bu grup, çeşitli yönlere akınlar düzenledilerse de Türk tarihinin 

seyrinde pek etkili olamamışlar ancak Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda yer 

almışlardır.  Çeşitli yazarlar bu görüşte hem fikirdir (Sümer, 1972; Hunkan, 2007; 

Gündüz, 2009). 

Selçukluların ikinci kolunu Tuğrul ve Çağrı Bey’lerin yönetimindeki grup 

temsil etmektedir. Şah Melik’in baskısına dayanamayarak Cend bölgesinden ayrılan 

Selçuklular, Harizmşah Harun tarafından Harizm hududuna yerleştirilmişlerdir. Şah 

Melik’in ani baskını sonucu katliama tabi tutularak, malları ve sürüleri yağmalan 

Selçuklular, (Ekim-Kasım 1034) bu bölgeden de dışlanarak yurtsuz kaldılar. Melik Şah 

felaketinin ardından hemen kendilerini toparlayarak Horasan’a geldiler. Horasan’a 

gelişleri büyük bir tedirginlik yarattı. Gazneli Mahmud, Selçukluları Horasan’dan 

çıkarmak için bir ordu hazırlayarak Selçukluların üzerine yürüdü. Nesa bölgesinde 

yapılan savaşta Selçuklular Gazneli ordusunu ağır bir bozguna uğrattı. (29 Haziran 

1035) (Sümer, 1972; Hunkan, 2007; Gündüz, 2009; Şahin, 2006) 

Tuğrul ve Çağrı Beyler, Sultan Mahmud’un ölümünden sonra tahta geçen 

Mesud’dan yerleşme izni istediler. Ancak Sultan Mesud, daha önce yaşanan sıkıntıların 

tekrar yaşanmasından korkarak izin talebini reddedince, Selçuklular zorla Orta 

Horasan’a girdiler. Gazneli Devleti Selçuklulara karşı büyük bir savaş başlattı. 
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Dandanakan denilen yerde yapılan savaşı Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresindeki 

Türkmenler kazandı. “Sultan Mesud’un bu yenilgisi Horasan’ı yeni sahiplerine 

bırakırken yeni bir devletin de ortaya çıkmasına yol açtı. Böylece Oğuz Yabgusu’nun 

yanından mutsuz bir şekilde ayrılan küçük Türkmen grubu yaklaşık yüz yıl süren 

mücadelenin sonucunda Selçuklu Devleti’ni kurmuş oldu” (Gündüz, 2009: 24). 

Dandanakan zaferinden itibaren Selçuklular, hızla güçlenerek bütün Đran ve daha sonra 

da Anadolu’ya hakim olmuşlardır.  

Tuğrul Bey’in çocuğu olmadığı için ağabeyinin oğullarında Süleyman’ı 

hükümdar yaptıysa da, ağabeyinin diğer oğlu Alp-Arslan ona rakip oldu. Alp-Arslan’ın 

hükümdar olması ile bir idare altında birleşen Selçuklu devleti güçlü bir imparatorluk 

halini aldı. Alp-Arslan döneminde, Oğuz kitleleri Azerbaycan yönüne sevk edildiği gibi 

Anadolu’nun doğu, orta ve batı kentlerine de sürekli akınlarda bulunuluyordu. Aslında 

Anadolu’ya akınlar henüz IV. yüzyılda başlamış, Alp-Arslan döneminde de güçlü bir 

şekilde devam etmiştir.  

Tarihte Orta Asya’dan Anadolu’ya gerçekleştirilen ilk Türk hareketi IV. 

yüzyılın sonlarında Hunlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kafkaslar üzerinden doğu 

Anadolu’ya giren Hunlar, akınlarını orta Anadolu’ya kadar genişletmiştir. IV. yüzyılda 

gerçekleşen bu ilk Türk akınından sonra ikinci büyük akın VI. yüzyılda gerçekleşir. 

Sabarların Anadolu’ya yaptığı bu akınlar da yine doğu Anadolu üzerinden 

gerçekleştirilmiş ve yayılma sahası olarak Hun akınları gibi Orta Anadolu’nun ötesine 

geçememiştir. Orhan Sakin (2006), VI. yüzyıl Sabar akınlarıyla ilgili şu bilgiyi 

vermektedir:  

(…) 515–516 yıllarında Hunlardan bağımsızlıklarını kazanarak Đtil, Don ve Kuban 
ırmakları çevresinde bağımsız bir devlet kuran Sabarlar, Sasanilerle ittifak yaparak 
Bizans’la mücadelelere girişmişlerdi. Bu mücadeleler dolayısıyla Sabarlar, önceleri 
Kafkasların güney bölgelerini işgal ettiler, daha sonraları ise akınlarını Kayseri, 
Ankara ve Konya’ya kadar genişlettiler (s. 49). 

Hun ve Sabar Türkmenlerinden sonra Anadolu’ya üçüncü Türk girişi Abbasiler 

döneminde VIII. yüzyıldan itibaren olmuştur. Abbasi akınlarının Türkistan ve 

Horasan’dan getirilerek Bizans’a karşı gazalarda bulunan gönüllü gaziler arasındaki 
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Türkler sayesinde gerçekleştirildiği bilgisini veren Orhan Sakin’e (2006) göre, kalıcı 

izler bırakması ve ileride Anadolu’nun fethine zemin hazırlaması nedeniyle bu gaza 

faaliyetleri çerçevesinde cereyan eden akınlar, Türklerin Anadolu’ya yönelik akınları ve 

seferleri içerisinde önem arz etmektedir (s. 49). 

Anadolu’ya Türk girişini sağlayan her üç akın da Anadolu’nun doğu kapısı 

üzerinden gerçekleşmiştir. Ahmet Caferoğlu (1973), Anadolu’ya yapılan akınları sadece 

doğu kapısıyla sınırlandırmamak gerektiğini, batı kapısından da önemli Türk göçünün 

yaşandığını ifade etmektedir;  

Zaman bakımından, batı kapı Türk akışı, doğu kapı’ya nispetle daha önce cereyan 
etmiştir. Elimizdeki mevcut tarihi kaynaklara göre, Rus tarihçilerinin “Torki”, 
Bizanslıların ise “Uz” dedikleri Türk halkları, XI. yüzyıldan evvel Balkan yarımadası 
sahasına sızmış ve burada etnik bir varlık olarak yerleşmişlerdir. Bunlara bir de “at 
üstü” Türk göçebe boylarından tarihi Kıpçakları, yani Kuman Türklerini de katmak 
gerekmektedir. Karadeniz kuzeyinin steplerinde uzun zaman at oynatan Kıpçak 
Türklerinin Balkan yarımadası tarihinde büyük bir rolü olmuştur. Bir aralık Mısır’ı da 
ele geçiren bu Türk halkı, faaliyet ve kültürü ile Batı Anadolu’nun etnik hayatında 
önemli rol oynamıştır (s. 75). 

Gerek doğu kapısı gerekse batı kapısı üzerinden Anadolu’ya Hunlar, Sabarlar, 

Abbasiler ve Kıpçaklar tarafından yapılan Türk akınlarını, Selçuklu akınları izledi. 1071 

Malazgirt Zaferi ile Oğuzlar büyük kitleler halinde Anadolu’ya gelmeye başladılar. Zeki 

Velidi Togan’a (1946) göre, Türkler Anadolu’ya herhalde ilk defa olarak Selçuklular 

zamanında derli toplu olarak yerleştiler  (s. 187). “Bu göç dalgasına önce Azerbaycan 

ile Anadolu’nun doğu uç bölgesi arasına sıkışmış bir halde bulunanlar, sonra da bu uç 

bölgesine göre daha iç kesimlerde olanlar katıldılar” (Şahin, 2006: 58). 

IV. yüzyıldan itibaren çeşitli zamanlarda Anadolu’ya gerçekleştirilen akınlarda 

Bizans’ın etkisiyle tekrar Anadolu’nun doğu sınır bölgesi ve Azerbaycan’a dönülmek 

zorunda kalınıyorsa da, Alp-Arslan döneminde Bizans topraklarına yapılan akınlar 

sıklaşmış ve şiddetlenmiştir. Alp Arslan idaresindeki Türklerin Anadolu’ya 

gerçekleştirdikleri en büyük akın olup Malazgirt Zaferi ile sonuçlanan akın sonrası 

Anadolu’nun Türkleşmesi sağlanmıştır. 26 ağustos 1071 tarihli bu zafer, Türk tarihinde 

bir dönüm noktasıdır. (Gebib. Sümer, 1972; Şahin, 2006) 
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Bu zaferden sonra Alp Arslan ile Bizans Đmparatoru Romanos Diogenes 

arasında yapılan barış Diogenes’in ölümü üzerine bozulunca, Alp Arslan Anadolu’nun 

fethini emretti. Kıyı şeridi dışarıda kalmak üzere bütün Anadolu kısa bir sürede 

Türkmenlerin eline geçti. Geniş yaylalara ve münbit topraklara sahip Anadolu, konar-

göçer Türkmenlerin yanı sıra, Orta Asya’nın yerleşik Türk ahalisi tarafından da 

dolduruldu (Gündüz, 2009: 16–24). Malazgirt Zaferi öncesinde gerçekleştirilen 

akınlarla Anadolu’ya gelip yerleşmiş Türk kitleleri mevcuttu. Bu nüfusa eklenmeye 

başlayan kalabalık Oğuz kitleleri ile Anadolu’da Türk nüfusu hızla artmaya başladı. 

Artan Türk nüfusuyla beraber Anadolu’nun demografik, toponomik ve kültürel 

yapısında değişmeler olmaya başladı. Ancak Đlhan Şahin’in (2006) de belirttiği gibi bu 

değişimi asıl sağlayan unsur, Anadolu’da yaygın olarak Türkmen adıyla bilinen 

Oğuzlardı. 

Alp-Arslan’ın Malazgirt zaferinin ertesi yılı ölmesi üzerine oğlu Melik-Şah 

Selçuklu Đmparatorluğu’nun başına geçti. Melik-Şah devri (1072–1092) Selçuklu 

hudutlarının en çok genişlediği devirdir. Bu devirde Selçuklu hudutları Adalar Denizi 

kıyılarından Ceyhun’a kadar uzanıyor, Kara-Hanlılar ve Gazneliler de imparatorluğa 

tabii bulunuyorlardı.  

XI. başlarında hızla Anadolu’da ilerleyen ve batı bölgelerine kadar hakimiyet 

sağlayan Türkler, yüzyılın ikinci yarısında başlayan Haçlı seferleriyle karşı karşıya 

kaldılar. Haçlı seferlerinin başlamasıyla Anadolu’yu kaybetmiş olan Bizans’ın da bu 

durumdan faydalanarak yeniden saldırıya geçmesi Türklerin Anadolu’daki 

ilerlemelerini durdurdu. Hatta Faruk Sümer’e (1972) göre, başta batı Anadolu ve 

Marmara bölgeleri olmak üzere fethettikleri yerlerin mühim bir kısmını kaybedip orta 

Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldılar (s. 134). Haçlı seferleri ile güçlenerek Türkleri 

orta Anadolu’dan da atmak ümidine kapılan Bizans’a karşı Türklerin yeniden 

toparlanarak güçlenmesi ise uzun sürmedi. Faruk Sümer’in (1972), konu ile ilgili 

verdiği bilgiler şöyledir: 

II. Kılıç Arslan (1155–1192) 1176’da Bizanslıları ağır bir bozguna uğratarak bu ümidi 
suya düşürdü. Türkler bu zaferden sonra topraklarını genişletmeye başladılar. 1243 
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yılındaki Köse-Dağ bozgunundan önce kuzeyde ve güneyde denize ulaşılmış ve batıda 
da Denizli ve Kütahya ötesine kadar gidilmişti. (s. 134). 

Yeniden toparlanan “Türkiye Selçuklu Devleti’nin büyük gayretleriyle ve Orta 

Asya ve Azerbaycan’dan yapılan sürekli Türkmen göçleri sayesinde, Anadolu’da Türk 

hakimiyeti, kısa zamanda yeniden ve tam anlamıyla sağlandı” (Sakin, 2006: 53). 

Köprülü de bu bilgiyi destekleyerek Anadolu’ya devam eden göç hareketinin iskan 

meselesini de beraberinde getirdiğine değinir (1959: 41). Böylece XI. yüzyıl itibarıyla, 

yüzyıllar boyunca sürecek iskan meselesi başlar.  

Selçuklu Devleti konar-göçer Türkmenler tarafından kurulmuştur. Türklerin 

Bizans’a karşı Anadolu’da varlıklarını devam ettirebilmelerinde de göçebe yaşam 

tarzının önemli bir etkisi olmuştur. “Türkmenlerin Anadolu’da göçebeliği bırakarak 

oturak yaşayışa geçmeye başlamalarına karşın göçebe yaşayışı devam ettirenler her 

zaman çoğunlukta olmuştur. Bunun bir nedeni Azerbaycan-Erran ve Orta-Asya’dan 

Anadolu’ya arkası kesilmeden gerçekleştirilen göçlerdir” (Sümer, 1972: 135).  

Göçerlik Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda ve varlık sürdürmesinde ana etken 

olmasına rağmen, Selçuklu Devleti’nin özellikle Đran’a hakim olmasından sonra 

yerleşik Đran medeniyetinin tesiri ile terk edilmeye başlanmış, Türkmenler devlet 

gözünde ve toplum yaşamında istenilmeyen tebaalar durumuna gelmiştir. Türkmenlerin 

bu durumdan rahatsız olduklarını bilen Selçuklu hükümdarları, tedbir olarak onları ya 

devlet idaresine girmekte direnen veya dağlık bölgelerde güçlü bir tehdit durumunda 

bulunan topluluklara karşı denge unsuru olarak kullanıyorlar ya da uçlara sevk ederek 

yağmalar yapmalarına ses çıkarmıyorlardı. Bu aldatılmışlık duygusunu konar-göçer 

Türkmen taifeleri Osmanlı döneminde bir kere daha yaşayacaktır. 

XIII. yüzyıl (1221–1260 yılları arası) Moğol istilaları sırasında Anadolu’ya 

Türk göçü daha büyük boyutlara ulaştı. Moğol istilası ile Anadolu’ya sadece göçebe 

unsurlar gelmedi. Bu istila yarı göçebe ve yerleşik köylü-şehirli Türk unsurlarından da 

önemli bir nüfusun göçüne neden oldu. “Anadolu’ya gelen kitleler arasında, Karluklar, 

Kalaçlar, Kıpçaklar gibi muhtelif Türk zümrelerine mensup gruplar bulunmakla 

beraber, büyük bir bölümünü Türkmenler teşkil ediyordu” (Sakin, 2006: 51). Sümer’e 



 33 

göre (1972: 157), “XIII. yüzyılın ortalarında Selçuklu ülkesine yabancıların ‘Türkiye’ 

ve ‘Türkistan’ adını vermeleri” bu durumla ilgilidir. 

XIII. yüzyılın bu önemli hadisesinin doğurduğu sonuçlardan bir diğeri de 

göçlerle beraber Türkmenlerin boy ve aşiret kültürlerinde meydana gelen 

değişikliklerdir. “Bu göç dalgası Türkmenlerdeki geleneksel Bozok-Üçok ayrımını 

bütünüyle ortadan kaldırmıştır” (Gündüz, 2009: 69). 

Doğudan gelen Moğol saldırısından kaçan Türkmenler, yüzyılın ortalarına 

doğru batıya doğru göçlerini arttırmıştır. Lindner (2000), bu döneme ait bir Arap 

coğrafyacıdan edindiği bilgileri paylaşmakta, Sakarya’nın doğusunda Bolu Gerede 

dağlarında 30 bin göçebe çadırı ve Kastamonu yakınlarında 100 bin başka çadırın 

varlığından söz etmektedir (s. 41). 

Moğol istilaları ile Türkmenler yurtlarından olurken Selçuklu Devleti de 

yaşanan karmaşadan olumsuz etkilenmiştir. Moğol istilaları ile sarsılan devlet 

otoritesine ikinci darbeyi Baba Đshak Ayaklanması vurmuştur. Doğu Anadolu’ya 

yığılmış olan Türkmenlerin başlattığı Babai ayaklanmasının zamanında ve etkili bir 

şekilde bastırılamayışı Selçuklu idaresini iyice güçsüzleştirdi. Nihayet 1243 yılında 

cereyan eden Kösedağ Savaşı Anadolu’da Moğol hakimiyetinin yolunu açtı (Gündüz, 

2009: 65). 

Selçuklu Devleti’nin Köse Dağ’da yenilgiye uğrama nedeni Türkmenlerin 

desteğini almamış olmasıdır denilebilir. “Selçuklu hükümdarları Moğollara karşı en 

mühim kuvvet olan Türkmenleri etraflarına toplamak için çabalamak yerine, onlarla 

mücadeleye girişmek gibi bir yanılgıya düşmüşlerdir” (Sümer, 1972: 158). 

Moğol saldırıları Selçuklu Devleti’ne derin zararlar verdiği gibi olumlu bir 

sonuç da doğurmuştur. “Türkler (Selçuklular) Skitler (Moğollar) tarafından takip 

olunurken, kendileri de Rumları takip ettiler. Böylece Moğolların bu ülkeyi istilası bir 

felaketin, talihsizliğin sebebi olmamış, bilakis bu istila onlara (Anadolu Türklerine) 

büyük bir bahtiyarlık getirmiştir” (Togan, 1946: 246).  
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XIII. yüzyılın sonlarına doğru, yaşanan sıkıntılı durumdan istifade ederek 

yavaş yavaş mahalli kuvvetler belirmeye başlar. Oluşmaya başlayan mahalli kuvvetler 

ve beyliklerle ilgili Gündüz (2009), şu açıklamalarda bulunmaktadırlar:   

Orta Anadolu’da Moğollara karşı güçlü bir direniş başlatan Karamanoğulları 
muhtemelen Avşar boyuna mensuptular ve bölgede bulunan Turgutlu ve Varsak 
Türkmenlerinden geniş bir destek görmekteydiler. Bunlardan başka, Batı Anadolu’da 
Aydın, Saruhan, Menteşe ve Karesi, orta ve güney Anadolu’da Teke, Hamit, 
Germiyan, Eretna, Kadı Burhaneddin, kuzey Anadolu’da Candar, Đsfendiyar ve 
Çobanoğulları gibi yine eski Türk beylerinin oğulları veya torunları tarafından 
yönetilen çok sayıda mahalli beylikler ortaya çıktı. Bunlar bulundukları bölgede 
sadece Moğollara veya Bizanslılara karşı direnen değil aynı zamanda çevrelerinde 
bulunan devletlerle ticaret yapan, sahip oldukları kentleri bayındır hale getirmeye 
çalışan beylikler durumuna geldiler (s. 66).  

Osmanlı Beyliği, XIII. yy sonu ve XIV yy. başlarında kurulan beyliklerdendir. 

1299 tarihi, Osmanlı beyliği ve dolayısıyla bu beyliğin devamı olan Osmanlı 

Đmparatorluğu’nun kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Eskişehir, Sakarya, Söğüt 

dolaylarında kurulmuş olan beyliğe ve imparatorluğa ismini veren Osman Bey, Ertuğrul 

Gazi’nin oğludur. Ertuğrul Gazi, XI. yy da Moğol istilalarından kaçarak Selçuk sultanı 

Ala’al-din Kaykobad I. devrinde Anadolu’ya gelen batı Anaolu’da Söğüd’e iskan edilen 

küçük bir aşiretin reisi, bir Türkmen Beyidir (Köprülü, 1959: 3). 

Osman Bey tarafından kurulan bu küçük beylik, Moğol baskısından kaçarak 

batıya yönelen Türkmen göçleriyle nüfuslarını arttırmıştır. Osmanlı Beyliği’nin oluşum 

ve gelişim aşamalarında göçebe unsurların büyük etkisi olmuştur. Beyliğin büyüyüp 

genişlemesinde bir diğer etken ise Bizans ile sınır olunmasıdır. Bizans’la yapılan 

savaşlar beyliğe Đslam’ın gaza ilkesini yerine getiriyor olma vasfını veriyordu. Yağmacı, 

savaşçı kavimlerin yanında gazilik rütbesine ermek isteyen kişiler de böylelikle 

savaşlarda Osmanlı’nın yanında yer alıyordu.  Zamanla yerleşik düzende yaşayan 

toplulukların da katılımı ile büyüyüp genişleyen, diğer beyliklerin topraklarını da ele 

geçiren Osmanlılar, Đmparatorluk haline geldiler. Artık Osmanlılar sadece göçebeleri 

değil, yerleşik halkları da bünyelerinde barındırıyorlardı.  

Osmanlıların kuruluş yıllarında ön planda yer alan göçebe unsurlar, Osman 

Bey’in son yılları ve Orhan Bey döneminin ilk yıllarında gözden düşmeye başladılar. 
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Göçebe yaşam tarzı artık toplum yaşantısında uyumsuzluk ve sorunlara neden oluyordu. 

Osmanlı aşiretinden Osmanlı Đmparatorluğu’na giden süreçte, yeni yapının 

kuruculuğuna ortaklık etmiş olan konar-göçerler, değişen toplum yapısı ile devlet 

düzeninde istenilmeyen topluluklar haline gelmeye başlamışlardı. Göçebe yaşayış, 

Osmanlılar tarafından uygarlık dışı bir yaşam şekli olarak görüldüğü gibi, göçebe 

halkların bağımsızlıklarına düşkün, savaşçı ve hareketli yapıları da yerleşik yaşayış ve 

yeni devlet düzeni için bir tehlike olarak algılanıyordu. Oysa Osmanlıların kendi soyu 

da aynı kültürden geliyordu. 

Bütün vekayiname yazarları Osmanlıların atalarının hayvancılığı konusunda görüş 
birliği içindedir. Kış otlakları (kışlak) Söğüt vadisinde, Bilecik (Belokome) ve 
Eskişehir’e doğrudan bağlantı hattında olan verimli bir dere yatağındaydı. Yaz 
otlakları (yaylak) Ermeni Beli ve Domaniç dağlarına, Bitinya Olimpos’unun (Uludağ) 
güney-doğusu ile Eskişehir’in batısına uzanıyordu. Kışlakla yaylak arasında izlenilen 
güzergah, Bilecik, Yarhisar ve Domaniç yolu üzerindeki Đnegöl arasında yer alıyordu 
(Lindner, 2000: 52). 

Devlet düzeninin bozulması ve ileride çıkabilecek sorunların önlenmesi 

isteğiyle Osmanlılar, hem göçebe halklar hem de devlet yararına olacağını düşünerek 

iskan girişimlerini başlattılar. Göçebelerin devletin belirleyeceği bölgelere iskan 

edilmeleri gerekliydi. Böylece zaten XII. yüzyılda Selçuklular döneminde başlamış olan 

iskan girişimleri, Osmanlılar zamanında da uygulanmaya devam etti. Devlet ve göçebe 

halklar arasında bir mücadeleye dönüşen iskan girişimleri tüm canlılığıyla XX. yüzyıla 

kadar sürdü. 

Rudi Paul Lindner (2000), Orhan Bey’in saltanatından itibaren Türkmenlerin 

(Yörüklerin) Osmanlı ordusunda rollerinin iyice küçüldüğü, artık ordunun işçi takımına 

verilen gözden düşmüş bir konuma denk geldikleri bilgisini vermektedir (s. 110). 

Türkmenler her ne kadar belirtildiği gibi gözden düşmüş bir konumda bulunuyorlarsa 

da,  devlet fethedilen yeni bölgelere yine Yörükleri yerleştirerek bu bölgelerin 

korunması ve Türkleşmesinde Türkmenlerden faydalanıyordu. “Osmanlı Devleti 

kuruluş devrinde konar-göçer Türk aşiretleri yeni alınan bölgeleri Türkleştirilmeleri 

amacıyla kullandığı gibi, yerleşik ahaliye nazaran daha savaşçı vasıfları, bir disiplin ve 

teşkilat içinde olmaları sebebiyle de onları bu fethedilen bölgelere nakletmiştir” 

(Halaçoğlu, 2006:3). 
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Özellikle I. Murad döneminde genişlemesini hızlandıran Osmanlı Devleti, 

Balkanlara ve oradan Avrupa’ya doğru ilerlemeye başladı. Türk hakimiyetinin Anadolu 

topraklarını aşması, kazanılan yeni zaferlerle her geçen gün toprakların genişlemesi 

devletin Türkmenlere olan ihtiyacını da arttırıyordu. Osmanlı Devleti’nin 

“Balkanlardaki ilerleme sürecinde Anadolu’nun birçok bölgesinden sürgün yoluyla 

veya gönüllülük esasına dayalı olarak bölgeye getirilen Yörük aşiretleri hem yeni 

bölgenin ekonomik anlamda kalkınmasını temin etmek hem de Türkleşmesini sağlamak 

amacıyla kullanılmıştır” (Erdal, 2008: 3). Osmanlı Devleti’nin büyüme hızına paralel 

olarak iskan hareketlerinde de artış yaşanmıştır.  

“Anadolu’nun fethi, Türkiye Selçukluları, Beylikler ve nihayet Fatih Sultan 

Mehmet’in Đstanbul’u alması (1453) ve Trabzon Rum-Pontus devletinin ortadan 

kaldırılmasıyla (1461) tamamlanmıştır” (Sakin, 2006: 51). Tüm bu süreç boyunca 

Türkmenler (Yörükler) gerek Anadolu toprakları gerekse Balkanlarda fethedilen yeni 

topraklarda çeşitli bölgelere iskan edilmişlerdir. Ancak XIV. yüzyıla ait belgeler çok 

nadir olmakla beraber, XV. yüzyıla kadar Türkmen boylarının hangi bölgeleri yurt 

tuttukları ve coğrafi bakımdan nasıl bir dağılım gösterdiklerine dair detaylı bilgilere 

ulaşılamamaktadır. “Bu konuda XV. yüzyılın sonlarında ve özellikle Anadolu’nun 

bütünlüğünün sağlandığı XVI. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra daha ayrıntılı tespitler ve 

bilgilere edinilebilmektedir” (Şahin, 2006: 60). 

XVI. yüzyıl başlarına kadar gelişme dönemi devam eden Osmanlı Devleti’nde 

XVI. yüzyıl sonunda başlayan huzursuzluklar, XVII. yüzyıl itibarıyla isyan 

hareketlerine dönüştü. Devlet otoritesi zayıflamaya, halk arasında huzur ve asayiş 

azalmaya ve anarşi artmaya başladığı bu karmaşa içerisinde konargöçerler üzerlerindeki 

devlet kontrolünün hafiflemesiyle, yerleşik ahaliye nazaran iktisadi yönden daha rahat 

bir duruma geldiler. Devletin düştüğü durum, “konar-göçer aşiretlerin tarım arazilerine 

zarar vermeye başlamalarının, vergilerini ödemelerini geciktirmelerinin de önünü açmış, 

bölgelerinde eşkıyalık yapmalarına kadar varan başıbozukluğa sebep olmuştur” 

(Halaçoğlu, 2006: 3).  
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Tüm bu gelişmeler Osmanlıların iskan sorunu ile karşı karşıya bırakmış, 

isyanların ve karmaşanın doğurduğu iskan sorunu birden Osmanlı Devleti’nin en ciddi 

sorunlarından birisi halini almıştır. Özellikle XVIII. yüzyılda iskan sorunu doruğa 

ulaşır. Anadolu sürekli oradan oraya yer değiştiren toplulukların yaşadığı, düzensizliğin 

hakim olduğu, karma karışık bir yapıya büründü. Osmanlı kontrolü tamamen 

kaybetmişti.  

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Celali Đsyanı başta olmak üzere Anadolu’nun pek 

çok yerinde isyanlar patlak vermeye başlar. Bu dönemde yaşanan büyük isyanlar 

arasında Mısır, Akka ve Mora’daki isyanlar ile 1727–1728 tarihli Đzmir Đsyanı ve 1764–

1766 yılları arasında yaşanan Kıbrıs Đsyanını sayılabilir. 

XIX. yy Tanzimat döneminde de iskan sorunu devam etmiştir. Ancak devletin 

toplu bir iskan siyaseti yoktur. Bölgelere hitap eden ve oraların ıslahını amaçlayan bir 

iskan yöntemi gerçekleştirilirken, Yusuf Halaçoğlu’nun (2006) verdiği bilgilere göre 

“1842 de alınan bir kararla, aşiretlerin bulundukları kaza ve sancak topraklarından dışarı 

yaylak ve kışlağa gitmeleri önlenmiştir. (…) 5 Ocak 1860 yılında da muhacirlerin iskanı 

ve çeşitli meseleleriyle meşgul olmak üzere ‘Đskan-ı muhacirin Komisyonu’ teşkil 

edilmiştir” (s. 7–8). 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren toplumu oluşturan 

sınıflar arasında en alt tabakalarda yer alan köylü ve göçebeler, Tanzimat dönemi ve 

sonrasında da aynı yerlerini korumuşlardır. Bozkurt Güvenç (1993), Osmanlı 

döneminde toplumsal sınıflamayı şu tabloyla ifade etmektedir: 

XVI. Yüzyıl Sıra XIX. Yüzyıl 

Askeriye 1 Tüccar 

Sipahi 2 Ayanlar 

Kentli Esnaf 3 Askeriye 

Köylü 4 Köylü 

Göçebe 5 Göçebe 

Tablo 2. Osmanlı Döneminde Toplumsal Sınıflama 
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XIX yüzyılda dağılıp parçalanmaya başlayan Osmanlı Đmparatorluğu, Birinci 

Dünya Savaşı’nın yitirilmesiyle (1918) fiilen sona erdi. Đskan girişimleri ile geçen uzun 

yıllar sonucunda konar-göçer taifelerin peyderpey toprağa geçirilmesi sağlandı. XX. 

yüzyıl başları itibarıyla Yörüklerin iskanı konusu üzerinde Osmanlı Devleti’nin 

girişimleri hala devam ediyordu.  

Selçuklu devleti ile XI. yüzyıl başlarından Osmanlı’nın son zamanlarına kadar 

iskana zorlanan Yörük kitleleri, özgürlüklerine sahip çıkmak adına güçlü bir direniş 

sergilemişlerdir. Verilen mücadeleden galip çıkan Yörüklerin, bu zafer karşılığında 

ödedikleri bedel de ağır olmuştur. “Toprağa yerleşmeyi onur kırıcı bulan Türkmen 

(yürük) töresi, özgürlüğünün bedelini, devlet gücünden, yönetimden uzak tutularak 

‘akılsız’ veya ‘idraksiz Türkler’ aşağılamasına katlanarak ödemiştir” (Güvenç, 1993: 

172). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasına gelindiğinde de konar-göçer 

aşiretlerin iskanı sorunu devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin son döneminde (1917) 

kurulan heyet aldığı kararları uygulayamamış olsa da, bu raporlar doğrultusunda 

T.B.M.M. 3 Mart 1925 tarihli bir kanun çıkartmıştır.  

Bu kanunla aşiretlerin “Dahiliye Vekaleti” yetkisinde olmak üzere iskan edilmelerine 
karar verilmiştir. (…) Çıkarılan aşiretlerin iskanı kanunu ile birlikte çalışmalara 
başlanmış, bu sırada kendiliğinden iskan olmak için başvuran aşiretler de devlet 
tarafından belirlenen veya kendilerinin tercih ettikleri bölgelere yerleştirilmişlerdir. 
Bu ve buna benzer birçok iskanın ve iskan talebinin 1927–1928 ve 1932–1934 yılları 
arasında uygulandığı görülmüştür (Erdal, 2008: 5). 

1071 Malazgirt Zaferi sonrası Oğuz boylarının Anadolu’ya büyük kitleler 

halinde göç etmeleriyle başlayan Anadolu tarihimiz, günümüze kadar geçen bin yıl 

zarfında siyasal, toplumsal, kültürel pek çok hadiseye sahne olmuştur. Anadolu’ya 

göçebe yaşam tarzını getiren Türkmenler, bu özellikleri nedeniyle yüzyıllar boyunca 

kendi kurdukları devletler gözünde bile dışlanan, küçümsenen ve istenilmeyen halk 

kitlesi ilan edilmiştir. Oysaki Türklüğün Anadolu’da yayılması ve korunabilmesinde 

göçebe yaşayışın etkileri göz ardı edilmemelidir. 
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I.2.  Batı Anadolu’da Yörükler 

Anadolu’ya doğu kapısı üzerinden IV. yüzyılda Hunlar, VI. yüzyılda Sabarlar, 

VIII. yüzyılda Abbasiler ve batı kapısı üzerinden IX. yüzyılda Kıpçaklar tarafından 

yapılan Türk akınlarını, Selçuklu akınları izler. 1071 Malazgirt Zaferi ile Oğuzlar büyük 

kitleler halinde Anadolu’ya gelmeye başlarlar. Selçuklu akınlarına kadar gerçekleşen 

diğer akınlarda, Oğuz kitleleri ağırlıklı olarak orta ve doğu Anadolu’da etkili olurken, 

Anadolu’nun batı bölgelerinde aynı etki gösterilemez. Anadolu’nun batı bölgelerinde 

Türk hakimiyeti Selçuklu akınları sonrası güçlenir ve Türkler ilk defa derli toplu olarak 

Anadolu’ya yerleşmeye başlarlar. 

1071’de Malazgirt’te Bizans ordusuna karşı kazanılan zafer sonrası 

Anadolu’nun kapıları Türklere açılır. Bu zaferi takip eden yıllarda başlayan ve 

aralıklarla XIII. yüzyıl son çeyreğine kadar devam eden göçler sonunda, Anadolu’ya 

tahminlerin de üzerinde Türkmen gelmiş olmalıdır. “Bir Latin kaynağı, XI. yüzyılın 

sonlarında Denizli bölgesiyle Isparta bölgesindeki göçebelerin 100.000 çadır civarında 

olduğunu vermektedir” (Şahin, 2006: 59). 

IV. yüzyıl itibarı ile başlayan Anadolu Türkmen akınlarında, Anadolu’nun batı 

kesimleri ve kıyı şeridi ayrı bir öneme sahip olur. Orta Anadolu’ya kadar ulaşan 

akınlarda kıyı şeridine ulaşma isteği canlılığını her zaman korumuştur. Zaman zaman bu 

bölgeler istila edilse de, Bizans direnci Oğuz topluluklarının tekrar orta ve doğu 

bölgelerine çekilmesine neden olur.  

Çeşitli kaynaklardan Türkmenlerin ağırlıklı olarak Batı Anadolu’yu yerleşim 

veya yaşam alanı olarak seçtiklerini görülür. Oğuzların yirmi dört boyundan 

hangilerinin nerelere yerleştiği genel hatlarıyla kaynaklarda yer almasına rağmen, 

nüfusları ve göç eden nüfusun ne oranda yerleşik hayata geçtiği kesin olarak 

bilememektedir. Türkmenlerin coğrafi bakımdan bulundukları yerlerin tespitine yönelik 

elimizde yeterli kaynak bulunmamasına rağmen, yer adları bize yol gösterici 

olmaktadır.  
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Türkmenlerin yerleşim alanları Anadolu’nun güney ve kuzey kısmında 

doğudan batıya doğru uzanan Toros ve Karadeniz dağlarının iç eteklerindeki geniş 

bölgede yoğunlaşır (Şahin, 2006: 59). Türkmenlerin Anadolu’da kendilerine en elverişli 

yerleşim bölgesi olarak bu dağ silsilelerini seçmiş olma nedeni kuşkusuz, Orta Asya 

steplerinde sürdükleri yaşam tarzlarını devam ettirme arzusudur. Anadolu’ya konar-

göçerliği, yaylacılık ruhunu getiren Türkmenler, sahip oldukları yaşam tarzına çok 

elverişli olan Anadolu topraklarına kolayca adapte olup, eski yaşamlarını 

sürdürebilirler. “Abu al-Fida’nın, her halde Moğol istilasından evvelki devre ait olarak 

naklettiği bir rivayete göre, Antalya şimal-i garbisinde, Denizli dağlarında ve civarında 

yani Menderes Havalisinde 200000 çadır halkı Türkmen yaşıyordu” (Eröz, 1991: 15). 

Türkmen göçünün ağırlıklı olarak batı bölgelerini hedef seçmesinde tek neden 

bölgenin Orta Asya ile coğrafi benzerliği değildir. Doğudan aralıklarla devam eden 

Moğol akınları da Türkmenlerin batı bölgelerini tercih etmelerinde bir diğer etkendir. 

Moğol istilalarından kaçan Türkmen toplulukları, kalabalık kitleler halinde Batı 

Anadolu’ya göç ederler. “Bizans kronikleri, Menderes Havzasında XIII. asır sonlarında 

yalnız halkın değil, manastırlardaki papazların bile kaçtığını ve buraların Türkmen 

çadırlarından görünmez olduğunu belirtirler” (Emecen, 2000: 114). Emecen bu bilgileri 

biraz abartılı bulmakla beraber, çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerle söz konusu 

iskanın büyüklünün şüpheye yer bırakmadığını belirtir. 

Denizli bölgesinde yaşayan Türkmenlerin 200000 çadır kadar oldukları rivayet edilir. 
Denizli Türkmenleri XIII. yüzyılın ikinci yarısında denize ulaşarak bugünkü Muğla 
bölgesinde Menteşe Beyliği’ni kurdular. Selçuklu devletinin zayıflaması ile 
Denizli’de Đnanç-oğulları, Isparta ile Antalya bölgesinde Hamid-oğulları beylikleri 
kurulmuştur (Sümer, 1972: 162). 

Batı Anadolu’da Osmanlı öncesi kurulan beyliklerden başlıcaları Germiyan, 

Karasi, Saruhan, Aydın, Menteşe ve Anadolu Beylerbeyliği’dir. Batı Anadolu’da 

kurulan bu beylikler, XIII. yüzyılda Ege kıyılarının tamamen Türkleşmiş olduğu 

gerçeğini de gözler önüne serer. Đbn Fad-Lullah Al’umari’nin verdiği bilgiler ışığında 

Zeki Velidi Togan, uç bölgelerinde hükümranlık eden beylikler ve onların dayandığı 

ordu miktarlarına yönelik şu açıklamada bulunur:  
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Merkezi Ermenek olan Karamanoğlu (25000 atlı, 25000 yaya), Burdur ve Eğirdir’de 
Hemid-Oğlu Dündar (15000 atlı, 15000 yaya), Antalya’da Yunus-Oğlu Hızır (Teke) 
(8000 atlı), Füke’de Menteşe-Oğlu (100000 atlı) Bunlardan Milas’takisi (3000)- 
Tavas’dakisi (4000 atlıya maliktir), Denizli’de Đnanç-Oğlu (10000 atlı), Birgi’de 
Aydın-Oğlu (70000 atlı), Manisa’da Saruhan Bey (20000 atlı), Nif’te onun kardeşi Ali 
Paşa (8000 atlı ve pek çok yaya), Balıkesir’de ve Marmara (Bergama) mıntıkasında 
Karasi-Oğulları (20000 ve daha fazla atlı), Bursa’da Osman-Oğlu Orhan Bey (40000 
atlı ve bundan fazla yaya), Kütahya ve mülhakatında Germiyan-Oğlu (40000 atlı) 
(1946: 308). 

 

Şekil 1. Anadolu Beylikleri (14. yy.) 

Pek çok kaynakta yer verilen farklı yıllara ait nüfus bilgileri, konar-göçer 

grupları kapsamaktadır. Konar-göçer gruplar haricinde yerleşik hayata geçmiş Türkmen 

teşekküllerin bahsedilen bölgelerde ciddi bir nüfus teşkil ettiği de göz ardı 

edilmemelidir. Türkmenlerin Anadolu Türkmen tarihinin erken zamanlarından itibaren 

farklı zaman dilimlerinde uygulanan zorunlu iskan girişimleri haricinde, kendi istekleri 

ile toprağa geçmeye başladıkları da bilinmektedir. Pek çok sebebe bağlı olarak 

gerçekleşen yerleşme hareketleri, Türkmen-Yörük hayatında genel olarak görülen bir 

eğilim olmadığı gibi, büyük bir yerleşik nüfusun oluşmasını da sağlar.  
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Gönüllü iskan hareketlerinin bir diğer sebebi ekonomik çıkarlar olarak 

görülebilir. Yörüklerin batı Anadolu’da tarla sürmek yerine hayvancılık yapmalarının, 

konar-göçerliği bırakmak istememelerinin nedeni akılcı bir ekonomik seçim değil, eski 

geleneklerini bırakmak istememeleridir. Ancak “bölgenin coğrafi yapısı hayvancılıktan 

çok tarıma uygun ve verimlidir. Tarım ürünlerinden sağlanabilecek potansiyel gelir 

daha istikrarlıdır ve hayvancı yaşam kadar tehlike içermemektedir” (Lindner, 2000: 70–

72). 

Batı Anadolu’da Türkmen-Yörük nüfusunun önemli bir bölümünü teşkil eden 

yerleşik halk, gönüllü olarak yaşanan iskanlar veya zaten yerleşik düzende yaşayan 

halkların Anadolu’da aynı hayat tarzını devam ettirmeleri ile oluşur. Bunlardan başka 

bir de zorunlu iskan girişimleri ile yerleşik hayata geçirilmiş topluluklar vardır. 

Anadolu’ya gelen Oğuzların büyük bir kısmını teşkil eden göçebe halklar, XII. asırdan 

başlayarak yavaş yavaş ve parça parça iskan edilerek köy hayatına geçirilirler. Selçuklu 

ve bilhassa Osmanlı devletleri bu konuda büyük gayret sarf etmişlerdir. 

Selçuklu Döneminde başlayan iskan girişimleri, Osmanlı Döneminde ciddi 

boyutlara ulaşır ve XIV. ve XV. yüzyıllarda ilk büyük iskan hareketi gerçekleştirilir. Bu 

iskan hareketiyle göçebe Oğuzlardan büyük bir kısmı toprağa yerleştirilip 

köylüleştirilir. XVII. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki 

topraklarını kaybetmeye başlaması ise devletin askere gereksinme duymasına neden 

olur ve bu durum ikinci büyük iskan hareketini başlatır.  

Her iki iskan hareketinde de çeşitli iskan politikaları uygulanır. Konar-göçer 

Yörüklerin yaylak ve kışlak alanları arasındaki güzergahları boyunca yerleşik ahaliye 

zarar vermeleri sonucu doğan şikayetler, iskan nedenlerinden biridir. Yerleşik halkın 

ekili alanlarına verilen zararı önlemek adına, Yörüklerin güzergahları ve güzergah 

boyunca konaklayacakları yerlerin belirlenmesi yoluna gidilir. Ekili alanlara verilecek 

zararın tazmin edilerek suçluların cezalandırılması girişimleri ise tam olarak sonuç 

vermez.  
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Yerleşik halktan gelen şikayetlere karşılık konar-göçerlerin de şikayetleri 

olmuştur. Yörüklerin otlak azlığından şikayetçi olmaları üzerine devlet, yaylak ve 

kışlakları ziraate kapatır. Ancak yerleşiklerin kanuna aykırı olarak bu arazilerde tarım 

yapma gayretleri sürer. Yine yerel idarecilerin konar-göçerlerden talep ettiği ağır 

vergiler, şikayetlerin artmasına neden olur.  

Her iki tarafın şikayetlerinin devam etmesi ve yaşanan huzursuzluklarla baş 

edemeyen devlet, başı boş konar-göçerleri iskana zorlar. Đskan bölgesi olarak konar-

göçer gruplara kendi yaylak ve kışlak bölgeleri gösterilir. Bu bölgede tarım yapmalarına 

izin verilir. Böylelikle Yörüklerden bir kısmı kendi bölgelerinde iskan ettirilir.  

Bir diğer iskan nedeni Osmanlının balkanlarda askeri güce ihtiyaç duyması 

olmuştur. XVII. yüzyıl itibarı ile Balkanlarda toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı 

Devleti, hem askeri destek kuvvet olarak vazife görmeleri hem de bu bölgede halk 

tarafından boşaltılan ve harap olan yerleri yeniden canlandırmaları için Yörüklerin 

varlığına ihtiyaç duyar. Balkanlarda “Evlad-ı Fatihan” namı ile askeri destek sağlayan 

Yörükler, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin tabiri ile “Toprağı Şenlendirir”. Toprağı 

şenlendirme girişimleri dahilinde uygulanan bir diğer iskan şekli, Yörüklerin yeni 

kurulan kasaba, köy, derbend ve hanlara yerleştirilmesi şeklide olur.  

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmeye başlaması konar-göçer 

grupların isyanı sorununu yeniden gündeme getirir. Devlet otoritesinin zayıflaması ile 

baş gösteren eşkiyalık hareketleri, isyan ve karışıklıklar, yerleşik halkı yerlerini terk 

etmek zorunda bırakır. Bir yandan yerleşik ahali yaşam bölgelerini terk ederek daha 

güvenli olduğunu düşündükleri yeni yerleşim yerlerine göç etmeye çabalarken, diğer 

yandan Osmanlı devleti köy ve kasabalarını terk eden ahaliyi tekrar eski yerlerine 

nakletme çabasına girişir. Halkın yaşadığı bu karmaşa döneminde de Anadolu’nun orta 

ve batı kesimleri güvenilir bölgeler olarak görülmüş ve bu bölgelerde iskan yoğunluğu 

yaşamıştır.   

Devletin eşkıyalık hareketlerinden kaçan halka yönelik iskan girişimleri 

yanında, karışıklığı çıkartan aşiretlere yönelik iskan çalışmaları da olmuştur. Düzeni 
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bozan bu aşiretleri cezalandırmak maksatlı gerçekleştirilen iskanlar, sürgün yoluyla 

yapılır. Kıbrıs adası sürgün bölgelerindendir. Kıbrıs’ta iskanı kabul ederek burada 

yerleşen aşiretler olduğu gibi iskana karşı çıkan aşiretler de olur.  

Đçel sancağına iskan olunan Đç-Đl Yörüklerinden bazı cemaatler, yerlerinde ve 
yurtlarında durmayarak yaylak ve kışlaklarına göçmüşler, yollarda ahaliye türlü 
zararlar verirler. Bir kısım ahalinin bunların mazarratından devlete şikayette 
bulunmaları üzerine, 7 Mart 1713’de Kıbrıs Adası’na sürülmeleri yolunda emir 
verilmiştir. Böylece Kıbrıs Adasına sürülen Đç-Đl Yörüklerinden Kiseli-oğlu cemaati, 
yolda reislerini öldürerek Menteşe sahiline çıkmışlar, aynı şekilde Şeyhlü cemaati de 
reislerini öldürerek, Alanya ve Đçel havalisine kaçmışlardır (Halaçoğlu, 2006: 113–
114). 

Bir diğer sürgün bölgesi Rakka’dır. Güneydeki Arap aşiretlerinin isyanlarına 

karşı bir set teşkil etmeleri amacıyla Yörük aşiretlerinden bir kısmı bu bölgeye sürülür. 

Araplara karşı savunma gücü olarak bölgeye sevk edilen cemaatler, özellikle eşkıyalık 

yapan gruplardan seçilir.  

Bu dönem iskan girişimlerinde, sürgünden kurtulmak isteyen cemaatlerin kendi 

kendilerine yerleşmeye karar vermeleri de bir başka iskan şeklini oluşturur. “Tüm bu 

karmaşa içerisinde bile kendi halinde olan ve vergilerini tamam veren aşiretlere yönelik 

herhangi bir uygulama söz konusu değildir” (Gündüz: 2009: 216). 

Osmanlı Devleti’nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda giriştiği ikinci büyük iskan 

hareketinde sebepler çok çeşitli olmasına rağmen, iskan bölgesi olarak seçilen yerlerin 

ağırlıklı olarak batı ve orta Anadolu olduğu görülür. “Osmanlı Devletinin aşiretleri 

iskan ettiği belli başlı bölgeler Aydın, Đçel ve Teke, Konya ve Karaman, Ankara ve 

Nevşehir ile Çukurova bölgelerinde yoğunluk gösterir” (Aksoy, 2008: 4). 

Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe yöreleri XVI. asrın ilk yarısında yoğun Yörük 
gruplarının hareket alanlarını oluşturur. Kütahya merkezli Germiyan bölgesi ki Uşak 
ve Denizli’yi de içine alan bir bölgedir, birçok yaylalık alanlara sahip olduğundan 
konargöçer teşekküllerin yoğun oldukları sahayı teşkil eder. Saruhan yöresinde yine 
kalabalık Yörük gruplarının var olduğu tespit edilmiştir. Manisa’nın esas Yörük 
toplulukları dağlık bir alan olan Yund Dağı’nda ve Demirci taraflarında yaşamaktadır. 
Aydın’da ana Yörük topluluğunu Karacakoyunlular teşkil eder. Bu büyük topluluk 
Batı Anadolu’nun birçok sancağına da dağılmış durumdadır. Bozdoğan Yörükleri 
içinde Çavdar, Avşar cemaatleri vardır. Çavdar’ın yanı sıra Çongar cemaatinin de 
hem burada, hem de Saruhan, Bursa ve Biga’da bulunması dikkat çekicidir (Emecen, 
2000: 117–118). 
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XI. yüzyıldan itibaren Yörük yerleşiminde öncelikli bölgelerden olan batı 

Anadolu, beylikler dönemi, Osmanlı Devleti ve XVII. yüzyıl iskan hareketleri 

çerçevesinde de hareketliliğini sürdürmüştür. “XVII. yüzyılda batı ve güneybatı 

Anadolu’daki Yörük topluluklarının nüfusları artmış ve yaylak çekmeye başlamışlardı. 

Bunun sonucunda Menteşe Yörükleri kuzeye doğru ilerleyerek Bursa çevresine kadar 

uzandıkları gibi, Đç-Đl Yörükleri de komşu bölgelere ve bilhassa Çukur-Ova’ya göç 

ettiler” (Sümer, 1972: 195). 

Tüm belge ve bilgiler göstermektedir ki, Anadolu’ya ilk Türk akınlarının 

başladığı tarihlerden günümüze kadar Yörük yerleşimi Batı Anadolu’da ön plana çıktığı 

gibi Yörük geleneksel yaşayışı yakın geçmişimize kadar bölgede tüm canlılığı ile 

gözlenebilmektedir. Bu nedenledir ki, Yörük müzik geleneğinin incelendiği 

çalışmamızda araştırma bölgesi olarak batı Anadolu seçilmiştir. Yörük geleneksel 

müziği ve bu gelenek içerisinde kadın icralarının tespitine yönelik araştırma ve 

tespitlerimize geçmeden önce, aşiretlerin bölgedeki yerleşimine yönelik bilgilere de 

kısaca değinmek istiyoruz.   

Sarıkeçili Yürükleri Aydın’da da görülmektedirler. Karatekeli Yörükleri de 

geniş bir coğrafyaya yayılırlar. Daha çok Aydın ve Đzmir illerinde yakın yıllara kadar 

konar- göçer olarak yaşamış olmakla beraber, Balıkesir çevresinde iskan edilen 

Yörükler arasında Karatekeli aşireti de vardır. “Karatekeli Yörüklerinin yoğun bir 

biçimde yaşadıkları yerlerden olan Afyon’un dağlarında, 1960’lı yıllara dek yaylamaya 

gittikleri bilinmektedir” (Eröz, 1991: 266). 

Biga, Ezine ve Çan yöreleri, Rumeli yakasına açılan geçit yeri olmasına 

rağmen Yörük topluluklarının yaşadığı bölgelerdendir. Đzmir ve çevresindeki Yörük-

Türkmen yerleşimlerinde ise XVII ve XVIII asra kadar önemli bir değişim yaşanmaz. 

“1690’larda bölgeye gelen Aydın, Balıkesir, Kütahya taraflarına ve Adalara kadar 

yayılan Danişmendlü Türkmenlerine mensup cemaatler için, Ayasuluk’tan Torbalı’ya 

kadar uzanan sahada boş alanlar iskan sahası olarak tespit edilmiştir” (Emecen, 2000: 

120). Bursa (Hüdavendigar) bölgesinde en yoğun Yörük gruplarının bulunduğu yerlerin 

başında Söğüt gelmektedir.  
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“Balıkesir sancağının merkezi dahilinde de iki büyük Yörük grubu vardır. 

Balıkesir’e bağlı Bigadiç’te de önemli bir Yörük grubunun varlığı dikkati çekmektedir. 

Bu grup, Sındırgı bölgesinde bulunmasından dolayı Sındırgı Yörükleri adıyla 

kaydedilmiştir. Balıkesir’de bir diğer önemli Yörük grubu ise Đvrindi kazasındadır” 

(Şahin, 2006: 63–68).  

Yörük aşiretlerinin iskanı konusunda pek çok kaynakta karşımıza benzer bir 

tablo çıkar. Elimizdeki bilgilerle Yörüklerin ağırlıklı olarak batı ve orta Anadolu’da 

yerleşmiş olduklarını tespit edebilmekteyiz. Ancak yüzyıllar boyunca durmaksızın 

Anadolu’ya devam eden Türkmen göçleri, hangi boyun ne zaman, nereden gelerek, 

nereye yerleştiğinin tespitini imkansız kılmaktadır. Tahrir defterlerinden edinilen 

bilgiler veya yer adları üzerinden yapılan çıkarımlarla aşiretlerin yerleşim alanları 

tespite çalışılıyorsa da, Yörük-Türkmen yaşamında sürekli devam eden hareketlilik 

kesin verilere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Günümüzde Yörük topluluklarının pek çoğu 

yine aynı nedenlerle, hangi aşirete mensup olduklarını hatırlayamamaktadır.  

Araştırma alanı olarak belirlenen bölge, Anadolu Yörük tarihi boyunca Yörük 

akınlarının yoğunlukla yaşandığı bölge olan kıyı batı Anadolu’dur. Muğla, Đzmir, 

Aydın, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illeri ile sınırlanan bu bölge, Anadolu akınlarının 

başlangıcından günümüze kadar Yörük yerleşiminin en yoğun yaşandığı bölge olma 

özelliğine sahiptir.  

 

Şekil 2. Araştırma Bölgesi 
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I.3.  Yörüklerde Sosyal Yaşam 

Đnsan toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan varlık olarak tanımlanır 

(http://www.tdk.gov.tr. 19.01.2012).  Sosyal bir varlık olan ve bir topluluk içerisinde 

yaşayabilen insan, sosyal çevre ve paylaşımdan oluşan iki temel kavram üzerine 

hayatını temellendirir. Üyesi olduğu topluluk içerisinde diğer insanlarla kurduğu bağlar 

ve yaşadığı paylaşımlar ile varlığını sürdürür. Bu özelliği insanın konuşan ve 

düşünebilen bir varlık olma özelliğinden de önce gelmektedir. Đnsanı tanımlarken 

kullanılan toplum kelimesi ne anlama gelmektedir? 

Türk Dil Kurumu tarafından toplum aynı toprak parçası üzerinde bir arada 

yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet 

şeklinde tanımlanırken, topluluk için nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan 

kimselerin hepsi ifadesi kullanılır (http://www.tdk.gov.tr. 19.01.2012). Toplum veya 

topluluk olabilmek ortak bir bilinç, düşünce ve duygu yapısına kavuşmuş olmayı, bu 

ortak yapı içerisinde paylaşımlarda bulunmayı gerçekleştirir. Kaldı ki ortak bir yapının 

oluşabilmesi de paylaşımlar ile mümkün olacaktır. 

Đnsan kültür çevresinde yaşayan varlık ise kültür nedir? Kültür: Bir topluma 

veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. Yapılan tanımdan 

anlaşılıyor ki toplum veya topluluk olabilmenin şartı olan ortak paylaşımlarla ortaya 

konan maddi veya manevi eserler o topluluğa ait kültürü oluştururlar.  

Görülüyor ki insan olmanın, topluluk kurmanın ve kültür meydana 

getirebilmenin merkezinde sosyal yapı ve paylaşımlarla kurulan bağlar yer almaktadır. 

Bir toplumun kimliğini anlamak, kültürel yapısına dair çözümlemeler yapılabilmek 

öncelikle o toplumun sahip olduğu sosyal yapıyı kavramakla mümkün olacaktır. Sosyal 

paylaşımlardaki zaruret belki daha da derin bağlarla müzik olgusu için de geçerli olup, 

ayrı bir sosyo müzikal yapıyı doğurur. 

Yörük geleneksel müziğine dair sağlıklı tespitler yapabilmemiz, Yörük 

kimliğini ve sosyal yapısını tanımakla mümkün olacaktır. Yörük kimliği ve sosyal 

yapısının anlaşılabilmesi ise tarihi, coğrafi, sosyolojik, ekonomik vb. özelliklerin bir 
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bütün halinde incelenmesini gerektirir. Tarihi ve coğrafik açılardan ele aldığımız Yörük 

kimliği, bu bölümde sosyal açıdan incelenecektir. Mevcut yazılı kaynaklar ve 

gerçekleştirdiğimiz alan araştırmalarından elde ettiğimiz bilgiler bize Yörük hayat 

tarzını ve neticesinde Yörük kimliğini anlama imkanı verecektir.  

Yörük varlığının ifadesinde iki temel unsur karşımıza çıkar. Hayatlarının 

merkezinde konar-göçerlik veya bir diğer ifade ile yaylacılık ruhu olan Yörüklerin 

özgürlüğünün sembolü ise keçe ve kıldan yapılma çadırlarıdır. Hayatları bu iki temel 

unsur üzerine kurulu olan Yörüklerin ekonomileri de, yaşadıkları coğrafya ve 

sürdürdükleri hayat tarzı ile şekillenmiştir.  

I.3.1.  Yaşam Tarzı 

Yörük adının manası ve varlığının sembolü, geleneksel yaşam tarzları olan 

konar-göçerliktir. Geleneksel Türk yaşantısında da köklü bir geçmişe sahip olan konar-

göçer yaşam, Anadolu tarihinin seyri içerisinde çeşitli etkenlerle terk edilerek yerini 

yerleşik yaşama bırakmıştır. Yerleşik yaşam tarzı beraberinde sosyo-kültürel, ekonomik 

vb. yenilikleri de getirdiği gibi, Yörük kimliğinde de değişime neden olmuştur. Ancak 

ister konar-göçer ister yerleşik yaşıyor olsunlar, her iki yaşam tarzında da Yörükler, dağ 

ve yaylaya duydukları özlem ve sevgilerini aynı canlılıkla yaşatmayı başarmışlardır. 

Yerleşik yaşama geçiş sürecinde yarı konar-göçer yaşam sürdürmüş olan 

Yörükler, günümüzde neredeyse tamamen yerleşik yaşama geçmiş olmalarına rağmen 

yaylacılık ruhunu hala yaşatmaktadır. Araştırmalarımız, Yörük kimliğinin ifadesi olarak 

ön plana çıkan “Yaylacılık ruhu”nun değişerek yeni bir yapıya dönüştüğünü, hem 

günümüze uygun hem de geleneği yansıtan bu yeni yapısıyla da varlığını devam 

ettirdiğini göstermektedir.  

I.3.1.1.  Konar-Göçer Yaşam 

“En eski yüksek medeniyetler, daha çalışkan ve ziraatçı olmakla beraber, 

devlet kurmakta kifayetsiz kavimlerin yerleşik halde bulunduğu nehir vadilerine savaşçı 

atlı çobanların müdahalesinden sonra doğmuştur” (Kafesoğlu, 1987: 11). Eski Türk 
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kültüründe savaşçı, atlı göçebe yaşamın yerleşik yaşama kıyasla daha üstün olduğunu 

savunan bu yargı, göçebe Oğuzların yerleşik yaşam süren Oğuzları tembel olarak 

nitelendirmeleri ile de desteklenir. Zira tarih boyunca Türkler için göçebe yaşam ve 

savaşçı ruh varlık ve özgürlük sembolü olmuştur. Yine göçebeliğin doğa güçlerine 

egemen olmaya ve doğa güçlerini etkilemeye çalışan şaman inancından geldiği 

yönündeki düşünce de, eski Türk yaşayışında göçebelik olgusunun maneviyatını 

vurgular niteliktedir. “Şaman inancında da görüldüğü gibi doğaya ve doğal varlıklara 

yakın yaşayan göçebe, kendisini de doğanın bir parçası olarak görür” (Güvenç, 1993: 

98). 

Göçebe yaşamın meskeni olan dağlar, Türk kültüründe kutsal sayılmıştır. “Eski 

Türk geleneklerinde ilk insana döl yatağı olan mağaranın bulunduğu Kara-Dağ, Ötüken-

Dağı kutlu yerlerdi” (Boratav, 1973: 58). Yine eski inanışta dağlar, gök-tanrıya daha 

yakın olunan yerler kabul edilmiştir. Dağın aşılması zorluklarla mücadeleyi gerektirdiği 

gibi, bu zorluklara dayanacak güç ve sabrı da temsil eder. Yörük ruhunun da özünde dağ 

ve yayla sevgisi yatar. Kekliğin öttüğü, kekiğin bittiği yerleri arzulayan Yörükler için 

yayla, dağ havasıdır. Uçsuz bucaksız otlak, güvenlik, bereket, bolluk ve en önemlisi 

özgürlüktür.  

Yörükler, Türk varlığının tarihi derinliği içerisinde gerek kültürel, gerek 

inançsal değerlerle ön plana çıkan konar-göçer yaşantısını Anadolu tarihi boyunca da 

sürdürmeyi başarmışlardır. Bu uğurda çeşitli zorluklarla mücadele edilmesi gerekmiştir 

ki mücadele edilen başlıca zorluk, Osmanlı yönetiminin XII. yüzyılda başlattığı zorunlu 

iskan girişimleri olmuştur. Đskan sürecinde gönüllü olarak yerleşik hayata geçen Yörük 

boyları olduğu gibi, büyük bir kitle Osmanlı yönetimi tarafından iskana zorlanmıştır. 

Yörüklerin tüm baskı ve zorlamalara rağmen yerleşik yaşama geçmeyi reddetmesinin 

temelinde, “iktisadi varlıklarını bütünüyle yitirme ve yeni hayat tarzına alışamama 

korkusu gibi nedenler yer alıyordu” (Gündüz, 2009: 126). 

Yörüklerin yerleşik yaşama geçmemek için gösterdikleri direncin nedenini, 

Osman Çetik açıklıyor. On beş yıl öncesine kadar konar-göçer yaşamış ve artık yerleşik 
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yaşama geçmiş olan Osman Çetik, konar-göçer yaşamın Yörük varlığının devamlılığı 

için arz ettiği önemi şu sözlerle anlatıyor:   

“Dağlarda yalnız gezen, devamlı yerini değiştiren kişiye Yörük derler. 

Atalarımız Antalya Yörüklerinden geldiği için biz oradan Yörük’üz. Ama şuan ki 

halimize bakarsan biz Yörük değiliz. Şu halimiz çiftçi. Atalarımızın mesleğini bıraktık. 

Çiftçiliğe başladık, yerleşik hayata geçtik, bizim Yörüklüğümüz bitti.” (O. Çetik ile yüz 

yüze görüşme, 13 Ağustos 2010).  

Konar-göçerlik Yörükler için sadece bir yaşam tarzı değil, aynı zamanda 

kimliklerinin ifadesi ve varlıklarının sembolüdür. Yine Çetik’in konuşmasından 

“Atalarına” ve geçmişlerine bağlılıkları ve yine yerleşik yaşama geçilmiş olunmasından 

duyulan memnuniyetsizlik anlaşılmaktadır. Yerleşik yaşama geçmiş olmalarından 

dolayı adeta kendilerini atalarına ihanet etmiş saymaktadırlar.  

Atlas Dergisi için hazırlanan Mayıs 2008 tarihli Sarıkeçili Belgeseli’nde Cemal 

Candan’ın anlattıkları da dikkat çekicidir. Mersin-Karaman arası Toros Dağlarında göç 

eden son Yörüklerden olan Candan, yerleşik yaşamla ilgili düşüncelerini ve korkularını 

samimiyetle dile getiriyor:   

“Biz bir yere yerleşelim var ya küt küt gideriz armut gibi. Ramazan vardı 

yerleşiverdi, iki sene durdu pıt gitti. Ahmet Dede vardı yerleşiverdi pıt gitti. Nüfusu 

azaltmak için yörüğün hemen iskan olması lazım bir yere”                             ” 

(http://www.facebook.com/photo.php?v=429229459752. 02. Nisan. 2011). 

I.3.1.2.  Yarı Konar-Göçer Yaşam 

Çeşitli nedenlerle konar-göçer yaşamı terk eden Yörüklerin yerleşik yaşama 

geçerken yaşadıkları adaptasyon süreci, karşımıza yarı konar-göçerlik olarak 

adlandırılan yeni bir yaşam tarzını çıkartmaktadır. Yarı konar-göçerlik, hem yerleşik ve 

hem konar-göçer yaşayıştan özellikler taşımaktadır. Yaylalarından kopmak istemeyen 

ancak yerleşik yaşama geçmek durumunda kalan Yörükler, çareyi kendilerine yerleşim 

alanı olarak yaylaları veya yaylalarına yakın yerleri seçmekte bulmuşlardır. Eskiden 
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yayladıkları dağlarda dağ köyleri kurarak veya yakın bölgelerdeki köylere yerleşerek 

yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmişlerdir. Yaylaya yakın yaşanmak istenmesinin en 

önemli nedeni, yerleşik yaşama geçilen ilk yıllarda hayvancılıkla uğraşılmaya devam 

ediliyor olmasıdır. Hayvanların otlatılması yaylaya yakın yaşamayı gerektirmiştir.  

“O zamanlar tabii keçi çok olunca dağlara çıkıyorduk keçiyle beraber. 

Göçüyorduk dağlara yazın. Kışın yine dönüyorduk buraya.” (O. Çetik ile yüz yüze 

görüşme, 13 Ağustos 2010). 

Yine dağların kış soğuğunu ve yaz sıcağını az alan yamaçları, suyun bol aktığı 

dere kenarları, temiz havalı ve karmaşadan uzak yerler de tercih edilen yerleşim 

bölgeleri arasında sayılabilir. Yerleşim bölgesi seçilmesinde suyun bol olduğu yerlerin 

tercih edildiğine dair Çanakkale Bayramiç ilçesi Ağaçköy ve Aydın ili Đncirliova ilçesi 

Beyköy’den iki örnek sunalım. Ağaçköy dağ yamacına yakın bir Yörük köyü iken, 

Beyköy dağ yamacında kurulmuş bir Yörük dağ köyüdür. Her ikisinin de bölgeyi seçme 

amacı aynıdır.  

“Pir Ali diye biri varmış. O Kutluoba’nın yanındaki Çandır’dan buraya su 

getirmiş, iki tane değirmen yaptırmış. Su buraya gelince suya yakın olmak için buraya 

yerleşilmiş.” (M. Özkan ile yüz yüze görüşme, 3 Ocak 2010).  

“Burada suyun kaynağı bi bu yandan bi de dağın bu yüzünden akar. Bizim 

burası iki derenin ortasında kalıyor.” (F. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 

2010). 

Çanakkale Bayramiç ilçesi Gedik Köyü’nün mevkisi ise yaylaya yakınlığı ve 

kış aylarının yaylaya kıyasla daha yumuşak geçmesi nedeniyle seçilmiştir.  

“Köyümüz Yörük köyü. Bizim burada Homça Ebe diye bir nene vardı. Onun 

torunu Çamur Hasan’a biz yetiştik. O kişi bu köyü yedi hane olarak bilirmiş. Onun 

hesabını yaptılar o zaman, üç yüz senelik bir mazi çıktı. Buraya dağıtımda üç tane 

Yörük çobanı gelmişler, davarları ile beraber. Onlar Marmar, Meşelik ve Gayalca 

Tepelerine yerleşmişler karşılıklı. Oraya kışın kar yağar ama buralara yağamaz. Onlar 
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da kışın buraya iner, yazın da oraya yaylaya çıkarlarmış. Zamanla buraya köye 

yerleşilmiş.” (A. Uygun ile yüz yüze görüşme, 6 Ocak 2011) 

Günümüzde hayvancılığın azalması ve tarımın giderek ağırlık kazanması, yarı 

konar-göçer yaşam sürdüren Yörüklerin de giderek azalmasına neden olmuştur. 

Hayvancılığın terk edilmesi yayla göçünün ve yaylaya yakın bölgelerin yerleşik yaşam 

alanları olarak tercih edilmesinin önemini yitirmesine neden olmuştur.   

“Köyde yerleşik düzene geçtikten sonra yıllarca köyümüzde çok vardı yarı 

konar-göçer şekilde, hayvanlarla meraya gitme gelme. Yarı konar-göçer ailelere meracı 

deriz biz. Đşte bir başka bölgedeki meraya gidip orada yaşamak. Belli bir ay orada 

yaşayıp tekrar köyüne dönüyor. Bizimkiler de dedelerimiz, yani annemin babamın 

dedeleri bu hayatı yaşıyormuş. Geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlarmış. Çok eskiden 

bırakmışlar meracılığı. Hayvanları meraya gitmeyince ölüyor, telef oluyor. Hatta 

diyorlar ki ‘yav bu sene diz boyu ot oldu, bahar çok kuvvetli’. Dedem de artık Allah 

otunu duza bansın bansın yesin diyor. Tabi ondan sonra bizimkilerde hayvan 

kalmadığından mıdır nedendir, arazi de bol, arazileri ekip biçmeye başlıyorlar. Artık 

yerleşik düzene geçiyorlar tamamen. Şimdi artık göç başladı şehre. Dolayısıyla köyde 

çok az insan var şuanda.” (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 

Günümüzde yarı konar-göçerlik, geçimini hayvancılıkla sağlayan bölgelerde 

kısmen sürdürülmektedir. Konar-göçer Yörüklerin ise neredeyse tamamı yerleşik 

yaşama geçmiş, halen konar-göçer yaşayan Yörük obalarına nadiren rastlanmaktadır. 

Örneğin “Karaman Başyayla’da halen (06 Ekim 2011 tarihi itibarı ile) konar-göçer 

yaşamın sürdürüldüğünü biliyoruz.” 

(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=157092357717391&set=a.12455965763732

8.26035.121110171315610&type=1&permPage=1. 06.Ekim.2011) 

Yine “Manavgat’ta, Alanya’da ve Gazipaşa’da Yörük aşiretleri oldukça yoğun 

olup yaylacılık geleneğini sürdürmektedirler” (Seyirci, 2000: 58). Araştırma alanımız 

olan Batı Anadolu’da ise konar-göçer yaşamı sürdüren Yörüklere rastlanamamıştır. 
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Ancak yaylacılık ruhunun hala yaşatılmaya çalışıldığı görülür. “Özetle Yörükçülük 

ölmekle birlikte, yaylacılık geleneği sürmektedir” (Seyirci, 2000: 54). 

I.3.1.3.  Yerleşik Yaşam 

Hayatta kalmanın dahi başarılamayacağını düşündürecek kadar korkulan ve 

istenilmeyen yerleşik düzende yaşam, 1980 ve 1990’lı yıllar itibarı ile son konar-göçer 

Yörüklerin de büyük bir kısmı tarafından benimsenmiştir. Günümüz dünyası, 

zorunluluk halini alan gereklilikleri ile konar-göçerleri yerleşik yaşamaya mecbur 

bırakmıştır. Bu gerçek gerek yazılı kaynaklar, gerek çeşitli araştırmacıların 

hazırladıkları raporlar ve gerçekleştirdiğimiz alan araştırmalarından anlaşılmaktadır.  

Aydın-Đncirliova-Beyköy’de gerçekleştirdiğimiz araştırma, konar-göçer 

yaşayışın on, on beş sene öncesine kadar sürdürülüyor olduğunu gösterir. Fatma Girgin 

ve Raşit Yiğit, on-on beş yıl öncesine kadar yaylada kaldıkları bilgisini verir. 

“Babamlar dedemler yaylaya göçüp, gidip gelme yapıyorlardı zamanında. Biz 

bile göçüyorduk baharda. Koyunlarımız keçilerimiz vardı. Çadırlarımız vardı. Yaylaya 

yayılıyorduk, Ovacık yaylasına. Baharı orada geçiriyorduk. Kış geldi mi geri geliyorduk 

köye. On, on beş senedir gitmiyoruz artık.” (R. Yiğit ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 

2010) 

Bursa ve Çanakkale bölgesinde Yörüklerin daha erken tarihlerde yerleşik 

yaşama geçmiş oldukları görülür.  

“Benim annem yaşamış göçerliği. Annem biz Cumalıkızı’ya çoban gelirdik 

diyor. Hem de atların üstünde küfelerin içinde getirirlerdi bizi diyor. Yani hayvanlarıyla 

birlikte Cumalıkızı’ya gelip hem oradaki birisinin hayvanlarını güdüp hem kendi 

hayvanlarını güderlermiş. Ben çocukken çok geldim Uludağ’dan bir hafta, on beş günde 

yürüyerek diyor annem. Bir küfede kardeşi, bir küfede annem dağda geceleyerek, çadır 

kurarak öyle geldik diyor.” (F. Ferik ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 
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Kaynak kişinin bahsettiği yıllar, annesinin bugün itibarı ile yetmiş yaşında 

olması ve çocukluk yaşları olarak belirtilen yaşların on yaş olarak değerlendirilmesi 

sonucunda 1950’li yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Konar-göçerlerin yakın geçmişimize kadar en yoğun yaşadıkları bölgelerden 

olan Akdeniz bölgesinde de son yıllarda Yörükler, çoğunlukla yerleşik yaşama 

geçmişlerdir. “Yakın yıllara dek Bahşiş ve Kırahmetli Yörükleri gibi Alanya ve 

çevresinde konar-göçerliği sürdüren Yörük obaları vardı. Yine son yıllara dek iki büyük 

aşiret olan Tosmur ve Tosalak Yörükleri develeriyle Alanya yöresinin nakliye işlerini 

yapıyorlardı. Artık onlar da yerleşik hayata geçti” (Seyirci, 2000: 37).  

I.3.1.4.  Yaylacılık Ruhu 

“Yörüklere Đslam’ın şartını sorarsanız beş demez, altı der. Kuran’da yazılı olan 

beşi saydıktan sonra da, altıncısı vakti gelince yaylaya göç derler” (Kıvrak, 2008: 78). 

Atlas Dergisi için hazırlanan Mayıs 2008 tarihli Sarıkeçili Belgeseli’nde Cemal 

Candan, yaylanın kendisi için önemini samimiyetle dile getiriyor:   

“Nohudun safı kalbırın üstünde kalırmış. Yörüğün safı da daşın başında 

kalırmış. Yörüğün safı, daşın başında kalanı da biziz. Yörükçülük olsa, davarımız olsa, 

yayla göçü olsa ooohh. Yaz geldimiydi, sıcak çöktümüydü burada off . Turna misali. 

Yahu kuşlar bile durmuyor. Yaz geldimiydi biz ver elini Toroslar. Bulacak yaylayı. 

Malımız da öyle, kendimiz de öyle. Sıcağa dayanamıyoz. Đşte şuan hala daha bir yerde, 

köyde kaldığım zaman var ya ruhum daralıyor. Sanki orda hapiste yatar gibi. Geldim mi 

kara çadırın içine oohh Allah’ım yarabbim.”                                       ” 

(http://www.facebook.com/photo.php?v=429229459752. 02. Nisan. 2011). 

Candan’ın kullandığı Turna kuşu benzetmesi, Yörükler için yaylanın özgürlük 

sembolü olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Kuş misali Yörükler de 

mevsimlik göçlerini gerçekleştirmeden kendilerini adeta tutsak hissetmektedir. Yayla 

havasından uzaklaşmadan, yaylalarda veya yaylalara yakın yerlerde kurulan köylerde 

yerleşik yaşama geçildiyse de eski yaşantıya özlem dinmemiştir. Çünkü özgürlük ancak 
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göçle mümkündür. Ancak günümüz hayat şartları yayla göçünün eski geleneksel 

yapısında sürdürülmesini de imkansız kılmaktadır. Öyleyse çare döneme uygun yeni bir 

göç yapısı oluşturmaktır ki yerleşik Yörükler bunu başarmıştır. Hem göçer hem yerleşik 

yaşam kalıplarını bünyesinde barındıran günümüz yaylacılık geleneği oluşturularak, 

çağa uyum sağlandığı gibi geleneksel değerlerin de devamlılığı sağlanmıştır. Geleneğin 

yeni yapısında yaşam koşulları gereği bazı unsurlar değişirken, bazı unsurlar ise 

tamamen yok olmuştur.  

Önceden develere yüklenip taşınan eşyalar, artık otomobillerle yaylaya 

taşınabilmektedir. Zaten hayvancılık bırakılmıştır. Artık hayvanlar için değil, sadece 

yayla sevgisi uğruna göç yapılmaktadır. Hayvanlar olmadığı için uzun yayla yollarını 

yayan aşmaya da gerek yoktur. Konak yerlerinde verilen molalar da gerekli değildir. 

Dolayısıyla arabaya binip, direk yaylaya çıkmak yeterlidir.  

Yeni dönem yayla göçünde mal az olduğu gibi, göç eden kişi sayısı da 

azalmıştır. Yerleşik yaşam, obalar halinde yaşayan kalabalık nüfuslu Yörükleri, ayrı 

evlerde ve daha az nüfusla yaşar hale getirmiştir. Göçer nüfustaki azalmanın bir diğer 

nedeni ise ekonomi kaynaklıdır. Konar-göçer yaşamda sadece yiyecek, bir kaç parça 

eşya ve bir çadır yeterli iken, yerleşik yaşam ihtiyaçların da artmasına neden olmuştur. 

Đhtiyaçları karşılamak ise daha fazla para kazanmakla mümkündür. Dolayısıyla artık 

eskisi gibi yaylaya tüm aile fertleri çıkmamaktadır. Yerleşik yaşamın gerektirdiği işleri 

yürütecek birilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ailenin sadece bir kısmı 

yaylaya göçerken, bir kısmı ise yerleşik düzende çalışmaya devam etmektedir.   

Yaylaya çıkan nüfusu etkileyen bir diğer neden ise yerleşik yaşamla okur-

yazarlık oranının da artmış olmasıdır. Çocuklar artık çok daha rahat okula 

gidebilmektedir ki araştırmalarımız, köylerinde yerleşik hayata geçmiş Yörüklerden 

büyük bir çoğunluğunun çocuklarının eğitimine önem verdiklerini gösterir. Aileler 

çocuklarının kendileri gibi ziraat veya hayvancılıkla uğraşmasını, aynı zorlukları 

çekmesini istememektedir. Dolayısıyla günümüzde eğitim amaçlı artan büyük şehirlere 

göç de yaylaya çıkan nüfusu etkilemiştir.  
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“Benim oğlum Eskişehir üniversitesini kazandı. Bitirdi bu yıl. Artık herkes 

mümkün olduğunca çocukları okusun diye uğraşıyor. Zamanla değiştiler. Önceden 

böyle değildiler. Hayvancılıkla uğraşırken eskiden keçi güttürmek, hayvan güttürmek 

için kimse vermiyormuş çocuğunu okula. Biz çocukları hiç hayvanlara göndermedik. 

Çünkü devamlı okudular.” (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 

Yaylacılık geleneğinde bir diğer değişim mesken tipinde görülür. Günümüzün 

imkanları nedeniyle çadırda, suyun elektriğin olmadığı zorlu bir hayatı yaşamak da boşa 

zahmet çekmek olacaktır. Yaylada yaptırılan taş bir ev tüm bu zorlukları ortadan 

kaldırmakta, yerleşik yaşamda alışılmış olan düzenin yaylada da sürdürebilmesini 

sağlamaktadır. Yapılması gereken tek şey kurulu düzeni ile hazır olan eve gidip 

yerleşmek ve yazın sıcağında serin yayla havasının keyfini çıkartmaktır. 

Araştırmalarımız sırasında Aydın ili Đncirliova ilçesi Dibekçi Köyü’nün halen 

yaylacılık geleneğini devam ettirildiğini tespit ettik.   

“Göçerliği Dibekçi köyü yapıyor aslında. Orada 30 hane var ve adamın iki tane 

evi var. Yazın Đncirliova’da, Aydın’da, Tire’de kırk derece sıcak olduğu zaman Dibekçi 

köyüne, dağın tepesine gelirler. Yukarda Çal Dede var, Dibekçi Köyü’nün üst tarafında. 

O Çal Dede’nin etrafına göçüyorlar işte. Orada yazın yirmi derecedir sıcaklık.  Kışın da 

en tepe olduğu için kar olur. O nedenle kışın engine göçerler. Bizim enginde kar 

durmaz. 10 sene önce çadırda duruyorlardı. Artık çadır kalktı, beton evler yapıldı.” (O. 

Çetik ile yüz yüze görüşme, 13 ağustos 2010) 

Yazları Dibekçi Köyü’nde yaşayan Gülsüm Girgin, Çetik’in verdiği bilgileri 

doğrulamaktadır:  

“Kayınbabamlar çok göç yapıyorlarmış. Mesela buraya geldiler bir iki ay 

durdular mı otlar bitince az daha öteye göçüyorlarmış. Orda da birkaç ay kalıyorlarmış. 

Böyle böyle geziyorlarmış. Ben kışın buraya yarım saat aşağıda yaşıyorum. Yazın 

burada yaşıyorum.” (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 
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Günümüz yaylacılık geleneğinde yaylada kalınan süre de geçmiş dönem 

uygulamalarından farklıdır. Yaşam koşulları gereği yazın tamamı yaylada 

geçirilememekte, fırsat bulundukça birkaç gün veya haftalığına dahi olsa yaylaya 

çıkılmaktadır.  

“Ben Đncirliova’dayım şimdi.  Buraya yazları çıkıyorum.  Burada evim var. Bir 

hafta oldu geleli. Geçen cuma geldim, haftaya cumaya giderim aşağıya.” (N. Yiğit ile 

yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 

Araştırmalarımızda günümüz yaylacılık geleneğinin yaylaya gitme nedeni ve 

şekli, giden kişi sayısı, yaylada kalınan yer, kalınma süresi vb. pek çok unsurunda 

geçmiş döneme kıyasla değişim yaşandığı görülür. Ancak yaylanın taşıdığı ruh, 

geleneğin devam ettiriliyor olmasının verdiği heyecan ve mutluluk aynıdır. Günümüz 

yaylacılık geleneği, modern usuller ve yeni yaşam şartları ile şekillenerek gelenek-

modern kültür birleşimi yeni bir yapıya kavuşmuştur. Ancak bu çağdaş şekliyle 

yaylacılık geleneğinin sürdürülebilmesi, ekonomik imkanlarla doğru orantılıdır. 

Yaylada kalınacak ikinci bir evin başlıca ihtiyaç olması, geleneğin sürdürülebilmesinde 

gerekli ekonomik güce sahip belirli bir kesime imkan vermektedir. Bu noktada 

karşımıza bir diğer çözüm yolu olarak belediye, dernek ve vakıfların çalışmaları 

çıkmaktadır. Gerçekleştirilen çeşitli şölen ve festivallerle Yörük kültürü yeni nesillere 

tanıtılmaya çalışıldığı gibi, katılımcıların sembolik de olsa yaylacılık geleneğini 

anımsamaları ve yaşamaları amaçlanmaktadır. Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu, 

Ertuğrulgazi Yörük Dernekleri Federasyonu, Afyonkarahisar Oğuz Boyu Yörük ve 

Türkmenler Derneği, Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, 

Afyonkarahisar Oğuz Boyu Yörük ve Türkmenler Derneği, Muğla Yörük Obaları 

Derneği, Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve daha pek çok dernek 

bu amaçla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenlikleri, Aydın  Yenipazar  Karaçakal Yörük 

Şöleni, Balıkesir Ayvatlar Yörük- Türkmen Şöleni, Uşak Banaz Üzeyir Yaylası Yörük 

Türkmen- Şöleni, Afyon Yörük- Türkmen Şöleni, Burdur Aziziye Yörük Şöleni, 

Fethiye Boğazlar Yörük Şöleni, Anamas Çayır Yaylası Şenlikleri, vb. pek çok şenlik 
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aracılığı ile yaylacılık ruhu yaşatılmaya çalışılırken, geleneksel değerlerin korunması 

amaçlanmaktadır. 

Antalya Serik Karadayı Belediyesi tarafından 2011 yılında birincisi 

gerçekleştirilen Yörükler şöleninde Yörükler Derneği başkanı Abdullah Duman 

şenliklerin yapılış amacını ve önemini şöyle açıklıyor:  

“Bizler bu şenliklere elbette eğlenmek için geliyoruz. Elbette birbirimizi 

göreceğiz, halimi hatırımızı soracağız. Ama bu şölenlerin tek bir amacı vardır. Bu amaç 

kendi içimizde birliğimizi, dirliğimizi ve saygımızı korumaktır. Aksi halde gideriz 

Ramazan’ın düğününde bu şöleni yapar eğleniriz. Bu şölenler bizim kültürümüzün 

gelecek nesillere aktarılmasında da bir köprüdür. Onun için yaşatıyoruz. Bugün 

Türkiye’nin en azından yirmi ilinde şölen var. Bu da bize Yörüklerin ne kadar birlik ve 

kardeşlik duygusu içinde olduklarını gösterir.”                          ” 

(http://www.facebook.com/photo.php?v=1979350677891. 27. Mayıs. 2011).   

Yeni neslin Yörük adını sadece kültürel bir kimlik olarak değil, bu kimliğe 

gerçek anlamını veren manevi değerler ile birlikte taşımasını amaçlayan bir diğer çabayı 

internet siteleri ve sosyal paylaşım sayfaları sürdürmektedir. Günümüzde yeni nesle 

ulaşmanın en kolay yolu olarak karşımıza çıkan sanal dünya, geleneksel değerlerin 

gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli silahlardan birisi haline gelmiştir. 

Çabasında büyük başarı yakalamış, ciddi bir takipçi sayısına sahip başlıca sosyal 

paylaşım sayfaları arasında Yörük Ocağı Sayfası (60.563 katılımcı), Yörük Beyleri 

Sayfası (47.019 katılımcı) ve Yörük Türkmen Türk Sevdalıları Sayfası (44.879 

katılımcı) sayılabilir.i 

Yörükler gerek kavuştuğu modern yapısı gerekse düzenlenen şölenler 

aracılığıyla sembolik de olsa günümüze dek yaylacılık geleneklerini sürdürmeyi 

başarmışlardır. Yörük kültürü ile ilgili sahada yapılacak derleme ve araştırma 

                                                
i Adı geçen sosyal paylaşım sayfaları, katılımcı sayılarına göre belirlenmiştir. Katılımcı sayıları 
14.02.2012 tarihi itibarıyla sabittir.  
http://www.facebook.com/yorukocagi, http://www.facebook.com/yorukbeyleri, 
http://www.facebook.com/yorukturkmenturksevdalilari. 
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faaliyetleri de bu kültürün unutulmadan, yok olmadan tespit edilmesini ve gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır.  

I.3.2.  Mesken 

Konar-göçer veya yarı konar-göçer yaşam sürdüren Yörüklerde geleneksel 

mesken tipi çadırdır. Çadırın konar-göçer yaşantıda yaygın olarak tercih edilmiş 

olmasının bir nedeni, konaklanan alanda kolaylıkla ve süratle kurulup kaldırılabiliyor 

olmasıdır. Geleneksel Türk yaşantısında sahip olduğu kültürel derinlik ise bir diğer 

önemli tercih nedenini oluşturur.  

Türk tarihinde otağ ve çadır devletin, ailenin ve iktidarın sembolü olmuştur. 

Konar-göçer Türk yaşantısında güç, birlik ve varlık simgeleyen çadırların, çeşitli tip ve 

renklerde olduğu görülmektedir. Başlıca çadır renkleri kırmızı, beyaz ve siyahtır. 

Kırmızı çadırlar hükümdarlar ve hatunlara mahsustur. Beyaz çadırlar, yapıldıkları 

keçenin renginden dolayı bu adı almıştır. Koyun yetiştiricisi göçebe Türkler için beyaz 

keçe ve beyaz çadır, yaygın bir kullanıma sahiptir. Saflığın, arınmışlığın da sembolü 

olan beyaz renk, gerdek çadırlarında da tercih edilen renk olmuştur. “Düğünlerde 

çiftlere beyaz çadır kurmak uğurludur. Bir gecelik de olsa bu adete uyulur” (Yalman, 

1977: 422). Kara (siyah) çadırlar da beyaz çadırlar gibi renklerini yapıldıkları keçenin 

renginden almışlardır. Keçi kılından yapılan keçenin siyah renkte olması ve çadır 

yapımında bu keçenin kullanılması kara çadırlara rengini verir.  

Anadolu Yörük yaşantısında başlıca üç tip çadır görülür: keçi kılından el 

dokuması kara çadır, pamuktan veya keçeden yapılmış midevver/derimevi çadırlar, 

koyun kılından dövülerek yapılan keçe çadırlar ki bunlara alaçık veya alaycık denirdi 

(Sakin, 2006: 70).  

Elde mevcut olan malzemeyle üretilmiş olan çadırlar, çeşitli tip ve renkler 

sergiledikleri gibi farklı isimler de almıştır.  

Örneğin Akdeniz Bölgesi konar-göçerleri tarafından yaygın olarak kullanılmış olan 
alaçık, siyahımsı keçe kullanılarak yapılmıştır. Genellikle ardıç ağaçlarının genç 
dallarından kesilen ve fazla kalın olmayan, yaklaşık iki, üç metre uzunluğundaki 
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çubukların düzülüp üzerine çatı çatılması ile kurulur. Çatı işi tamamlandıktan sonra 
alaçığın yanlarına, arkasına, önüne ve üstüne turluklar (siyahımsı keçe) atılır (Seyirci, 
2000: 143–145). 

Bursa bölgesi konar-göçerleri çadıra “cerge” demektedirler. Cerge yapımında 

yaş ağaç dalları kesilir ve belirli aralıklarla iki taraflı olarak çakılır. Yaş ağaç dalları 

kolay eğilebildikleri için tercih edilmektedir. Đki taraftan çakılan ağaç dalları tepeden uç 

uca getirilerek bağlandıktan sonra üzerine yağmur ve güneşten korunmak amacıyla bir 

şeyler atarlar. Buna cerge denmektedir. (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 

Tüm tip, renk ve adları ile Orta Asya Türk kültüründe olduğu gibi Anadolu 

konar-göçer yaşantısında da hayatın merkezine oturtulmuş ve yaygın olarak kullanılmış 

olan çadırlar, zamanla yerini taş ve beton evlere bırakmıştır. Araştırmalarımızda yakın 

geçmişte yerleşik yaşama geçmiş çeşitli bölgelerdeki Yörüklerden, eski yaşantıları ile 

kıl veya keçeden yapılma çadırları hakkında bilgiler alınmıştır. Aydın ili Đncirliova 

Đlçesi’nin Dibekçi Köyü’nde yaşam, 1993 yılına kadar kıl çadırlarda sürdürülmüştür. 

“Artık çadır kalmadı. Eskiden kıl çadırdaydık. Bir süre sonra buraya ev 

yapalım dedik, 1994’te ev yaptık. Bu arkamda duran çocuğum bebekti. Sırtımda 

duruyordu. Biz diğerlerine göre daha erken eve geçtik. Çadır beş- altı yıl öncesine kadar 

vardı. Kıl çadır değil de naylondan bile yapıyorlar hala. Sonra bu evi yaptık ama bu evi 

de çadır gibi kullanıyoruz. Yazın gelip kalıp, kışın yine gidiyoruz.” (G. Girgin ile yüz 

yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 

Đzmir ili Tire ilçesi Çeriközü Köyü, kıl çadırlarda sürdürdükleri yaşamlarını 

1980’lerin sonlarına doğru terk etmişlerdir. Çanakkale ili Ezine Đlçesi Belen Köyü’nde 

ise çadır hayatı 1950’li yıllara kadar sürdürülmüş, sonrasında taş evlere geçilmiştir. 

“Ben yedi, sekiz yaşlarıma kadar keçe evde oturdum. Kimsenin böyle evi 

yoktu. Herkes keçe evlerde otururdu. Ben şimdi altmış dokuz yaşındayım. Altmış sene 

önce bitti yani bu evlerin kullanılması.” (M. Ateş ile yüz yüze görüşme, 9 Şubat 2011) 

Hatırlanamayacak kadar eski bir tarihte yerleşik yaşama geçerek çadırlarını 

terk eden Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Evciler Köyü halkı, ilk yerleşik yaşama geçen 
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Yörüklerden olmaları nedeniyle kendilerini manav olarak tanımlanmaktadır. Köye 

Evciler adı da ilk yerleşik yaşama geçen ve kendilerine taş evler yaptıran Yörükler 

olmaları nedeniyle verilmiştir. (R. Çakmak ile yüz yüze görüşme, 7 Ocak 2011.) 

Araştırma alanımız dahilindeki bölgelerde yerleşik yaşama geçmiş olan 

Yörükler günümüz itibarı ile taş evlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Mesken tipinde 

yaşanan bu değişim, Yörük yaşantısındaki değişimle doğru orantılıdır. Yerleşik yaşamın 

yaygınlaşması taş evlerin de yaygınlığını arttırdığı gibi, konar-göçer yaşamın terk 

edilmesi ile çadırlar da terk edilmiş ve tükenme noktasına gelmiştir. Günümüzde Yörük 

şölenleri dışında Yörük çadırlarına rastlayabilmek oldukça zordur. 2011 yılında birincisi 

düzenlenen Đzmir Yörük Şöleni’nde Fettah Kara, şölenlerde neden çadır kurduklarını 

şöyle izah etmektedir: 

“Bizler Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden ve o göçebe hayatı devam ettiren 

atalarımızın torunlarıyız. Bizler özgür yaşamayı seçmişiz ve hala daha özgür yaşama 

sevdalısıyız. Bu çadırlar da bunun sembolüdür. Çadır Türk kültürünün önemli bir 

parçasıdır. Yani bir medeniyettir bu çadır. Biz çadırda yaşayalım demiyoruz ama bunu 

da unutmamak gerekiyor. Çadır bir semboldür. Yörük kültürünün var oluşudur.”             

(http://www.facebook.com/photo.php?v=2011665325737. 11. Haziran. 2011). 

I.3.3.  Ekonomik Yapı 

Konar-göçer Yörük yaşantısının temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Yılın bir 

bölümünü yaylalarda geçirmeleri, Yörüklerin ağırlıklı olarak hayvancılıkla 

uğraşmalarına neden olmuştur. Bir diğer açıdan, sürülerine otlak bulmak endişesiyle 

göçebe bir hayat sürdürmek durumunda kalmışlardır da denilebilir.  

Konar-göçerler koyun, keçi, at, deve, öküz yetiştiriciliği yaparak geçimlerini 

sağladıkları gibi, günlük besin ihtiyaçlarının da önemli bir bölümünü hayvanlarından 

elde ettikleri ürünlerle karşılıyorlardı.  

Yetiştirdikleri sürüler onlara her gün, taze süt, kaymak, tereyağı, yoğurt, peynir, kımız, 
kırman, tarasun gibi güzel gıdalar ve içkileri takdim ederdi. Yine sürü hayvanlarının 
pöstekilerinden kalpaklar, kürkler, kaftanlar yapılırdı. Yün ve yapağılarından keçeler, 
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kilimler, cicimler, halılar, çadırlar yapılırdı. Her türlü derilerinden ve pöstekilerinden 
gayet güzel elbiseler yapılırdı (Gökalp, 1976: 336). 

Konar-göçerler yaylalarda hazırlandıkları yağ, peynir, kilim, heybe vb. 

ürünlerle kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi, bu ürünleri göç yolları üzerinde kurulan 

pazarlarda satmak suretiyle diğer ihtiyaçlarını da gideriyorlardı. Özellikle dokumalar, 

pazarlarda satılmasının yanında ticareti de yapılan ürünlerdi. “XVII. ve XVIII. yüzyılda 

Anadolu’da Türkmenlerin koyunyünüyle dokuduğu halı ve kilimler yine limanlar 

vasıtasıyla Suriye, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine kadar ulaşmaya 

başladı” (Gündüz, 2009: 62). 

Konar-göçerlerde olduğu gibi Orta Asya Türklerinde de hayvancılık önemli bir 

geçim kaynağı idi. Ticaretini yaptıkları ürünlerin başında da yine hayvancılık ve 

hayvancılıktan elde edilen ürünler geliyordu. 

“Seyhun (Benegit) nehrinde gemiler vasıtasıyla ticaret malları taşınmakta olan 

Oğuzların komşu ülkelere sevk ettikleri en önemli meta koyun idi. Bu maksatla, başta 

Maveraünnehir bölgesi olmak üzere Horasan bölgesinin koyunları Oğuzlardan 

geliyordu” (Gündüz, 2009: 8). “Horasan ve Mavera un-nehr halkı et ihtiyacını Oğuzlar 

ve Karluklardan temin ediyordu” (Sümer, 1972: 43). 

Gerek Orta Asya’da gerek Anadolu’da konar-göçerlerin yetiştirdikleri bir diğer 

hayvan deve idi.  

Tarihi kaynaklara baktığımızda, devenin eski Türkler tarafından bilindiğini, Orta Asya 
ovalarında çift hörgüçlü büyük deve sürülerine sahip olduklarını, deveye “Tive” 
dediklerini görüyoruz. Yine aynı yazılı kaynaklardan, Uygur kağanlarının develerine 
“Colayır” kabilesinin baktığını ve bu kabilenin Uygur kağanlarının develerine baktığı 
için kendilerini imtiyazlı saydığını, diğer kabileleri küçümsediğini öğreniyoruz. Eski 
Türklerde deve sayısı koyun ve at sayısında sonra gelmekte olup, Türkler deveyi yük, 
binek ve koşum hayvanı olarak kullanmaktadırlar (Seyirci, 2000: 163). 

Anadolu konar-göçer yaşantısında deve, yük ve binek hayvanı olarak uzun göç 

yollarında kullanıldığı gibi, Osmanlı döneminde kara taşımacılığının da büyük oranda 

konar-göçerlerin tekeline girmesini sağlamıştır.  
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Osmanlıda kara taşımacılığı hemen tamamıyla develer vasıtasıyla yapılmaktaydı. 
Gerek askeri gerek ise ticari nakliyatta develer, özellikle Türklerin çift hörgüçlü Orta 
Asya develeri ile tek hörgüçlü Arap develerini birleştirerek ürettikleri melez türler, 
Anadolu’nun çetin iklim şartlarına en uygun nakliyat hayvanlarıydı (Sakin, 2006: 72). 

Konar-göçerlerin koyun ve devenin yanında yetiştirdikleri bir diğer hayvan 

keçi idi. Sarp dağ yamaçlarında yetiştirilmeye elverişli bir hayvan olan keçi, eti, sütü, 

kılı, derisi vb. ürünleri ile de konar-göçer yaşantıda önemli bir yer tutuyordu. 

Yetiştirdikleri keçilere göre Karakeçili, Akkeçili gibi isimler alan Yörükler, barındıkları 

keçe evlerini koyunun yününden, kara çadırlarını ise keçi kılından kendileri 

yapmışlardır. 

Sahip olduğu tarihi ve kültürel derinliği ile hayvancılık, Yörükler için geçim 

kaynağı olmanın ötesinde, manevi değere de sahipti. Gelenek ve göreneklerine bağlı bir 

yaşam sürdürmüş olan Yörükler, çıkacakları yaylayı otlağının bolluğuna göre seçmiş, 

konar-göçerlikten yerleşik yaşama geçişte yine hayvanları için yarı konar-göçer yaşam 

sürdürmüşlerdir. Şemsettin Özkan’dan dinlediğimiz hikayede Saçaklı efe, padişahtan 

kendisi için bir şey istemek yerine hayvanları için mera ister: 

“Evvelden Saçaklı diye bir efe yaşarmış burada. Saçaklı bir fes giyermiş. Güya 

anlatılana göre Osmanlı zamanında Yunan pehlivanını yenecek bir pehlivan 

aranıyormuş. Bu bizim Saçaklı da pehlivan değil ama güçlü kuvvetli bir adam. Demişler 

böyle böyle padişahın bir emri var. Bu da ben pehlivan değilim ama güreşirim demiş. 

Gitmiş hemen Yunan pehlivanını tutmuş bastırmış. Padişah da demiş dile benden ne 

dilersen. Saçaklı ben malcıyım, bana mera lazım deyince, al demiş padişah şu Kayalı 

Dağı var. Oraya kadar senin olsun.” (Ş. Özkan ile yüz yüze görüşme, 30 Aralık 2010) 

Konar-göçer Yörükler, yaylak ve kışlakları arasında sürdürdükleri yaşam 

tarzları itibarı ile ağırlıklı olarak hayvancılık yapmış olsalar da, kışlaklarında ziraatla da 

uğraşmışlardır.  

Kendilerine tahsis edilen ekinliklerde veya orman ve bataklıkları tarıma uygun hale 
getirmek suretiyle elde edilen arazilerde ziraatla da uğraşıyorlardı. Hemen bütün 
temel ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilecek bir ekonomik yapıya sahiptiler. 
Onların bu üretimleri, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, iç ve dış 
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pazarlara dahi arz edilebilecek miktarlarda buğday, pamuk ve pirinç gibi ürünleri de 
kapsamaktaydı (Sakin, 2006: 72). 

Yarı konar-göçer yaşama geçilmesi ile yaygınlaşan zirai faaliyetler, bir süre 

sonra hayvancılığı engeller noktaya gelmiştir. Son yıllarda genişleyen tarım alanları, 

hayvanlara yayılım alanını bırakmazken, çoğu yarı konar-göçeri toprağa yerleşerek 

hayvancılığı bırakmaya zorlamıştır. Otuz sene kadar yakın bir geçmişe dair verdiği 

bilgilerde Osman Çetik, hayvancılığı bırakma nedenlerini şöyle anlatmaktadır:  

“Ben incir, zeytin, ceviz yetiştiriyorum. Geçim kaynağımız bu. Önce, yani 

çocukluğumuzda keçi çoktu bu köyde. Tabii herkesin keçisi vardı. 200, 300 keçi vardı o 

zamanlar. Tabii bahçe, zeytin, incir de yoktu o zamanlar. Şimdi bizim köyde varsa üç-

beş kişi var hayvancılık yapan. O da kendi ihtiyacını görecek kadar. Keçilerimiz hepten 

azaldı. Sen orman arazisini açtın, ben açtım, o açtı. Đncir yetiştirmeye başladı. Tabii alan 

daracıklaşıyor. E millet de rahatsız oluyor. Keçiler senin incirini yiyorlar, bunun incirini 

yiyor. Sana geliyor şikayate. Zeytinimi, incirimi yedi. Yağın, incirin kilosu kaç para 

diyor adam. Yani bir yerde burada Yörüklüğü öldüren bu incirlerin buraya ekilmesi 

oldu. Đncirler ekilmeden evvel hayvanlar istediği gibi otluyordu. Senin benim yer yoktu. 

Götürüyorduk istediğimiz yere otlatmaya. Ormanlar açıldı, zeytin incir dikildi. Herkes 

kendi bahçesinin etrafını da çevirdi. Tapusunu da aldı. Artık geçimimizi incirden 

sağlıyoruz.” (O. Çetik ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 

Günümüz küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde keçi, tarım arazilerine zarar 

vermesi ve yetiştirilmesinin zorluğu nedeniyle tercih edilmemektedir. Đsmet Mete, 

muhtarı olduğu Çanakkale Ezine Đlçesi Belen Köyü’nün geçim kaynağının ufak baş 

hayvancılık olduğunu ve zeytin, domates zamanlarında da köylülerin tarlalarda çalıştığı 

bilgisini veriyor. Köylünün yetiştirdiği hayvanların koyun ve keçi olduğunu belirten 

Mete, eskiden keçi daha çoktu ancak keçinin bakımı şimdiki gençlere zor geldi diyor. 

Artık köylerinde daha çok koyun yetiştiriliyor. (Đ. Mete ile yüz yüze görüşme, 9 Şubat 

2011) 

Hayvancılığın yerine zamanla ziraatın geçmiş olmasına, sadece tarım 

arazilerinin genişlemesi veya hayvan yetiştiriciliğinin zorluğuna dayandırmak da doğru 
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değildir. Ziraatın yaygınlaşmasındaki önemli bir neden de, ilerleyen teknolojinin 

çiftçiye sunduğu imkanlar ve neticesinde tarım faaliyetlerinin kolaylaşmış olmasıdır.  

“Bizim köyümüz Yörük köyüdür. Koyunumuz var, keçi yok da sığır var. 

Tarımla uğraşmaya sonradan başladık. Önceden sırf hayvancılık yapıyorduk. Eskiden 

sırf hayvancılık, çökelek yap, peynir yap işte onla uğraşıyorlarmış. Şimdi barbunya var, 

armut var. Onları satıyoruz Tire pazarında. Alıcılar buradan da ayağımıza gelip 

alıyorlar. Tarım eskiden zordu, hortumla suluyorduk. Şimdi damlama yapıyoruz. Eşim 

zamanında saman mı çekmemiş, davar mı gütmemiş, hayvan mı sağmamış ufacık 

çocukken.” (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 

Köylerinin hayvancılıktan ziraata geçiş hikayesini anlatan Yoldaş, zirai 

faaliyetlerin hayvancılığa göre daha yüksek bir maddi kazanç getirdiğini ve bu nedenle 

de halkın son yıllarda hayvancılıktan çok zirai faaliyetlere yöneldiğini şöyle 

anlatmaktadır:  

“Zamanla ağabeylerimiz, babalarımız, dedelerimiz dışarıya çalışmaya 

gitmişler. Bizim incir ve zeytin kökenimiz de oradan başlıyor. Yirmi yaşlarında 

çalışmaya gittiklerinde incir ağacını görüyorlar. O zaman da incir az olduğundan para 

yapıyormuş galiba… Demişler, biz de bu ağaçlardan yetiştirebilir miyiz? Ordan nasıl 

yetiştireceklerinin tarifini alıyorlar. Kelek getiriyorlar. Fidanı kapalı alanda filizlenene 

biz kelek diyoruz. Bunları önce hayvanların görmeyeceği muhafazalı bir yerde 

yetiştiriyorlar. Sonra bir metre haline gelince tarlaya dikiyorlar. Etrafını da çeviriyorlar 

keçiler girmesin diye. Sonra bakıyorlar bu güzel bir meslek. Herkes incire zeytine 

yöneliyor. Yani atamızın keçiden gelen mesleğini bırakıp çiftçiliğimize başlamışız.” (H. 

Đ. Yoldaş ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010) 

Günümüzde hayvancılık azalmış olmakla beraber, büyük baş hayvan, koyun ve 

özellikle deve yetiştiriciliği sürdürülmektedir. Araştırma bölgemiz olan Batı 

Anadolu’nun neredeyse her yerinde deve yetiştiricilerine rastlanır. Her yıl düzenlenen 

deve güreşi şenliklerinde konar-göçer yaşayıştaki geleneğine uygun olarak süslenen 

develer, tüm ihtişamı ile şölen alanında salınırken, deve sahipleri de özel giysilerini 
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giyerek develerinin yanında gururla boy gösterirler. Çanakkale Merkezi Kemel 

Köyü’nden Mehmet Arslan, köyünün deveci köyü olduğu için Kemel adını almış 

olduğunu ve kendisinin de devecilik yaptığını belirtmiştir. (M. Arslan ile yüz yüze 

görüşme, 28 Nisan 2011) 

Konar-göçer yaşantılarında yetiştirdikleri hayvanların ve hayvansal ürünlerin 

ticaretini de yapmış olan Yörüklerin, yerleşik yaşama geçmesiyle ticaretini yaptıkları 

ürünler değişmiştir. Yerleşik yaşamla ziraatın yaygınlaşması ve zirai ürünlerin artması, 

ticarette bu ürünlerin ağırlık kazanmasına neden olmuştur.  

Örnek olarak Çanakkale ve Muğla’da kaynak kişilerden edindiğimiz bilgilere 

göre bir zamanlar palamut ve mandalina ticareti yapılan önemli tarım ürünleri iken, 

günümüzde bu ürünlerin yerini başkaları almıştır. Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Palamut 

Oba Köyü, köye adını veren palamut ağacının ticaretini yapmıştır. Yakın geçmişe kadar 

develerle Kutlu Oba taraflarındaki kireç ocaklarına götürüp sattıkları palamutlar, bu 

ocaklarda yakıt olarak kullanılmıştır. (N. Çetin ile yüz yüze görüşme, 30 Aralık 2010) 

Muğla Đli Bodrum Đlçesi Kızılağaç Köyü ise, en bol yetişen meyveleri Bodrum 

mandalinasının ticaretini yapmış, kayıklara yüklenen mandalinalar Đstanbul’a 

gönderilerek satılmıştır. (R. Eriş ile yüz yüze görüşme, 08 Mayıs.2005).  

Hayvancılığı bırakarak ziraat başta olmak üzere çeşitli mesleklere yönelmiş 

olan Yörükler, son yıllarda yeniden hayvancılığa dönüş yaşamakta, hali hazırda 

hayvancılıkla geçim sağlayan köylerde ise bu faaliyet canlılık kazanmaktadır. 
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II. BÖLÜM  

BATI ANADOLU’DA YÖRÜK MÜZĐĞĐ 

Müzik, sanatın tüm dallarında da olduğu gibi ait olduğu toplumun sosyo-

kültürel ve ekonomik yapısıyla sıkı bağlara sahiptir. Konar-göçer Yörük yaşantısında 

sabit bir yerleşimin olmayışı, beraberinde küçük enstrümanları, hızlı ve kıvrak ezgileri 

veya uzun göç yollarında çekilen hasretliği ve hüznü yansıtan gurbet havalarının 

yaratılmasını sağlamıştır.  

Zamanla yerleşik düzene geçen Yörüklerin, yaşantılarındaki bu köklü değişimi 

müziklerine de yansıttıkları görülür. Yaşam tarzı ve beraberinde ekonomik yapıda 

meydana gelen değişimin müzik üzerindeki izlerini, türkü sözlerinde görmek 

mümkündür. Kullanılan enstrümanların boyutunun büyümesi, değişim zincirinin bir 

diğer halkasıdır. 

Đlk çağlardan günümüze müzik, üç ana amaç çerçevesinde hayat bulmuştur. 

Dini ayin ve ritüellerde huzur bulma, bu amaçlardan biridir. Bir diğeri ise toplumların 

sosyal bağlarını güçlendirmektir. Sosyal yaşam içerisindeki ortak paylaşımlarda 

(doğum, düğün, ölüm vb. gibi) birlikteliğin sağlanması müzik aracılığı ile 

gerçekleştirilir. Bireysel veya toplumsal psikolojik rahatlama sağlaması müziğin bir 

diğer amacı olarak ifade edilebilinir. Kişisel veya toplumsal olaylar, duygu ve 

düşünceler, tüm tabulardan sıyrılarak müzikle hayat bulur, dile gelir.  

Müziğin bahsedilen tüm işlev ve amaçlarını Yörük müziğinde görmek 

mümkündür. Batı Anadolu Yörüklerinin müzik geleneğini izaha çalışacağımız bu 

bölümde, müzik icralarının zaman ve mekan boyutu, icracı kimlikleri ve icracılığın 

edinimi, icralarında yer alan çalgılar ile müziğin ezgi ve ritm unsurları ele alınacaktır. 

II.1. Đcralarda Zaman ve Mekan  

Đnsan hayatının her anında yer alan müzik, Yörük yaşantısında da önemli ve 

özel bir yere sahiptir. Sosyal paylaşımın arttığı, toplum bireylerinin bir araya geldiği 
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şenlik, bayram vb. eğlence ortamlardaki müzik icraları, Yörük kültüründe özel bir 

konuma sahiptir. Düğün, asker uğurlamaları, sünnet vb. törenler de, müzik icralarının 

yoğun bir şekilde gerçekleştiği uygulamalardır. Hatta bu geleneksel uygulamaların 

merkezinde müzik ve oyun icralarının yer aldığı söylenebilir. 

Batı Anadolu Yörük müziğinde icra zaman ve mekanlarını kadın ve erkek 

müzik icraları bağlamında iki ayrı çerçevede ele almak mümkündür. Kadınların müzik 

icralarını erkek katılımına kapalı gerçekleştiriyor olmaları, kadın müzik icralarını mekan 

bakımından erkek müzik icralarından ayırır. Ayrı ayrı mekanlarda gerçekleşen kadın ve 

erkek müzik icralarında kadınlar, erkek müzikli ortamına pasif olarak katılabildiği gibi 

kadın müzik icraları ve icraların içinde yer aldığı geleneksel uygulamaların konservatif 

bir yapıda gerçekleştiği görülmektedir. Kadın müzik icraları kullanılan çalgılar, icracı 

ve dinleyici (katılımcı) kimlikleri, icranın gerçekleşeceği mekan ve kısmen zaman gibi 

unsurlarda toplum tarafından belirlenmiş kurallarla sınırlandırılmıştır. Kadınlar 

tarafından gerçekleştirilen müzik icralarına dair detaylı incelemeler çalışmamızın 

üçüncü bölümünde yer almaktadır.  

Erkek müzik icralarında -kadın icralarında görüldüğü gibi- bir kısıtlama söz 

konusu değildir. Đcracı kimliği, dinleyici veya katılımcı kimlikleri, icra edilecek çalgılar, 

zaman ve mekan boyutunda erkek müzik icraları oldukça özgürdür.  Ayrı mekanlarda 

gerçekleştirilip kadınlarla ortak zamanı paylaşan erkek müzik icraları olduğu gibi, 

sadece erkek müzik icralarının gerçekleştirildiği geleneksel uygulamalar da mevcuttur. 

Asker uğurlamaları, sünnet törenleri, barana (yarenlik) geleneği, güreşler vb. geleneksel 

uygulamalar erkek müzik icralarının hakim olduğu icra ortam ve zamanlarındandır. 

Kadın müzik icralarının içe kapalı yapısı gereği icra mekanı olarak kapalı 

alanlar –ev içleri, avlular- tercih edilirken, erkek müzik icralarında mekanı sadece 

mevsimsel koşullar belirler. Açık veya kapalı alanda gerçekleştirilme zorunluluğu 

olmayan erkek müzik icraları, genellikle kış aylarında kapalı mekanlarda, yaz aylarında 

ise açık mekanlarda gerçekleşir. Kaldı ki düğün, şenlik, sünnet vb. uygulamalar 

genellikle yaz ve bahar aylarında gerçekleştiriliyor olması dolayısıyla açık mekanların 
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kullanıldığı icra ortamlarındandır. Yarenlik toplantıları ise kış aylarında 

gerçekleştirilmesi nedeniyle kapalı mekanların kullanımını zorunlu kılar.      

II.2. Çalgılar ve Çalgı Takımları 

Batı Anadolu Yörük müzik geleneği içerisinde kullanılan çalgılar, davul-zurna 

takımları başta olmak üzere incesaz, grangaz ve bağlama takımlarından oluşan dört 

ayrı çalgı takımı halinde kümelendirilmek sureti ile izaha çalışılacaktır.  

II.2.1. Davul- Zurna Takımları 

“Türklerin bilinen en yaygın ve en eski çalgılarından olan davul, çeşitli 

zamanlarda çeşitli adlarla anılmıştır. Bu adların içinde en eski ve en orijinali, şaman 

davulu için söylenen tüngür adıdır” (Ögel, 1991: 204). Şamanist inançta davul, dini 

törenlerin ana unsurlarındandır. Kötü ruhları kovma, hastaları iyileştirme vb. amaçlarla 

gerçekleştirilen ayinlerde şamana davulu eşlik eder.   

Davul sözcüğünün tarihi kökeni ve etimolojisi üzerinde çeşitli görüşler ileri 

sürülmüş, ancak konu üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır. Bahaeddin Ögel’e (1991: 

201) göre davul, “Türkçeye Arapça tabl sözünden geçmiş olmalıdır. XI. Yüzyıl 

sonlarında Kaşgarlı Mahmud, bu sözün tovıl, davul (tabl) demek olduğunu belirtir ki 

Türklerde davul sözü ilk kez bu kaynakta görülür”. 

 Tarih öncesi çağlardan beri kullanılan, ancak müzik yapmak bilinciyle 

yaklaşık M.Ö. 3000 yılından beri birçok uygarlıkta değerlendirilen davul, Asya kökenli 

bir çalgıdır. M.Ö. 1135 yılında yazılmış Çin şiirlerinde adı geçer (Say, 2002: 141). 

(…) Çin’li bir şair hanım, Hun beyine gelin gelmiş ve memleketine gönderdiği 

mektupta Hunluların adetlerinden manzum şekilde şöyle bahsetmiştir:  

Davulu her gece durmaz döverler 

Ta güneşler doğana dek durmaz dönerler (Gazimihal, 1975: 10). 
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Türklerin Đslam dinini benimsemesi ile davul dövme geleneğinin işlevinde 

değişim görülür. Davul tuğ ve sancakla beraber devletin, hakimiyetin, iktidarın, gücün 

simgesi haline gelir. “Tahta geçen hakanlara sancak (tuğ) ve davul verilmekte, bazen 

davulun yanına boru da katılmaktaydı” (Ak, 2002: 36). Hükümdarlık simgesi olan 

davul, ordunun da simgesi idi. Savaşın başlangıcı davullarla duyurulur, akına çıkış 

hareketi davul ve kös vurularak başlatılırdı. Ordunun savaş sırasında beraber, toplu 

hareket edebilmesi, akının yönü ve hızı da yine davullarla sağlanırdı. Savaş sonrası 

zafer müjdesi davullarla verilir, yaslar ve ölümler davullarla duyurulurdu. Düğünler ve 

toylar da davulsuz olmazdı. (Ögel, 1991: 96–102)  

Hunlardan itibaren güç ve iktidar sembolü olarak tuğ ve davul birlikte 

kullanılmıştır. Bu gelenek günümüz Batı Anadolu düğünlerinde halen yaşatılmaktadır. 

Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda tespit ettiğimiz, düğünlerin sancak ve davul-zurna 

eşliğinde başlatılıyor olması, düğünün başlangıcının davul-zurna ile ilan edildikten 

sonra düğüne gelen misafirlerin köyün en yüksek tepesinden yine sancak, davul ve 

zurnalarla karşılanması eski geleneğin yaşatıldığının ispatıdır. 

Araştırmalarımız sonucu edindiğimiz “tuğ adının Tabılhane ve Nevbet’e 

çevrilmiş, ancak temel geleneğin değişmemiş” olduğu bilgisi (Ak, 2002: 36), tespit 

ettiğimiz bazı ezgiler, bu ezgilerin aldıkları isimler ve ezgilerin icra yer ve zamanları 

gibi pek çok bilgi tarafından desteklenmektedir. Makedonya Berova ilçesinde 2012 yılı 

Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz araştırmamız sırasında davul-zurna takımı tarafından 

çalınan bir ezgiye Nevbet adı verildiği kaydedilmiştir. Çift davul ve çift zurnadan oluşan 

çalgı takımının müzisyenleri, bu ezginin düğünlerde icra edildiği, düğünün 

başlangıcının bu hava ile yapıldığı bilgisini verirler. Yine araştırma alanımız olan batı 

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde Nöbet veya Nöbet Havası şeklinde benzer bir 

isimlendirme ile  icra edilen ezgiler mevcuttur (Bkz. s. 120). Nevbet gibi Nöbet havası 

da düğünlerin başlangıç ezgisidir. Her iki bölgede de halk, çalınan bu ezgilerin tarihi ve 

kültürel geçmişi hakkında bilgi sahibi olmadıkları gibi, neden ezgilere bu isimlerin 

verildiğini de bilmemektedirler. Eski Türk kültürünün günümüzde hem batı Anadolu 

hem Balkanlarda halen yaşatılıyor olduğunun, Yörük kültürü izlerinin mekan ve zaman 
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boyutunda yayılımının ispatı olması bakımından bu ezgiler, üzerinde özenle durulması 

gereken önemli inceleme konularındandır.  

Türk geleneksel yaşantısı içerisinde her dönem özel bir yer teşkil eden davul ve 

davul dövme geleneği, Anadolu’da halen canlılığını sürdüren bir gelenek olarak varlık 

gösterir. Batı Anadolu geleneksel yaşantısında da yaygın olarak kullanılan bir halk 

çalgısı olan davul, düğünler, asker uğurlamaları, güreşler vb. pek çok kutlamada 

vazgeçilmez çalgı olma vasfına sahiptir. Bölge müzik geleneği içerisinde davul 

zurnadan, zurna davuldan bağımsız düşünülemez. Bir diğer köklü Türk halk çalgısı olan 

zurna, tüm geleneksel icralarda davulun yanında yerini alır. Davul nabız ise, zurna 

nefestir. 

“Zurnacıların, kızların yanında ne işi vardı? Kızlar da, davul-zurna ile erkek 

oyunu mu oynuyorlardı? Dede Korkut kitabında surna yani zurna sözü, yalnızca bir 

yerde, o da bu sözlerle geçer” (Ögel, 1991, 408). Geleneksel Türk yaşantısında davul ve 

zurnanın birlikte icra edildiği görülür.  

Zurna kelimesinin kökeni üzerinde yapılan incelemelerde kelimenin surnay ve 

daha sonra surna kelimelerinin değişikliğe uğramış son şekli olduğu ileri sürülür. “Đki 

kelimeden oluşan bu asılların sur=boru, nay=çalgı, yani boru şeklinde çalgı anlamında 

oluğu kabul edilebildiği gibi sur’u düğün şeklinde kabul edenler de vardır” (Üngör, 

1983: 366).  

Asker uğurlamaları başta olmak üzere pek çok tören, eğlence, oyun, sporda 

genelde davulla birlikte kullanılan zurna, özellikle düğünlerin vazgeçilmez çalgısıdır. 

Davul-zurna bunlardan başka ata sporumuz olan güreşlerde ve deve güreşlerinde de 

önemli yer tutar.  

Yapısal olarak değerlendirdiğimizde her iki çalgının da çeşitli ebatlar ve 

yapılarda kullanımlarına rastlanır. Anadolu’nun tamamında iki yüzden fazla zurna 

üzerinde inceleme yapan Etem Ruhi Üngör (1983; 378), Edirne’den Ardahan’a belirli 

ve muntazam bir boy küçülmesi (kısalması) görüldüğünü belirtir. Bu durumda hiçbir 

zaman Batı Anadolu’da büyük boy zurna ve Doğu Anadolu’da küçük boy zurna 
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kullanıldığı gibi, Orta Anadolu’da da orta boy zurna kullanılmaktadır. Benzer durum 

Anadolu genelinde kullanılan davullarda da görülür.  

Davul ve zurnanın Batı Anadolu’nun her bölgesinde farklı ya da benzer ebat, 

sayı ve çalım tarzı ile icralarda kullanıdığını görmekteyiz. Nadir de olsa kapalı alanda 

da icra edilen davul-zurna, birer açık hava çalgısı olup, davul zurna takımı, kaba saz 

gibi isimlerle de anılmaktadır. Geleneksel oyunlardan genellikle ağır zeybek 

adlandırması ile tabir edilen ve erkekler tarafından oynanan oyunlara eşlik ederler. 

Yöreye ve çalınan ortama göre tek davul-tek zurna, çift davul-tek zurna, çift davul-çift 

zurna gibi farklı kombinasyonlarla sayıları artıp azalabilir. Genelde bir zurna ezgiyi 

çalarken diğer zurna ezginin karar sesinde dem tutar, ezginin gidişatına göre asma 

kalışlarda ve yarım tonik seslerde solist zurna ile aynı seste buluşur. Karar sesi vererek 

ana melodiyi çalan zurnaya eşlik eden bu ikinci zurna Dem Zurna adını alır. Aydın 

yöresi Kocaarap, Yağmur yağdı zeybekleri, Muğla yöresi Kadıoğlu, Đnceoğlu zeybekleri 

davul-zurna ile oynanan ağır zeybeklerdendir.  

Zurna ve davuldan oluşan çalgı grupları (takımları), genellikle üç veya beş 

müzisyenden oluşmaktadır. Üç kişiden oluşan takımlarda bir solist zurna, bir dem zurna 

ve bir davul yer alırken, beş kişilik takımlarda dem zurna ve davul sayısı arttırılarak 

takım bir solist ve iki dem zurna ile iki de davuldan kurulur.  

Zurna icrasında gerek icra şeklinin gerek bölgeye has ezgi repertuarının 

öğrenilmesi usta-çırak ilişkisi ile gerçekleşir. Zurna öğrenimine solist (usta) bir 

zurnacının yanında dem tutarak başlayan yeni icracı, ustasından öğrendikleri ile solist 

zurna olma yolunda ilerler. Bu nedenledir ki bölgede solist zurnaya usta zurna, dem 

zurnaya ise çırak zurna da denilmektedir.  

Davul icracısı da zurna icrası gibi usta çırak ilişkisi ile yetişir. Bölge genelinde 

profesyonel anlamda müzik icra eden tüm erkek müzisyenler, çalgı icracılığına bir ritm 

çalgı, büyük çoğunlukla da davul çalgısı ile başlarlar. Davul icracısı olarak yetişen, bu 

süre zarfında yöreye has ezgi ve özellikle ritm yapısını öğrenen icracı, sonrasında kişisel 
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tercihi veya sahip olduğu yeteneği doğrultusunda bir başka çalgıyı icra etmeye de 

başlayabilmektedir.  

II.2.2. Đncesaz Takımları 

Batı Anadolu müzik geleneği içerisinde kullanılmakta olan çalgılar ve bu 

çalgıların birlikte icrasından ortaya çıkan çalgı takımları arasında incesaz takımları da 

yer alır. Davul-zurna takımları gibi yaygın icraya sahip olan ince saz takımlarına, 

araştırma bölgemizin genelinde rastlanmaktadır. Ud, lavta, ney, keman, def gibi 

çalgılardan oluşan incesaz ve incesaz takımının çeşitli kaynaklarda yer alan 

tanımlamaları şöyledir: 

Müzik Ansiklopedisinde incesaz takımından “Türk Musikisinin geleneksel 

şekilde icraya mahsus topluluklardan, fasıl heyetlerinden birine verilen ad” olarak 

bahsedilir (1985: 652). Đncesaz takımı meydan faslı gibi köçekçeler çalıp okumaz. 

Küme faslı gibi kalabalık bir heyet de değildir. Meydan Larousse’da ise ince saz; 

“keman, ud, ney, tambur, kemençe, kanun, santur vb. musiki aletlerinden meydana 

gelen alaturka musiki topluluğu” (1992: 5676) olarak tanımlanmıştır.  

Cengiz Onural’a göre (2007), geçmişte incesaz ve kabasaz diye tabir edilen iki 

müzik türü vardır. Kabasaz düğün-derneklerde yürüyüşlerde, yani meydanlarda davul, 

zurna, lavta gibi yüksek sesli aletlerle yapılan bir müzik, incesaz ise konak ya da 

saraylarda kanun, ney, tambur gibi daha nahif enstrümanlarla yapılan bir müziktir. 

Batılıların oda müziğine karşılık gelir. 

Yapılan tanımlardan ve anlatımlardan yola çıkarak incesaz takımını, açık 

havadan ziyade oda içinde icra edilen, genelde klasik Türk müziği fasıl geleneğinde 

kullanılan keman, kanun, ud, rebap, ney, tambur, kemençe, darbuka gibi ses seviyesi 

orta ve düşük şiddette olan sazlardan oluşan, daha çok şarkı, türkü, beste gibi küçük 

formlu ve eğlenceye yönelik eserler seslendiren müzik topluluğu olarak 

tanımlayabiliriz. Kimi zaman on dokuz, yirmi civarında kişiden oluşan topluluk, kimi 

zaman üç, dört kişiden de oluşmuştur. Kişi sayısının artması ya da eksilmesi topluluğun 

müzik rengi ve ses şiddeti dışında hiçbir şeyi etkilememiştir. Fasıl geleneğindeki gibi 
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ritm saz çalan kişiler aynı zamanda hanendelik de yapmıştır. (üç kişilik incesaz takımı, 

kalabalık incesaz takımı vb) 

Đncesaz takımları; saray, üst tabaka ve eğitimli çevrelerinin eğlencelerinde, 

düğünlerinde, misafir ağırlamalarında önemli bir yer tutan müzik grupları olmuştur. 

Daha çok havas kesimini ilgilendiren bu saz takımları, eğitim oranının artmasıyla kentte 

yaşayan halkın yanında yer edinmiştir. Eğitim arttıkça sanata verilen önem artmış, sanat 

toplulukları çoğalmış ve bu sazlar tabana yayılmaya başlamıştır. 

Makedon ve Türk Roman müziği üzerinde araştırmalar yapan Sonia Tamar 

Seeman, günümüzde daha çok roman müzisyenlerden oluşan incesaz takımı hakkındaki 

araştırmasında şu görüşlere yer veriyor:  

“90’ların sonlarında, ince çalgı ya da çalgı, yöredeki en yaygın topluluk türü 

olmuştur. Önceleri, ince çalgı müzisyenlerinin çoğu, davul-zurnacı ailelerden 

geldiklerinden, yeni parçalar, yeni süsleme teknikleri ve yeni soundlar gibi modern 

eğilimleri de benimsemekle birlikte, davul zurna repertuarını ve tarzını sürdürmüştür. 

Davul-zurna ekipleri gibi, ince çalgı müzisyenleri de Roman'dır. Bu topluluk gösterinin 

anlamına ve zamanına göre çeşitli sazlardan oluşabilir. 60'ların başlarında ince çalgı, 

klarnet ve davul özellikle Malkara tarafında; klarnet, cümbüş, darbuka ya da daire gibi 

çeşitli kombinasyonlar sergiliyordu. 80'lerde ise kent eğlencelerinde klarnet, keman, 

kanun, cümbüş, darbuka veya da davuldan oluşan kalabalık çalgı toplulukları yer 

almaktaydı. Ancak, 90'ların sonuna gelindiğinde, köy düğünlerine giden ince çalgı 

toplulukları tipik olarak klarnet, cümbüş, darbuka, daire ya da davul ve bazen de 

kemandan oluşmaktadır. Yatak ve konvoy denilen müzik için klarnet, cümbüş, darbuka 

ve davul bulunur” (1999). 

Anadolu’nun her bölgesinde olduğu gibi batı Anadolu geleneksel oyunlarında 

da incesaz takımları karşımıza çıkmaktadır. Saray kültürünün etkilerinin günümüzde de 

görüldüğü Bursa, Kütahya, Balıkesir ve bu illerin köylerinde, davul zurnanın yanı sıra 

incesaz takımları denilen ve üç, dört kişiden oluşan müzik toplulukları bulunmaktadır. 

Balıkesir Edremit’te keman, klarnet, bakır darbukadan oluşan üçlüye buradaki halk 
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incesaz takımı adını vermiştir. Düğünlerde, kına gecelerinde müzik icra eden grup, hem 

kadın hem de erkek eğlencelerinde yer alır. Bazen bu üçlüye elektro bağlama da 

girmekteyse de, bu çalgı incesazlardan ayrı tutulmaktadır. Halkın incesaz olarak tabir 

ettiği sazlar yapmış olduğumuz tanımlarla örtüşmektedir.  

Çanakkale’de incesaz takımlarının içinde; klarnet, keman, davulii bulunmakta, 

ağırlıklı olarak erkek oyunlarına eşlik etmektedir. Đzmir’de de incesaz terimi ile 

karşılaşılır. Bu bölgede ise keman, klarnet, darbuka, def ve cümbüşiii gibi çalgıların 

birlikteliği, incesaz takımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Beş parça sazdan oluşan bu 

çalgı takımında çalgı sayısı zaman zaman değişebilmekle beraber genelde belirttiğimiz 

gibidir. Bölgede bu çalgıların icrasında kadın çalgıcılar çoğunluktadır. Đzmir ili 

Menemen ilçesinde müzisyenlik yaparak hayatını sürdüren Nigar Sezar, çalgı 

takımlarında hangi çalgıların yer aldığı ve çalgı sayısı ile ilgili şu bilgileri verir: 

“Đncesaz gelsin diyorlar. Düğünlere giderken normalde müzisyen sayısını, çalgı 

sayısını gelen teklife göre belirliyoruz. Genelde keman, darbuka, def gidiyoruz işlere. 

Bazen kanun, klarnet de aramıza giriyor. Bir klarnet, bir keman, bir darbuka, bir kanun 

yetiyor bize.” (Yüz yüze görüşme, 15.01.2010) 

Çanakkale yöresinde incesaz takımını oluşturan çalgılar şöyle ifade 

edilmektedir: “Düğünlerdeki çalgı takımları şöyleydi: iki klarnet, bir davul, bir keman 

veya cümbüş ve bir trampet. Artık cümbüş çalan kalmadı, trampet de artık çalınmıyor. 

Yerini darbuka aldı.” (T. Çağlar ile yüz yüze görüşme, 04 Aralık 2010) 

Muğla yöresinde incesaz takımları keman, cümbüş ve darbuka gibi sazlardan 

oluşur. Yörenin Burdur, Denizli gibi teke oyunlarının oynandığı yörelere sınır 

yerleşimlerinde -özellikle Fethiye çevresinde- üç telli, sipsi gibi çalgıların da kullanımı 

görülür.  

                                                
ii Darbuka tonuna yakın, tiz bir ses elde etmek için çubuğun üstten tutularak çalınması. 
iii Zeynel Abidin tarafından 20. yy başlarında icat edilen, metal tekneli, plastik kapaklı, 12 telli, soğuk-
sıcak havaya dayanıklı, gür sesli solo bir Türk çalgısıdır. Klasik sazlar içinde yer bulamamış olmasına 
rağmen, Anadolu’nun her bölgesinde sıklıkla görülür. 
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Bursa yöresinde iki türlü çalgı topluluğu vardır. Biri yöreye Türkmenlerle 

gelen davul, zurna ve kudümden oluşan topluluk, diğeri ise sonradan bunların yerini 

alan gırnata (klarnet), cümbüş, keman ve darbukadan oluşan çalgı topluluğudur 

(Çelikkol, 1997: 123). 

Yaptığımız araştırmada genel olarak incesaz takımlarının kadın ve erkek 

oyunlarına eşlik ettiğini, kapalı alanlarda icra edildiğini, batı Anadolu genelinde aynı 

adla bulunduğunu ve klarnet, keman, cümbüş, darbuka gibi sanat müziği 

enstrümanlarından oluştuğunu görmekteyiz. Araştırmalarımızda incesaz takımı 

içerisinde yer alan ve bölge genelinde yaygın kullanıma sahip olan klarnete dair detaylı 

bilgiler elde edilmiştir. Yörük kültüründe önemli yere sahip olan zurna, pek çok yörenin 

müzik uygulamalarında klarnet ile birlikte yer alırken, Çanakkale yöresinde zurnanın 

yerini tamamen klarnete bırakmış olduğu görülmektedir. Bölgede günümüz itibarı ile 

zurna icrasına rastlanamamıştır. Araştırmalarda bölgede zurna icrasının görüldüğü 

dönemler, kaynak kişiler tarafından yakın geçmişe ait tarihlerle ifade edilmektedir.  

Çanakkale Gelibolu ilçesi Değirmendüzü köyünde otuz sene öncesine kadar 

zurnanın bölgeye has müzik icralarında kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Çan ilçesi 

Büyükpaşa Köyü’nde ise 1965-1970li yıllarda zurna icrası gerçekleştirilmektedir. 

Çanakkale Yenice ilçesi Hamdibey Köyü’nden kaynak kişimiz yöresinde çok eskiden 

zurna icrasının olduğunu büyüklerinden duyduğunu, ancak kendi yaşantısı boyunca 

zurna icrasına hiç tanık olmadığını belirtir. Kaynak kişinin yaşı göz önüne alındığında 

ortalama yetmiş yıldır bölgede zurnanın kullanılmadığı anlaşılmaktadır. (A. O. Çelebi 

ile yüz yüze görüşme, 03 Aralık 2010) Roman müzisyenler tarafından icra edilen 

zurnaya artık bölge genelinde rastlanmamaktadır. Zurna yerine bölge müzik icralarında 

tercih edilen çalgı gırnatadır. Günümüzde yörenin çalgı toplulukları davul, klarnet, 

trampet, keman, darbuka ve cümbüş çalgılarından ibarettir.  
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II.2.3. Grangaz Takımları 

Çanakkale yöresi müzik icralarında görülen trampet ve klarnet birlikteliği, 

incesaz takımları yanında grangaz takımları olarak isimlendirilen bir diğer çalgı 

takımından da söz etmemizi gerektirir.   

Grangaz takımı, klarnet, trompet, büğlü, zilli davul (grangaz), trampet gibi 

Avrupa kökenli çalgılardan oluşur. Avrupa kökenli bu sazların Türk kültürü ile 

tanışması, Osmanlı Đmparatorluğu tarafından Mehterhanenin kapatılıp yerine 23 Kasım 

1831 yılında, daha çağdaş olan Mızıka-i Hümayun’un kurulmasıyla başlamıştır. Đtalyan 

müzik adamı Donizetti Paşa’nın şefliğinde, Avrupa standartlarına uygun olarak 

tasarlanan Mızıka-i Hümayun sayesinde batıya özgü sazlar Türk topraklarında boy 

göstermeye başlamıştır. Askerlik görevlerini bandoda yapan kişiler tarafından bu sazlar 

öğrenilmiş ve askerden dönenler tarafından ülkenin farklı yerlerinde çalınmaya 

başlanmıştır. Balkanların ana çalgısı sayılan bu takımların Türk topraklarında 

yayılmasında 93 Harbi ile birlikte Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkelerinden 

Türkiye’ye gelenlerin de yadsınamayacak etkileri olmuştur. Bu sazların Türk 

müzisyenlerce kabul görmesinde, sazların ses şiddeti, kullanım rahatlığı, oktav genişliği 

ve Türk müziği ses sistemine yakın oluşu gibi nedenler etkili olmuştur. Daha çok 

Denizli, Muğla ve çevresinde yaygın olan grangaz takımları, seslerinin gürlüğü ve tınısı 

sebebiyle davul zurna takımlarına alternatif olmuş, açık hava sazı olarak ağır zeybek, 

cezayir, vb. oyunlara eşlik etmiş ve etmektedir. 

Osmanlı kültürü ve Balkan göçlerinden etkilenmeye elverişli coğrafi konumu 

sebebiyle, Çanakkale bölgesi de bu çalgıların yaygın kullanımına zemin hazırlamış 

olmalıdır. Çanakkale yöresi müzik geleneğinin geçmiş dönem uygulamalarında klarnet 

trampetle birlikte kullanılmıştır. Daha sonraki dönemde ise trampetin davul ile birlikte 

kullanıldığını görmekteyiz. Günümüzde ise artık trampet kullanılmamakta olup, bu 

çalgının yerini davul ve ağırlıklı olarak darbuka almıştır.  
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“Eski düğünlerde zurna vardı. Sonradan gırnata geldi. Trampet vardı, şimdi 

yok. Ama davul hep vardı, hala daha da var. Benim çocukluğumda gırnata yoktu. Kırk 

sene oldu gırnata geleli. (S. Yaman ile yüz yüze görüşme, 06 Aralık 2010)” 

Yörede müzisyenlik mesleğini sürdüren Lütfü Demirci, on yaşındayken 

trampet icrasına başlayarak müzikle tanışır. On sene düğünlerde trampet icra ettikten 

sonra trampetin düğünlerdeki önemini yitirmesi ve darbukanın ağırlık kazanması nedeni 

ile trampeti bırakıp davul icracılığına başlar. Müzisyenin verdiği bilgiye göre trampetin 

yörede kullanımı on beş sene gibi yakın bir geçmişe dayanmaktadır. (L. Demirci ile yüz 

yüze görüşme, 04 Aralık 2010)  

Bu bilgiler ışığında yörede geçmiş dönemde ağırlıklı olarak kullanılan 

çalgıların - davul-zurnadan başka- davul, gırnata ve trampet olduğu anlaşılmaktadır. 

Günümüzde müzik icralarına dahil olan kemanın ise son dönemlerde icralara eklenmiş 

bir çalgı olduğu anlaşılmaktadır. 

II.2.4. Bağlama Takımları 

Bağlama ailesi içerisinde değerlendirilen halk çalgılarımız, günümüzde batı 

Anadolu Yörük geleneksel müziğinde önemli bir yere ve yaygın bir kullanıma sahiptir. 

Bağlama ailesi çalgıları ve bu çalgıların günümüz müzik geleneği içerisindeki yerlerinin 

tespit ve izahı öncesinde, köklü bir Türk halk çalgısı olan kopuzdan kısaca bahsedelim. 

Türk kültür tarihi ve müzik geleneğinde davul gibi köklü bir geçmişi olan kopuz, Türk 

varlığının görüldüğü her coğrafya ve dönemde varlık gösterir.    

“Altaylardaki Şamanların davulu, Türkistan’a doğru gelindikçe, tuğ ve kopuz 

ile yer değiştirmiştir. Oğuzların Dede Korkut kitabında ‘Dedem Korkut kopuzu 

hürmetine’ şeklinde saygı sözleri yer alır” (Ögel, 1991: 209).  

Türk müzik aletleri arasında Çinlilerin Hyu-pu adı ile zikrettikleri kopuz Bozkır Türk 
folklorunda çok mühim yeri olan bir çalgı idi. Türklerin bulunduğu her yerde mevcut olan 
kopuz, atalarımızla birlikte Mısır, Suriye, Balkanlar, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, 
Rusya, Ukrayna ve Almanya’ya da girmiş ve oralarda koboz, kubos, kobzo, kopus vb. 
adlar altında çok sevilen sazlardan biri olmuştur. (Kafesoğlu, 1987: 129) 
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“Türk kültürünün sembolü olarak geniş bir coğrafyaya Türkler aracılığı ile 

yayılan kopuzun ilk şekli, ıklığ’da olduğu gibi su kabağından teşekkül etmiştir. Zamanla 

yerini ağaçtan oyularak veya dilimler halinde yapılan gövdelere terk etmiştir ki bu 

sazdan zamanla çok çeşitli sazlar türemiştir” (Açın, 1994: 85). Bülent Aksoy (1994: 

133), Laborde’nin Essai sur la Musique Ancienne et Moderne adlı eserinde yer verdiği 

üç telli bir bağlamadan bahseder. Gazimihal’e göre Laborde’nin belirttiği bu saz, o 

çağda da yani eserin yayınlandığı 18. yüzyılda da aynen günümüzdeki şekli gibidir. 

Kolca Kopuzun ta kendisidir. 

Kopuzun zaman içerisinde evrilmesi ile ortaya çıkan bağlama ve bağlama ailesi 

çalgıları, günümüzde batı Anadolu Yörük geleneksel müziğinde önemli bir yer teşkil 

eder. “Bölgenin geleneksel müziğinde ön plana çıkan zeybek müziği, Orta Asya’dan 

çok sesli bağlama ile gelmiş, mütekamil bir musikinin deniz havası ve ritmini taşımak 

zorunda kalmış yahut bunları da içine almış bir musikidir” (Bayındır, 1964: 27). 

Bağlama ve ailesi, batı Anadolu’da ağırlıklı olarak görülen zeybek danslarına 

eşlik etmede zurna kadar yaygındır. Bağlamanın hem ağır zeybeklere hem de kıvrak 

zeybeklere eşlik edebilmesi, Türk Halk Müziğinin ana sazı olması, Anadolu’nun her 

yerinde icracılarının bulunması gibi etkenlere bağlanabilir. Konumuz olan batı Andolu 

Yörük müziğinde bağlama ve bağlama ailesi çalgıları zeybek oyunlarında eşlik saz 

olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Bağlama ve ailesi, zeybek ezgilerinin icrasında 

zeybek tavrı adıyla bilinen özel bir tavır ile çalınır. 

Bağlama ailesi, zeybek türü ezgilerinden ağır zeybeklere eşlik ettiği gibi, 

kıvrak zeybekler şeklinde tabir edilen, metronom olarak daha yürük, ağırlıklı olarak 

kadınların oynadığı zeybek ezgilerine de eşlik etmektedir. Hem sözlü hem sözsüz 

ezgilerin icrasında kullanılan bu çalgılara sözlü ezgilerde genellikle bağlama ya da ritm 

çalgı veya vokal icra eşlik etmekte, türkü sözleri bağlama icracısı tarafından da 

seslendirilebilmektedir. 

Bağlama ailesi çalgıları, sesinin cılızlığından dolayı genellikle kapalı alanlarda 

icra edilir. Havanın sıcak olduğu yaz aylarında müzikli eğlence ve toplantılar için açık 
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mekanlar tercih edilirken; uzun kış günlerinde, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı mekanlarda 

tertip ettikleri toplantıları için, mevsim gereği kapalı mekanlar tercih edilmektedir. 

Bağlama ve bağlama takımlarının kapalı mekanlarda yapılan, erkeklerin müzikli 

eğlence ve toplantılarında yer aldığı anlaşılmaktadır.  

Erkeklerin kendi aralarında, kapalı mekanda gerçekleştirdikleri müzikli 

sohbetleri, Anadolu’nun pek çok yerinde görülen bir gelenektir. Gelenek çeşitli 

yörelerde Sıra gecesi, Kürsü başı, Barana, Yarenlik, Gezek gibi pek çok değişik adlarla 

anılsa da işlevi aynıdır (Gebib. Ekici vd., 2011). Batı Anadolu’da görülen Barana 

geleneğine müzikli sohbet geleneği de denebilir. Đşin olmadığı kış aylarında kurulup 

mayıs ayında işler başlayınca sonlandırılan bu toplantılar, her sene tekrarlanarak 

sürdürülmektedir. Barana topluluğunun üyeleri sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, 

yardımlaşmayı ve toplum için gerekli olan yapılanmayı öğrenir ve genç katılımcılara 

öğretirler. (A. Karademir söyleşisi 09.07.2011) Barana geleneği gibi kapalı mekan 

müzikli toplantılarında bağlama ailesi çalgılarının icrası görülür.  

Son yirmi yılda teknolojinin gelişimi ile manyetik cihazların kullanılmaya 

başlanması ile bu çalgıların ses şiddeti arttırılmıştır. Günümüzde bu çalgılar açık 

alanlarda da kullanılmaktadır.  

Araştırma bölgemizde bağlama ve bağlama ailesi çalgıların solo icraları 

görüldüğü gibi, çeşitli çalgıların eşliği ile icraları da oldukça yaygındır. Eşlik çalgılar 

yöreye göre değişkenlik gösterir. Bağlama Takımları olarak adlandırılabileceğimiz bu 

çalgı toplulukları; bağlama, cura, divan sazı, tambura, kaval, dilli düdük, sipsi, kabak 

kemane, bendir, darbuka, kaşık, zil gibi çalgılarından oluşur.  

Dağlarda çobana can yoldaşlığı eden kaval, koyunun neşesini, iştahını 

arttırdığına inanılan nağmeleri ile dağları şenlendirir. Yörük müzik geleneğinde çalgının 

yaygınlıkla kullanılıyor olması, çalgının ebatlarının küçüklüğü ve dolayısıyla kolay 

taşınabiliniyor olmasından da kaynaklanmaktadır. Göç yollarında kolayca taşınıp 

muhafaza edilebilmesi, sipsi, cura vb. çalgılarda da olduğu gibi kaval ve düdüğün de 

Yörük kültüründe kullanımını yaygınlaştırmıştır.  
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“Kavala kuval, koval da denmektedir. Kelimenin etimolojisi üzerinde yapılan 

çalışmalarda Türkçe kaval kelimesinin, içi kav (boş) olan şey demek olduğu ileri 

sürülür” (Gazimihal, 2001: 39). 

Batı Anadolu genelinde icrasına rastlanan ve bağlama takımları içerisinde yer 

alan bu çalgı, oyun havalarından ağıtlara kadar pek çok ezginin icrasında yer 

almaktadır. Gazimihal (2001), kavalla çalınan havaları Yüksek Hava (güreş, döğüş ve 

düğünlerde çalınan tiz ve hazin iniltili, diğer havalara nispetle daha süratli havalar), 

Aman Havası (döğüş ve aşkta çalınarak teslimiyet ve iltica manalarını yaşatan, sakin ve 

aheste sedalı havalar), Seniriv Havası (insanın içini yırtar gibi tesir gösteren, 

kahramanlık, yiğitlik ve öğüt içerikli havalar), Ağıt Havası (aheste ve kalın sesli 

havalar), Suya Đndirme Havası (bu hava üç bölümden oluşur: koyun sürüsünü suya 

indirme, su içirmeden geri çevirme ve asi kara koyuna yalvarma), Çan Havası (koyun 

çanlarının seslerini taklit ederek yakılan havalar), Telezv Otlatma Havası (telez otunu 

yerken adeta sevinçlerinden oynayan hayvanların bu oynayışını sese getiren havalar) ve 

Zeybek Havası (oyun havası) isimleriyle ifade etmektedir (s.9).  

Çanakkale Çan ilçesi Uzun Alan Köyü düğünlerinde gelin ve damadın eve 

girmesinden sonra kapı önünde içki içerek eğlenmeye devam eden erkekler, kaval 

(gaval) ve dümbek eşliğinde seslendirilen Çiftetelli ezgisi ile oynarlar. Çiftetelli 

normalde erkekler tarafından her zaman yörede klarnet ve davul eşliğinde oynanıyor 

olmasına rağmen, düğünün bu aşamasında oynanan çiftetelli için başka bir çalgının 

kullanımının mümkün olmaması ilgi çekicidir. Günümüzde bölgede nadiren rastlanan 

kaval icralarında daha rahat icra ediliyor olması ve icracıyı yormaması gerekçeleriyle 

dilli kaval tercih edilmektedir. Geçmiş dönem icralarında dilli kavalın kullanıldığı, 

günümüzde kullanılan dilli kavala düdük denildiği bilgisine ulaşılmıştır. (A. Öz ile yüz 

yüze görüşme, 17 Aralık 2010)   

Daha yirmi yıl öncesi gibi yakın bir geçmişe kadar oğlak, kuzu gütmeye giden 

çobanın sırtında bir azık torbası, canı sıkılmasın diye elinde de bir düdük bulunurken, 

                                                
iv Senir: Yalçın bir dağın çok meyilli, parlak ve düz kayalık yerlerine denir. 
v Telez: Đki bin irtifalı yaylaların üzerine ağustos ayında biten tel gibi ince bir ot. 
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günümüzde pek çok kültür ürünü gibi bu çalgılarımız da kendilerine kullanım alanı 

bulmakta zorlanmaktadır. Seyirci’nin, Sarıkeçili yörüğü olan Antalya’nın Akkoç 

(Yörük bademlisi) köyünden 1335 doğumlu Đbrahim Bartal ile yaptığı görüşmede Bartal 

şunları söylüyor:  

Eskiden şu karşıda gördüğün Toros tepelerinin her yamacından bir kaval, bir kemane sesi 
gelirdi. Kaval sesiyle yayılan keçinin sütü daha bereketli, daha tatlı olurdu. Sürü 
çobanına, çoban sahibine bağlıydı. Şimdi her çobanın elinde bir radyo veya teyp var 
(Seyirci, 2000: 152). 

Yörük müzik geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olup bağlama takımları 

içerisinde yer alan bir diğer çalgı kabak kemanedir. “Kemençe Türk kültür ve 

musikisinin de en tipik bir sazıdır. Yaylı sazlar Türklerde destan, ayin ve sihir çalgıları 

idi. Bunun içindir ki Anadolu’daki kemençe ve kabak kültürü, Türk kültür tarihinde her 

zaman önde gelen konulardan biri olacaktır” (Ögel, 1991: 294). 

Orta Asya Türklerinin esas çalgıları kopuz idi. Okla çalınması nedeni ile oklu kopuz 
anlamında ıklığ denildi. (…) Đlk yurdu Orta Asya olan ve Türkler tarafından 
kullanılan bu saz, çeşitli coğrafyalarda farklı adlar aldı. Anadolu’da kabak kemane adı 
ile bilinen yaylı çalgının atasının ıklığ olduğu kabul edilir (Urhan, 2002: 1–3).   

Kabak kemanenin gövde kısmının su kabağından yapılması, bu ismi almasına 

neden olmuştur. Günümüzde çalgının gövdesi ağaçtan oyularak veya yine ağaçtan 

dilimler halinde de yapılabilmektedir. Çalgının su kabağı dışında malzemelerden 

yapılmaya başlanması, kabak kemane adı yerine kemane adının kullanımda yeterli 

görülmesine neden olmuştur. Günümüzde çalgıya yaygınlıkla kemane denmektedir.  

“Yaylı çalgıların ilk ortaya çıkışında atlı-göçebe kültür oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır. Yaylı çalgılarda kullanılan tellerin eski dönemlerde at kılından olduğu 

bilinmektedir” (Çelik, 2010: 15). “Yürük (cürük) atın kuyruğunu, tel (içek) kıldığım 

kopuzum! Bu sözler Kırgız Türklerinin yarı Müslüman-şaman olan baksılarının 

dualarında görülüyordu” (Ögel, 1991: 96). Eski Türklerde olduğu gibi günümüzde de 

kabak kemane yayının yapımında at kılı tercih edilmektedir.  Üç telli yaylı saza 

günümüzde bir tel daha ilave edilerek tel sayısı dörde çıkartıldığı gibi, farklı ebatlarda 

üretilen kabak kemanelerle bağlama aile benzeri bir kabak kemane ailesi 

oluşturulmuştur. 
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Kabak kemane ağırlıklı olarak Muğla’nın Burdur, Denizli ve Antalya’ya sınır 

bölgelerinin müzik icralarında yer almaktadır. Muğla yöresinde yoğunlaşan çalgının 

icrası, Çanakkale bölgesine doğru çıkıldıkça yerini kemana bırakır. Muğla yöresinden 

başlayıp Çanakkale’ye kadar uzanan kıyı şeridi boyunca kemanın yaygın olarak 

kullanıldığı dikkati çekmektedir.  

II.3. Đcracılık ve Öğrenme Süreci 

Müzik icracılığında genetik faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Herhangi bir 

çalgıyı icra etmek için gerekli fiziki özellikler, vokal icra için gerekli ses özellikleri ve 

doğuştan gelen yetenek sahip olunacak zorunlu icracılık şartlarıdır. Bunun yanı sıra 

ailenin destek ve teşviki ile içinde yaşanılan sosyal çevrenin icracılığa imkan sağlayacak 

elverişli bir yapıya sahip olması da önemli etkenler arasında yer almaktadır.   

Yörük kültüründe çalgı icracılığının erkeklere özgü olduğu düşünülmüştür. 

Kadının ritm çalgı haricinde herhangi bir çalgı çalması toplum tarafından hoş 

karşılanmaz. Kadınların sadece ritm eşliği ile gerçekleştirdikleri vokal icralarını erkek 

katılımına kapalı, sadece kadınların yer aldığı, kapalı mekanlardaki toplantılarda 

gerçekleştirmeleri mümkündür. Böylesi bir kısıtlama erkek icracılar için söz konusu 

değildir.  

Erkeklerin müzik icralarında zaman ve mekan bakımından oldukça özgür 

oldukları görülmektedir. Đcra edilecek çalgının seçilmesi hususunda ise, toplumun değer 

yargıları ve çalgıya bakış açısıyla şekillenmiş bir kısıtlamadan söz etmek mümkündür. 

Kadınlar üzerinde gözlenen toplumsal baskıdan daha zayıf olmakla beraber, erkek çalgı 

icracısını kısıtlayıcı bir etki gösteren bu yönlendirme ile Yörükler tarafından icra 

edilebilecek ve edilemeyecek çalgılar şeklinde bir ayrım yapılabilir. Kabak kemane, 

kaval, bağlama ailesi çalgıları Yörükler tarafından icra edilen çalgılar arasında yer 

alırken, zurna, klarnet, davul gibi çalgılar Yörük kökenli icracılar tarafından tercih 

edilmemektedir. Bu çalgıların Yörükler tarafından icra edilmek istenmemesinin nedeni, 

çalgıların roman müzisyenlerle özdeşleşmiş olmasıdır. Roman müzisyenlerin 

seçimlerini ağırlıklı olarak bu çalgılardan yana kullanmaları neticesinde, bu çalgılar ve 
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icracı kimlikleri roman müzisyenlere ve hatta roman kültürüne mal edilmiştir. 

Dolayısıyla adı geçen bu çalgıların icracılığı Yörük müzisyenler tarafından genellikle 

tercih edilmemekte, toplum tarafından da bu çalgıların Yörük müzisyenler tarafından 

icrasına hoş bakılmamaktadır.  

Đcracıları amatör ve profesyonel olarak ele aldığımızda, icracı kimliğinde etnik 

kökene bağlı bir ayrımın olmadığı görülmektedir. Đster roman ister Yörük olsun, icracı 

icrasını amatör veya profesyonel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Maddi kazanç 

maksatlı müzik yapma davranışının icracı ve icracılık üzerindeki etkisi, icranın 

ediniminde görülür. Amatör icralarda icracı gözlem yolu ile edinimini sağlarken, 

profesyonel icracı gözlem yanında bilinçli veya bilinçsiz gerçekleşen sistemli bir eğitim 

sürecinden geçmektedir.  

Hem amatör hem profesyonel icracılar için, öğrenme sürecinde usta-çırak 

ilişkisi esastır. Farklılaşan nokta edinimin bilinç boyutundadır. Amatör icracı geleneğin 

içinde yaşar, toplumun ve sosyal yaşamın bir parçasıdır. Dolayısıyla icracılığı ve icraları 

öğrenmek için bilinçli bir çaba göstermez. Yaşam içerisinde bilinçsizce edindiği bilgi ve 

birikimi, icracılığın ilk gerekliliği olan yetenek ile birleştirir ve dışa aktarır. Profesyonel 

anlamda müzik icra edecek icracının ise, ister gelenek içinden ister gelenek dışından bir 

kişi olsun, özel bir süreçten geçmesi gerekecektir. Bu gereksinimin temelinde, 

beğenilme beklentisindeki artış yatmaktadır. Herhangi bir maddi karşılık beklemeden 

gerçekleştirilen icralarda, icracı için tek belirleyici unsur eğlenmek ve eğlendirmek 

arzusudur. Pek tabii bununla beraber tüm sanatsal yaratı ve icralarda olduğu gibi 

bilinçaltı veya bilinç üstü ortaya çıkacak beğenilme isteği de göz ardı edilmemelidir. 

Ancak burada söz konusu olan beğenilme arzusu zorunluluktan uzak, tamamen sosyal 

ve psikolojik paylaşım temellidir. Oysa profesyonel icralarda doğan beğenilme 

beklentisinde bir zorunluluktan söz etmek mümkündür. Belirli bir maddi kazanç 

sağlanan icranın, dinleyicinin talebini tam olarak karşılaması beklenir. Bu beklenti 

icracı için beğenilme arzusunu karşılıksız paylaşılan bir duygu olmaktan çıkartıp, alınan 

paranın karşılığını verme göstergesi haline getirir. Kuşkusuz amatör icralarda da söz 

konusu olan bilinçaltı beğenilme arzusunun varlığı da inkar edilemez bir gerçektir.       
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Đcracılığın meslek olarak sürdürülmesi, icranın ediniminde öğrenme süreci ile 

birlikte varlık gösteren bilgilerin pekiştirilmesi sürecine de katkı sağlayacaktır. Edinilen 

bilgileri deneyimlerle pekiştirilen ve tecrübeyi arttıran uygulamalar, profesyonel 

icracılıkta daha yoğun gerçekleşir. Amatör icracı kendi yöresinde eş, dost eğlenceleri ve 

müzikli ortamlarında nadiren müzik icra etme imkanı bulurken, profesyonel icracı 

sıklıkla icrasını gerçekleştirir.  

Gerek öğrenme süreci gerek uygulama (deneyim) aşamasında profesyonel 

icracı için daha sistemli bir süreç söz konusudur. Özellikle icracının gelenek dışından 

olması durumunda –roman icracılar gibi- öğrenme süreci daha önemli bir hale gelir. Bu 

kişilerin büyük çoğunlukla aile bireyleri arasında profesyonel olarak müzik icra eden 

kişiler yer alır. Dolayısıyla usta-çırak ilişkisinde usta ve çırağı aynı ailenin 

mensuplarıdır. Çalgı icracılığında, aynı çalgının icrasının aile bireyleri tarafından 

kuşaktan kuşağa aktarmasının temelinde de bu gerçek yatmaktadır.  

Babadan oğla geçen icracılıkta eğitim küçük yaşlarda aile içinde başlar. 

Kısmen gözlem, kısmen meşk yöntemi ile icracılığı öğrenen genç aile bireyi, büyükleri 

tarafından uygun görüldüğü takdirde icralara katılmaya başlar. Ustası veya ustaları ile 

birlikte icralarda yer alan çırak, deneme-yanılma yöntemi ile öğrendiklerini geliştirme 

imkanı bulur.  

Roman müzisyenler için çalgı icracılığında belirlenmiş bir çalgı seçme ve 

öğrenme süreci söz konusudur. Araştırmalarımızda edindiğimiz bilgiler ışığında, roman 

müzisyenlerin ritm çalgı ile başladıkları icracığı isteğe bağlı seçecekleri bir başka çalgı 

ile devam ettirebildikleri ve bunun yaygın bir davranış olduğu görülmüştür. Davul-

zurna takımlarının bölge müzik geleneği içerisinde önemli bir yer tuttuğu yörelerde, 

çalgı icracılığına ritm çalgı ile başlayan icracının ilerleyen süre zarfında zurna icrasına 

geçtiği görülür. Đcracı, isterse davul icracılığını sürdürebileceği gibi, belirli bir süre ritm 

çalgı üzerinde kendisini geliştirdikten sonra zurna icrasına geçiş yapabilir. Benzer yapı 

klarnet icrası için de söz konusudur. Bölge genelinde klarnet icracıları küçük yaşlarda 

ritm çalgı icrası ile müzikle tanışmışlardır.  
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Đzmir ve çevresinde davul icrası ile başlanan icracılık, daha sonra klarnet 

icracılığı ile sürdürülebilmektedir. Çanakkale yöresinde ise süreç itibarı ile davul kadar 

yaygın kullanılmış bir diğer çalgı trampettir. Dolayısıyla ilk öğrenilmeye başlanan çalgı 

trampet olurken, daha sonra davul ve ardından klarnet icracılığına geçilebilmektedir. 

Özetle bölge genelinde neredeyse tüm zurna ve klarnet icracılarının aynı zamanda iyi 

birer ritm çalgı icracısı oldukları söylenebilir.  

Bu işleyişin temel etkeni olarak müzik icralarının neredeyse tamamına eşlik 

eden oyun icraları gösterilebilir. Oyun icrasının müzik icrası ile ayrılmaz birlikteliği, 

ritm unsurunu diğer müzik unsurlarının -sözel ve ezgisel unsurlar- bir adım önüne 

taşımaktadır. Oyun icrası için müziğin ilk belirleyici unsuru ritmdir. Bunun içindir ki 

sözel yapısında hüzünlü bir olayı anlatan türkülerde dahi, hareketli bir ritm yapısı söz 

konusu ise oyun eşliği gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla bölgede müzik icrasını 

oyun eşliğine yönelik gerçekleştirecek olan icracının, yöresinin ritm yapısını çok iyi 

biliyor olması gerekecektir. Bu noktada müzik icrasına ritm çalgının öğrenimi ile 

başlayan profesyonel icracı, kendisine avantaj sağlamış olacaktır.  

Đyi bir zurna icracısının aynı zamanda iyi bir ritm bilgisi ve yöresine has 

gelişmiş bir ritm hissine sahip olmasının gerekliliği, Aydın yöresi müzik icralarında 

oldukça belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bölge genelinde görülen dokuz 

zamanlı usulün mümkün olan en ağır tempoda seyrettiği bu yörede, yarım dakika 

boyunca uzayabilen vuruşlar görülür ki, bu vuruşların gerek ritm gerek zurna icracısı 

tarafından takibi oldukça zordur. Yine serbest süreli uzatılabilen vuruşların bölge 

genelinde sıklıkla uygulanması ve her bir vuruşun hem davul hem zurna icracısı 

tarafından aynı anda yakalanabilmesi, iyi bir ritm bilgisi yanında gelişmiş bir ritm 

hissini de zorunlu kılmaktadır. Edinilen bilginin tecrübelerle pekiştirilmesi yanında, 

yörenin müzik geleneğine hakim olmak ve müzik icracılığına ritm çalgı icrası ile 

başlamak, iyi bir icracı olmanın zeminini hazırlamaktadır.   
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II.4. Ezgisel Yapı 

Batı Anadolu Yörük müziği, geleneksel Türk halk müziğinin genel olarak 

ritmli (usullü) ezgileri kapsayan türlerinden zeybekler, güvende takımları ve barana 

havaları ile türkü türünün alt türleri arasında yer alan teke yöresi türküleri (teke 

zortlatmaları) ve Rumeli türkülerini barındırır. Yine genel olarak serbest ritmli (usulsüz) 

halk müziği türleri arasında değerlendirilen gurbet havaları, Muğla yöresinin bir 

bölümünde karşımıza çıkan geleneksel halk müziği türlerindendir. (Gebib. Emnalar, 

1998: 235–358)  

Onur Akdoğu, zeybekler üzerine detaylı incelemelerde bulunduğu üç ciltlik 

“Bir Başkaldırı Öyküsü Zeybekler, Tarihi-Ezgileri-Dansları” adlı eserinde araştırma 

bölgemizi da kapsayan geniş bir bölgeye ait ezgilerin makamsal incelemesinde 

bulunmuş, ezgilerin makam özelliklerini grafikler halinde belirtmiştir. Bu kapsamlı 

bilgilere adı geçen eserden ulaşabiliyor olmamız nedeniyle, konu üzerinde yeni bir 

inceleme yapmaya gerek görmüyoruz. Akdoğu’nun eserinde de belirtildiği üzere, batı 

Anadolu geleneksel halk müziği ürünlerinde ağırlıklı olarak karşılaşılan makamlar 

Hüseyni, Karcığar, Rast ve Nikriz makamlarıdır. Bu makamların yanında Segah ve 

Saba makamlarına ağırlıklı olarak Đzmir ve Çanakkale yörelerinde rastlanırken, Hicaz 

makamı Muğla, Aydın, Balıkesir yörelerinde yaygınlıkla görülür. Yine Uşşak makamı 

Đzmir, Aydın ve Balıkesir coğrafyasına ait ezgilerde sıklıkla kullanılmış bir makamdır 

(2004: 1064–1154).         

Bölge oyun havaları ve türkülerinin ezgisel yapısını izaha çalıştığımız bu 

bölümde, yöre ezgileri biçimsel özellikleri bakımından incelenmiştir. Onur Akdoğu’nun 

“Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler” (2003) adlı eserinde yer alan bilgi ve açıklamalar 

ışığında yapılan biçimsel incelemede, biçimsel ögeleri belirtmek ve biçim yazısını 

oluşturmak amacıyla çeşitli kısaltmalar kullanılmaktadır ki yazarın harflerle ifade edilen 

kısaltmalara ilişkin açıklaması şöyledir:  

A, B, C, vb.  : Bölüm 

a, b, c, vb.  : Cümle 
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a1, b1, c1, vb.  : Cümlenin benzeri (çatal, çeşitleme, vb.) 

a1, a2, a3, vb.  : Aynı cümlenin birden fazla benzeri (çatal, çeşitleme, vb.)  

a1, b1, c1, vb.  : Cümlecik  

a1
1, a1

2, a1
3, vb. : Aynı cümleciğin birden fazla benzeri (çatal, çeşitleme, vb.) 

  (Gebib. Akdoğu, 2003: 63–130) 

Bölge genelinde aynı adlandırmaya sahip olup ezgi ve ritm yapılarında 

farklılıklar sergileyen ezgiler mevcut olduğu gibi, farklı adlandırmalar altında ortak ezgi 

ve ritm yapısını paylaşan ezgiler de tespit edilmiştir. Bu kapsamda türkülerin kökeni, 

yayılma yolları, varyant ve versiyonlarının tespiti hususunda detaylı araştırmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Kadın müzik icraları üzerinde yoğunlaşan çalışmamızda, her 

birinin ayrı birer araştırma konusu olduğunu düşündüğümüz bu hususlar, detaylı 

inceleme ve araştırmayı gerektirmektedir. Ezgilerin biçimsel incelemesi, alan 

araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz ve bölge repertuarında öne çıktığını 

düşündüğümüz ezgiler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Her bir ilden seçilen örnek 

ezgiler, il genelinde yaygınlık kazanmış olmalarının yanında, müzik icra ortamlarında 

yoğunlukla icra edilmekte olan örneklerdir. Örnek ezgiler üzerinden gerçekleştirilen 

biçim incelemesinin sonucunda, bölge ezgilerinin biçimsel yapısına dair genellemelerde 

bulunmak ve ortak bir ezgisel biçim kimliği oluşturmak kuşkusuz mümkün değildir. 

Ezgilerin biçimsel yapısını genel itibarı ile kavramak ve dolayısıyla bölge müzik 

geleneğinin ezgisel yapısına dair fikir sahibi olabilmek adına bu incelemeye ihtiyaç 

duyulmuştur.    

Aydın yöresinden Aydın Zeybeği, Kadıoğlu Zeybeği, Yörük Ali Zeybeği (Şu 

Dalmadan Geçtin Mi), Kerimoğlu Zeybeği, ve Kocaarap Zeybeği biçim incelemesi 

yapılmak üzere seçilen ezgilerdir.   
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Aydın Zeybeği bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A [ a(a1+a2) + b


(b1+a2
1) + c(c1+c2)


] 

Bir bölüm ve üç cümleden oluşan ezginin ikinci yarısı tamamen tekrar bir 

cümlecikten oluşmaktadır. Ezginin c cümlesinin icrasından sonra b cümlesine dönülerek 

ezgi bitirilir. Ezgi geleneksel Türk halk müziğinde Kerem Ayağı, makamsal olarak ise 

Karcığar Çeşni özellikleri sergiler. Yörenin tipik 9/4lük ritm yapısını bu ezgide görmek 

mümkündür. Ezginin çeşitli yörelerde değişik isimlerle icrasına rastlanmıştır. Đzmir 

yöresi Bergama Zeybeği, Manisa Turgutlu yöresi Çaktım Çaktım Yanmadı türküsü, 

Çanakkale yöresi Tabancalı Zeybeği Aydın yöresi Aydın Zeybeği ile aynı ezgiyi 

paylaşan değişik adlandırmalara sahip zeybek ezgileridir. Tüm bu yörelerde çekirdek 

ezgi aynı olmasına rağmen küme ve motiflerde icra eden kişiye bağlı değişimler 

görülmektedir. Đcracıya göre şekillenen bu yorumları çatal ezgiler olarak 

değerlendirmek mümkündür. Ana ezginin hangisi, çatallarının hangi ezgiler olduğu 

tespit edilmemiş ve literatürde böylesi bir bilgiye rastlanamamıştır.  

Kadıoğlu Zeybeği de bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A [ a(


a1+a2+a3 ) + b(b1+b2+a3 ) + c(c1+c2+a3)


] 

Bir bölümden oluşan ezgide üç ayrı cümle mevcuttur. Cümle sonlarında sürekli 

tekrar edilen a3 cümleciği dikkat çekicidir. Her cümlenin içinde, 1. ve 2. cümlecikler 

arasında çatal motif gibi algılanabilecek bir yapıda bulunmaktadır. Ezgi geleneksel Türk 

halk müziğinde Kerem Ayağı, makamsal olarak da nikriz makamındadır. Usul yapısı ise 

9/4 lüktür. TRT repertuarında yer almayan ezginin notası Erkan’ın eserinde mevcuttur 

(2008: 73). 

Yörük Ali Zeybeği (Şu Dalmadan Geçtin Mi), bir bölümlü biçime sahiptir. 

Biçimsel analizi şöyledir:  A [ a(a1+a2) + b(b1+b2+b3) + a(a1+a2)] 

SON 

SON 
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Bir bölüm ve iki cümleden oluşan ezgi (sözlüdür) türkü türündedir. Geleneksel 

Türk halk müziği sözlü ezgilerinde olduğu gibi saz+söz kalıbı içinde seyretmektedir. 

Geleneksel Türk halk müziğinde Hüseyni Ayağı, makamsal olarak ise Uşşak Makamı 

çeşnisi diyebileceğimiz bir diziye sahiptir. Türkünün notası TRT repertuarında 

mevcuttur (TRT Rep. No: 801). 

Kerimoğlu Zeybeği de bir bölümlü biçime sahiptir. Biçimsel analizi şöyledir:  

A [ a(a1+a2+a3) + b(b1+b2+a3 ) + c(c1+b2+b3)] 

Bir bölüm ve üç cümleden oluşan bu ezgi hem sözlü hem sözsüz icra 

edilebilmekte, yaygınlığından dolayı Aydın yöresi yanında Muğla yöresinde de 

seslendirilmekte ve oyun icraları ile eşlik edilmektedir. Ancak Aydın yöresinde 

türkünün saz bölümünün trafiği Muğla yöresinden farklıdır ve yukarıda incelendiği 

gibidir. Geleneksel Türk halk müziğinde Hüseyni Ayağı, Geleneksel Türk Sanat 

Müziğinde Hüseyni Makamına uygunluk gösteren türkünün TRT repertuarında Aydın 

Yöresi üzerinden kayıtlanmış bir nota örneği mevcut değildir. Repertuarda Muğla 

yöresine ait bir nota kaydı bulunan türkünün (Bkz. TRT Rep. No: 3591) Aydın yöresine 

ait nota örneği ekler bölümünde yer almaktadır (Bkz. EK 15).  

Kocaarap Zeybeği bir bölümlü biçime sahiptir. Biçimsel analizi şöyledir:  

A [ a(a1+a2+a3) + a1(a1
1+a2+a3) + b(a1

2+a2
1+a3

1) + b1(a1
1+a2

1+a3
2)] 

 Ezgi bir bölümden ve iki cümleden oluşmaktadır. Cümleleri oluşturan 

cümlecikler içinde motiflerin genişletilmesi veya daraltılması sıkça görülmektedir ki bu 

özelliği ezgiye dinamizm katmaktadır. Geleneksel Türk halk müziğinde Kara Sevda 

Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hicazkar Çeşni olarak değerlendirilebilen 

ezginin TRT repertuarında yer alan nota örneği 9/4lük usulde olmasına rağmen (TRT 

Rep. No: 127), oyun eşlikli icra edilen ezginin usulü 9/2lik omalıdır. Ezgiye ait doğru 

nota örneği Erkan’ın eserinde mevcuttur (2008: 74). 
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Đzmir yöresinden seçilen ezgiler Kaba Hava Zeybeği, Süslü Jandarma Zeybeği, 

Arpazlı Zeybeği, Sebai Zeybeği ve Koca Ümmet Zeybeğidir.  

Kaba Hava veya bir diğer isimle Kaba Hava Zeybeği bir bölümlü biçime sahip 

bir zeybek havasıdır ve biçimsel analizi şöyledir:  A [ a(a1+a2+a3) + b(b1+b2+b3)] 

Bir bölümden ve iki cümleden oluşan ezgi, geleneksel Türk halk müziğinde 

Garip Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Zirgüleli Hicaz makamı dizisine 

sahiptir. TRT repertuarında yer almayan ezginin notası Erkan’ın eserinde mevcuttur 

(2008: 265).  

Süslü Jandarma Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir zeybek havasıdır ve 

biçimsel analizi şöyledir: A [ a(a1+a2) + b


 (b1+b2) + b1(b1+b2
1) + c(c1+c2)  


] 

Bir bölümden ve üç cümleden oluşan ezgi, geleneksel Türk halk müziğinde 

Garip Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde Hicaz makamı dizisine sahiptir. TRT 

repertuarında yer almayan ezginin notası Erkan’ın eserinde mevcuttur (2008: 280).  

Arpazlı Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir zeybek havasıdır ve biçimsel 

analizi şöyledir: A ( : a+a1:: b+b1:) 

Ezgi bir bölüm ve iki cümleden oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk müziğinde 

Hüseyni Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde Hüseyni Çeşni dizisinde olan ezgi 

TRT repertuarında (TRT Rep. No: 57) ve Erkan’ın eserinde mevcuttur (2008: 250). 

Repertuarda 9/4lük usulde olan ezgi, Erkan’ın eserinde 9/8lik usule sahiptir ki bize göre 

de ezginin usulü 9/8lik yapıdadır.   

SON 
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Sebai Zeybeği bir cümleli biçime sahip bir zeybek havasıdır ve biçimsel analizi 

şöyledir:  A [ a(a1+a2+a3) + a1
1(a1

1+a2+a3) + a1
2(a1

1+a2+a3
1)] 

Ezgi tek cümleli olup bu cğmlenin çatalı olarak duyulan cümleciklerden 

oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk müziğinde Kalenderi (Derbeder) Ayağı, geleneksel 

Türk sanat müziğinde ise Saba makamı dizisine sahiptir. TRT repertuarında yer 

almayan ezginin notası Erkan’ın eserinde mevcuttur (2008: 277).  

Koca Ümmet Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir zeybek havasıdır ve 

biçimsel analizi şöyledir:  A [ a(a1+a2) + a1(a1
1+a2

1) + b(b1+a2
1)] 

Ezgi bir bölüm ve iki cümleden oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk müziğinde 

Garip Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hicaz makamı dizisine sahiptir. TRT 

repertuarında yer almayan ezginin notası Erkan’ın eserinde mevcuttur (2008: 268).  

Muğla yöresinden seçilen ezgiler Muğla Zeybeği (Alıda Verin Benim Barutuma 

Saçmama), Kıvrak Kerimoğlu Zeybeği, Keklik, Çekirgem Uçmaz Oldu (Çekirge) ve 

Satıoğlu Zeybeğidir.  

Muğla Zeybeği veya bir diğer isimle Alıda Verin Benim Barutuma Saçmama 

türküsü bir bölümlü biçime sahip bir zeybek havasıdır ve biçimsel analizi şöyledir:  

A [ a(a1+a2 ) + b(b1+b2  )] 

Ezgi bir bölüm ve iki cümleden oluşur. Nakarat olarak seslendirilen ezgi b 

cümlesinin çatalı gibi gözükse de söze bağlı birkaç küme değişikliği çekirdek ezgiyi 

etkilememektedir. Geleneksel Türk halk müziğinde Hüseyni Ayağı, geleneksel Türk 

sanat müziğinde ise Hüseyni makamı çeşnisi olarak adlandırılır. TRT repertuarında 

(TRT Rep. No: 397) türkünün notası mevcuttur.  

Kıvrak Kerimoğlu Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir zeybek havasıdır ve 

biçimsel analizi şöyledir: A (a+a1+b+b1+a+a1) 



 93 

Bir bölüm ve iki cümleden oluşan zeybek havası, geleneksel Türk halk 

müziğinde Hüseyni ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hüseyni makamı çeşnisi 

olarak adlandırılır. TRT repertuarında Muğla iline kayıtlı, 9/8lik usulde iki ayrı 

Kerimoğlu Zeybek ezgisi mevcuttur. Yukarıda biçim incelemesi gerçekleştirilen ezgi, 

repertuarda Kerimoğlu Duvarlardan Atladı ismi ile yer almaktadır (TRT Rep. No: 

4193). 

Keklik isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A (a+a1+b) 

Bir bölüm ve iki cümleden oluşan türkü, geleneksel Türk halk müziğinde 

Hüseyni ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hüseyni makamı çeşnisi olarak 

adlandırılır. TRT repertuarında yer almayan türkünün notası Erkan’ın eserinde 

mevcuttur (2008: 336).  

Çekirge veya bir diğer isimle Çekirgem Uçmaz Oldu türküsü de Keklik türküsü 

ile bire bir aynı özelliklere sahip olan, Muğla yöresinde yaygınlıkla seslendirilen ancak 

repertuarda yer almayan bir diğer türküdür. Türküye ait biçimsel analiz şöyledir:  

A (a+a1+b+c) 

Bir bölüm ve iki cümleden oluşan türkü, geleneksel Türk halk müziğinde 

Hüseyni ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hüseyni makamı çeşnisi olarak 

adlandırılır. TRT repertuarında yer almayan türkünün notasına Erkan’ın eserinden 

ulaşılabilmektedir (2008: 326).  

Satıoğlu Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir zeybek havasıdır ve biçimsel 

analizi şöyledir: A [ a(a1+a2) + a1(a1+a2
1) + b(b1+b2) + b1(b1+b2

1)] 

Bir bölüm ve iki cümleden oluşan zeybek havası, geleneksel Türk halk 

müziğinde Garip ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hicaz makamı olarak 

adlandırılır. “b” cümlesindeki rast çeşni, yerini hicaz duyumuna bırakır. Türkü TRT 

repertuarında Yeni Camide Öğle de Ezanı ismi ile kayıtlıdır (TRT Rep. No: 3997). 
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Balıkesir yöresinden Kayalıca’nın Daşları, Balıkesir Bengisi, Pamukçu 

Bengisi, Balıkesir Zeybeği ve Koca Kuş isimli isimli ezgiler, biçimsel incelemesi 

yapılmak üzere seçilen ezgilerdir.  

Kayaılca’nın Daşları bir bölümlü biçime sahip bir türküdür ve biçimsel analizi 

şöyledir: A (a+b+c+b1+d) 

Ezgi bir bölüm ve dört cümleden oluşmaktadır. Barana Havaları arasında 

seslendirilen türkü geleneksel Türk halk müziğinde Hüseyni Ayağı, geleneksel Türk 

sanat müziğinde ise Hüseyni makamı olarak adlandırılır. Barana Havaları arasında yer 

alan türkünün TRT repertuarında notası mevcuttur (TRT Rep. No: 1212).  

Balıkesir Bengisi bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A [ a(a1+a2) + b(b1+b2) + c(c1+b2) + a1] 

Ezgi bir bölüm ve üç cümleden oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk müziğinde 

Kerem Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Karcığar makamı çeşnisi olarak 

adlandırılır. TRT repertuarında ezginin notası mevcuttur (TRT Çalgısal Rep. No: 39).  

Pamukçu Bengisi bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A (a+b+b1+c+c1+b+b1+d+d1
1+d2

2+e+f+g) 

Ezgi bir bölümlü ve yedi cümlelidir. Hicaz ezgi yapısı yerini Uşşak çeşniye 

bırakarak ve tempo olarak hızlanarak son bulur. TRT repertuarında ezginin notası 

mevcuttur (TRT Çalgısal Rep. No: 94).  

Balıkesir Zeybeği bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A (a+a1+b+b1+c+c1+d+d1+e+e1+f+g+g1) 

Ezgi bir bölüm ve yedi cümleden oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk 

müziğinde Yörük Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Nikriz makamı olarak 
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adlandırılır. TRT repertuarında aynı isimle kayıtlı iki ayrı nota yer almaktadır. Biçim 

incelemesi yapılan ezgi TRT çalgısal repertuarında 115 repertuar numarası ile yer alır.  

Koca Kuş bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A (a+a1+b+c+b1+d+c1+e) 

Ezgi bir bölüm ve beş cümleden oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk 

müziğinde Kerem Ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Karcığar makamı olarak 

adlandırılır. Eksik ölçü ile başlayıp son ölçü ile bir bütün oluşturması, türkünün 

geleneksel Türk müziğinin nadir örnekleri arasında yer almasını sağlar. TRT 

repertuarında türkünün notası mevcuttur (TRT Rep. No: 738).  

Bursa yöresinden Dereleri Aldı Tüfek Yankısı, Aşalım Dağlar Aşalım, Bindim 

Atın Birine,  Bursa Güvendesi ve Şimşir Pınarın Üstüyem isimli ezgiler, biçimsel 

incelemesi yapılmak üzere seçilen ezgilerdir.  

Dereleri Aldı Tüfek Yankısı isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel 

analizi şöyledir: A (a+a1+b+c+d+d1) 

Ezgi bir bölüm ve dört cümleden oluşmaktadır. Sözel yapıya bağlı olarak 

motifler değişiklik göstersede çekirdek ezgi sürekliliğini korumaktadır. Geleneksel Türk 

halk müziğinde Garip ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Hicaz makamı olarak 

adlandırılabilen türkünün TRT repertuarında notası mevcuttur (TRT Rep. No: 2644).  

Aşalım Dağlar Aşalım isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel 

analizi şöyledir: A (a+b+k+c+b1+a1+b1
2) 

Ezgi bir bölüm ve üç cümleden oluşmaktadır. Sözel yapıya bağlı olarak küçük 

motif değişiklikleri görülür. Geleneksel Türk halk müziğinde Kerem ayağı, geleneksel 

Türk sanat müziğinde ise Karcığar Çeşni dizilerindeki türkünün TRT repertuarında 

notası mevcuttur (TRT Rep. No: 2078).  
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Bindim Atın Birine isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi 

şöyledir: A (a+a1+a2+a3+b+c+d+e+f) 

Ezgi bir bölüm ve altı cümleden oluşmaktadır. Türkü makamsal yapısı itibarı 

ile geleneksel Türk sanat müziğinde Do Nihavent Çeşni olarak adlandırılabilir. 

Geleneksel Türk halk müziğinde ise dizi adlandırmalarının makamsal özellikler dikkate 

alınmaksızın gerçekleştirilmesi nedeni ile do perdesinin karar sesi olarak kullanıldığı 

tüm ezgiler do müstezat olarak adlandırılmaktadır. Bindim Atın Birine türküsü de bu 

bağlamda Do Müstezat ezgiler arasında değerlendirilir. Bursa köy güvendeleri arasında 

yer alan türkünün TRT repertuarında notası mevcuttur (TRT Rep. No: 243).  

Bursa Güvendesi bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi şöyledir:  

A (a+a1+a2+a3+a4+b+c+d+d1+e+f+g+f1+h+h1+h2) 

Ezgi bir bölüm ve sekiz cümleden oluşmaktadır. Cümle zenginliği ezgiyi 

monotonluktan uzaklaştırmakta ve coşkusunu arttırmaktadır. Geleneksel Türk halk 

müziğinde Yörük ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Nikriz makamı olarak 

adlandırılabilen türkünün TRT çalgısal repertuarında notası mevcuttur (TRT Çalgısal 

Rep. No: 213).  

Şimşir Pınarın Üstüyem isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel 

analizi şöyledir: A (a+b+c+d+e+d1+f+g) 

Ezgi bir bölüm ve yedi cümleden oluşmaktadır. Zengin cümle yapısı ile ilin 

dikkat çekici ezgilerindendir. Geleneksel Türk halk müziğinde Hüseyni ayağı, 

geleneksel Türk sanat müziğinde ise Bayati makamı olarak adlandırılabilen türkünün 

TRT repertuarında notası mevcuttur (TRT Rep. No: 2758).  

Çanakkale ili geleneksel Türk halk müziği repertuarından seçtiğimiz Şu 

Biga’nın Düzüne, Gelin Alay Havası, Karyolamın Demiri, Kusköy Zeybeği ve Karanlık 

Dere Zeybeği isimli ezgiler üzerinde biçimsel inceleme gerçekleştirilmiştir.  
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Şu Biga’nın Düzüne isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi 

şöyledir:  A (a+b+c+a1+a2+d) 

Bir bölüm ve dört cümleden oluşan türkü, geleneksel Türk halk müziğinde 

Azeri ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Segah Çeşni olarak adlandırılır. 

Türkünün TRT repertuarında notası mevcuttur (TRT Rep. No: 2073).  

Gelin Alay Havası isimli oyun havası bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel 

analizi şöyledir:  A (a+b+b1+c+d+c1+d1+e+f+g+h+ı) 

Bir bölüm ve dokuz cümleden oluşan ezgi, cümle zenginliği itibarı ile 

geleneksel Türk halk müziğinin ender görülen çalgısal ezgilerindendir. Geleneksel Türk 

halk müziğinde Sol Müstezat, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Rast makamı olarak 

adlandırılan dizidedir. Balıkesir ili Edremit Đlçeside Alay Zeybeği (TRT Çalgısal Rep. 

No: 212) adlandırması ile çatal bir ezgisi daha bulunan oyun havasının TRT çalgısal 

repertuarında notası mevcuttur (TRT Çalgısal Rep. No: 104).  

Karyolamın Demiri isimli türkü bir bölümlü biçime sahiptir ve biçimsel analizi 

şöyledir:  A (a+b+b1) 

Türkü bir bölüm ve iki cümleden oluşmaktadır. Geleneksel Türk halk 

müziğinde TRT nota örneği ve bu nota yazımında yer alan karar sesine bağlı olarak 

değerlendirildiğinde Misget ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise makamsal 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Segah Çeşni olarak düşünülebilinir. 

Türkünün TRT repertuarında notası mevcuttur (TRT Rep. No: 1716).  

Kusköy Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir oyun havasıdır ve biçimsel 

analizi şöyledir:  A (a+b+b1+a1+c+d+e+f) 

Bir bölüm ve altı cümleden oluşan ezgi, geleneksel Türk halk müziğinde 

Derbeder (Kalenderi) ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Saba makamı olarak 

adlandırılmaktadır. Oyun havasının TRT çalgısal repertuarında notası mevcuttur (TRT 

Çalgısal Rep. No: 458).  
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Karanlık Dere Zeybeği bir bölümlü biçime sahip bir oyun havasıdır ve biçimsel 

analizi şöyledir:  A (a+b+a1+c+a2+d+e+a3) 

Bir bölüm ve beş cümleden oluşan ezgi, geleneksel Türk halk müziğinde 

Yörük ayağı, geleneksel Türk sanat müziğinde ise Nikriz makamı olarak 

adlandırılmaktadır. Oyun havasının TRT çalgısal repertuarında notası mevcuttur (TRT 

Çalgısal Rep. No: 484).  

II.5. Ritm Yapısı 

Batı Anadolu Yörük müziğine ait ürünler ritm yapıları bakımından 

incelendiğinde, ağırlıklı olarak dokuz zamanlı usul ve bu usulün D tipine 

rastlanmaktadır. Birleşik halk müziği usullerinden olan dokuz zamanlı usul, bölge 

genelinde çeşitli mertebelerde karşımıza çıkar. 9/8’lik usul en yaygın kullanıma 

sahipken, 9/16’lık usule Muğla ilinde, 9/4’lük usule ise Aydın ve Đzmir illerinde sıklıkla 

rastlanır. Dört ve iki zamanlı basit usuller, dokuz zamanlı usuller kadar yoğun 

olmamakla beraber sıklıkla karşılaşılan diğer usullerdendir. TRT repertuarındaki sözlü 

eserler üzerinde gerçekleştirdiğimiz incelemeler sonucunda, illere ait usul yapıları 

yüzdelik oranlar halinde tespit edilmiştir. Bu tespitlerin tablolar halinde sunulması yolu 

ile bölge genelindeki ezgilerin usul yapısının bütüncül bir bakış açısı ile 

değerlendirilmesi amaçlanmış, bölge ezgilerinin usul yapısına dair bir kimlik 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler aşağıda sunulmaktadır.      

Aydın ili ezgileri üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda, yöre ezgilerinin 

%56’lık bir bölümünü 9 zamanlı usule ait örneklerin teşkil ettiği görülür. 9 zamanlı 

usule ait ezgilerin % 78’ini 9/8’lik usul oluştururken, %22’lik bir dilimi 9/4’lük 

usuldeki ezgiler oluşturmaktadır. 9/4’lük ve 9/8’lik usuldeki ezgi örneklerinde ağırlıklı 

olarak 9 zamanlı usulün D tipine (2+2+2+3) rastlanır. 
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56%

13%
3%

28%

9 zamanlı
4 zamanlı
2 zamanlı
7 zamanlı

 

Tablo 3. Aydın Đli Usul Dağılımı 

Đncelemelerimiz sonucunda Balıkesir ilinde de ağırlıkla 9 zamanlı usulün 

kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. 9 zamanlı usule ait ezgilerin % 81,6’sını 9/8’lik 

usul, %18,4’lük dilimi ise 9/4’lük usuldeki ezgiler oluşturur. 9/4’lük ve 9/8’lik usuldeki 

türkü örneklerinin tamamına yakınında 9 zamanlı usulün D tipi (2+2+2+3) görülür. 

6%
2%

19%

73%

9 zamanlı

4 zamanlı

2 zamanlı

5 zamanlı

 

Tablo 4. Balıkesir Đli Usul Dağılımı 
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Bursa ili ezgilerinde de benzer bir usul tablosu karşımıza çıkmaktadır. Bölge 

ezgilerinden büyük bir çoğunluğunu oluşturan 9 zamanlı ezgilerin tamamı 9/8’lik 

usuldedir. Bu ezgilerin % 97’sinde ise 9 zamanlı usulün D tipi (2+2+2+3) görülür. 

68%

21%

2%
9%

9 zamanlı

4 zamanlı

2 zamanlı

6 zamanlı

 
 

Tablo 5. Bursa Đli Usul Dağılımı 

Çanakkale ili ezgilerinden %84’lük bir dilimi 9 zamanlı ezgiler oluştururken, 

kalan dilimin eşit bir şekilde 4 ve 2 zamanlı ezgiler arasında dağıldığı tespit edilmiştir. 9 

zamanlı ezgilerin % 76’sı 9/8’lik, %24’ü ise 9/4’lük usuldedir. 9 zamanlı ezgilerde % 

86 oranında 9 zamanlı usulün D tipi (2+2+2+3) görülmektedir. 

84%

8%

8%

9 zamanlı

4 zamanlı

2 zamanlı

 
 

Tablo 6. Çanakkale Đli Usul Dağılımı 
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Đzmir ili türkülerini usul yönünden incelendiğimizde, türkülerin büyük bir 

çoğunluğunun 9 zamanlı usulde olduğu, kalan yüzdelik dilimin 2, 4, 8 ve 10 zamanlı 

usuller arasında dağıldığı görülür. 9 zamanlı türkülerin % 82’si 9/8’lik, % 18’i ise 

9/4’lük usuldedir. 9 zamanlı usullerin genelinde gerçekleştirdiğimiz inceleme 

sonucunda % 71’lik bir bölümünün D tipinde (2+2+2+3) olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

76%

2%
4%

2%

16%

9 zamanlı
4 zamanlı
2 zamanlı
10 zamanlı
8 zamanlı

 
 

Tablo 7. Đzmir Đli Usul Dağılımı 

Muğla ili ezgilerinin %75’lik dilimini oluşturan 9 zamanlı ezgilerin %5’i 

9/16’lık, %28’i 9/4’lük ve %67’si 9/8’lik usuldedir. 9 zamanlı türkülerin % 78’i 9 

zamanlı usulün D tipindedir (2+2+2+3). 

75%

20%

1% 4%

9 zamanlı

4 zamanlı

2 zamanlı

7 zamanlı

 
 

Tablo 8. Muğla Đli Usul Dağılımı 
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Batı Anadolu ezgilerinin usul yapısı üzerinde genel bir değerlendirme 

yapıldığında, karşımıza aşağıda belirtildiği gibi bir dağılım tablosu çıkmaktadır. 9 

zamanlı usulün yaygın olduğu bölgede, 9 zamanlı usulün yaygınlığının artışı ile ters 

orantılı olarak 4 ve 2 zamanlı usullerde azalma gözlenir. Bu usuller dışında kalan 5, 6, 

7, 8 ve 10 zamanlı usullere ise bölgede nadiren rastlanmaktadır.  
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Tablo 9. Bölge Genelinde Usul Dağılımı 
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III.  BÖLÜM 

BATI ANADOLU YÖRÜK MÜZĐĞĐNDE KADIN ĐCRALARI 

III.1.  Yörüklerde Kadın Kimliği 

Türk kültüründe kadının yeri ve önemini Gökalp (1976), şu sözlerle ifade 

etmektedir:   

Eski Türklerde kadının vaziyeti garib bir vaziyetti. Çünkü başka cemiyetlerde kadın 
tabu idi. Eski Türklerde ise tekin di. Tekin, tabunun zıddıdır. Kadının tekinsiz 
olmayıp, bilakis tekin olmasının birçok mühim neticeleri var. Bunlardan birkaçını 
zikredelim: 

1.  Bir emirname “Hakan emrediyor ki” diye başlarsa muta olmazdı. “Hakan ve Hatun 
emrediyor ki” diye başlarsa muta olurdu. 

2.  Hakan yalnız başına ecnebi devletlerin elçilerini kabul edemezdi. Elçiler Hakan 
sağda, Hatun solda olmak üzere, ikisinin huzuruna çıkabilirlerdi. Bundan 
anlaşılıyor ki velayet-i amme Hakan ve Hatunun ikisine aitti.  

3.  Aile dahilindeki velayet-i hassa da yalnız babaya ait değildi. Müştereken ikisine 
aitti. Mesela, baba, annesinin rızasını almaksızın kızını kocaya veremezdi. 

4.  Eski Türklerde harem yoktu. Kadın her meclise iştirak ederdi.  
5.  Eski Türklerde peçe ve yaşmak yoktu. Siyasi, dini ve iktisadi meclislere yüzleri 

açık olarak iştirak ederdi. 
6.  Mesleki taksim-i amal olmadığından, kadın erkeklerin yaptıkları bütün hizmetleri 

ifa ederdi. Hükümdarlık, kumandanlık gibi. 
7.  Kurultaya erkekler gibi iştirak ederdi. Orda hür ve serbest yapılan “kengeş”lere 

iştirak ederdi. 
8.  Şölenler ve yağma şölenlerine erkekler gibi iştirak ederdi. 
9.  Milli toylara erkekler gibi iştirak ederdi” (s. 258). 

XIV. Yüzyıl Orta Asya’sında kadınlar her zaman cemiyetin içinde, erkeklerle 

yan yana yer almışlardır. Kadın ve erkek arasında kaç-göç yoktur. Nazmiye Togan 

(1973: 7–13), Temur’un eşlerinden Saray Melik Hanım’ın derme evinde ziyaret vermiş 

olduğunu belirtir. Ziyarette, prensler, elçiler, kibar hanımlar yer almışlardır. Temur’un 

bir diğer eşi Hanzade, derme evin önündeki büyük gölgeliğin altında birçok kadınlarla 

beraber yüksek bir sedir üzerinde oturduğu halde, misafirleri kabul etmiş, burada mızıka 

çalınmış ve oyunlar oynanmıştır. 

Đslam dini ve Arap kültürü etkisi ile Türk kadınının üzüntü verici bir duruma 

düştüğü yönündeki görüşleri destekleyen Zelyut (2008: 447), Türk kadını Arabizmin 
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eseri olan sahte dinci ideolojilerle kandırılarak toplumdaki aktif yaşam biçiminden 

ötelendi, öteleniyor demektedir. 

Türkler, Đslamiyeti kabul etmelerinin ardından Đslam hukuku ve kültürü 

içerisinde yoğruldukları yeni bir döneme girmişlerdir. Bardakoğlu (1990: 13), bu 

süreçten sonra Türk aile hukukunun örfi hukuktan ziyade Đslam hukuku kaynak ve 

kültürüne göre gelişmiş ve şekillenmiştir olduğu görüşündedir. 

Đslam dininin Türk aile yapısı ve kadının toplumsal konumu üzerindeki etkileri, 

çeşitli yazarlar tarafından farklı bakış açıları ile değerlendirilir. Türk kadınının eski Türk 

yaşantısında sahip olduğu konumu ve saygınlığının Đslam dini etkisi ile kayba uğradığı 

gerçeği gözlem ve araştırmalarımızla sabittir. Kadın, aile içinde söz hakkına sahip olsa 

dahi toplum yaşantısında geri planda yer alır. Bununla birlikte eski Türk bozkır 

yaşantısında kadının sahip olduğu “Alp Ruhu”, gerekli zamanlarda kadını yeniden ön 

plana çıkartabilmektedir. Kurtuluş Savaşı zamanı düşmana karşı çeteler kuran, savaşa 

katılıp galibiyetler alan ve tarihe adını yazdıran pek çok efe ve kahramanımız kadındır:  

Kadın efelerimiz; Çete Ayşe, Çiftlikli Kübra, Ayşe Çavuş, Türk Amazonu Gördesli 
Makbule, Kara Fatma, Ümmühan Hanım… Bodrum’u işgal etmek üzere sahile 
yaklaşan Fransız ve Đngiliz gemilerine Ümmühan Hanım kıyıdan ateş açarak 
kahramanlık dersi vermiştir. Çete Ayşe, kocasından kalan elmas küpeleri satıp tüfek 
satın almış, genç kız ve kadınlardan oluşturduğu çetesiyle Yörük Ali Efe’ye 
katılmıştır. On altı yaşındaki Çiftlikli Kübra, Yunanlıların Aydın’a girdiğini duyunca 
babasının tüfeğini alıp Çete Ayşe’ye katılır. Türk amazonu Gördesli Makbule, siyah 
pantolon, ceket ve uzun bir manto giyinir, ayağında çizme, başında siyah başlık ile 
altında beyaz bir at, koşuyor cepheden cepheye. (Kasap, 2011: 93) 

Kolektif yaşam biçimleri ile Yörük gündelik hayatının pek çok anında, kadın 

erkek beraber yer alırlar. Konar-göçer yaşantıda çadırın yönetimi evin en yaşlı 

kadınında olduğu gibi, yayla göçü sırasında deve katarının başında da yine ailenin yeni 

gelini veya genç kızı yer alır. Deve çeken kadının önüne oba beyi bile geçemez. 

Gündelik işlerin büyük bir kısmı kadın tarafından yapılır. Çocuğa bakan, ocağı yakıp 

yemeği pişiren, misafiri ağırlayan kadındır. Koyun keçiden kırkılan yünü kadın 

temizler, eğirir, boyar.  Kilimler, çadırlar, heybeler, kolanlar hep kadınlar tarafından 

dokur. Hayvanları kadın sağar. Çalışkanlık ve becerikliliği ölçüsünde Yörük kadını, 
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toplum içinde saygınlık kazanır. Sosyal yaşantıda kadın pek çok işi üstlenip erkeğin 

yanında yer almasına rağmen, söz hakkı erkektedir.  

Yakın geçmişe kadar Yörüklerde çok eşliliğin ve aile içi evliliğin yaygın 

olduğu görülmektedir. Görücü usulü ile gerçekleşen evliliklerde eşler birbirlerini ancak 

düğün sonrası görebilirler. Aile büyüklerinin kararına karşı gelinemediği gibi, düğün 

öncesinde kadının yüzünü eşine göstermesi de mümkün değildir. örnek olarak kaynak 

kişilerimizden Ümmü Yoldaş, babasının iki kadınla evlendiği belirten, kendisi de 

görücü usulüyle evlenmiş olan bir Yörük kadınıdır. Evlenirken eşinin kim olduğunu 

bilmediğini söyleyen Yoldaş, günümüzde artık bu şekilde evlenmelerin kalmadığı, 

herkesin anlaşıp severek evlendiğini söylemektedir. 

 “Anan baban ne verirse o olurdu evvelden. Aileler sizin kızla bizim oğlanı 

çiftleyelim demişler. Öyle oldu, bitti, gitti. Aşk muşk yok. Senin anlayacağın, babanın 

ananın diktiği taşı yıkmak yoktu o zamanlar.” (Ü. Yoldaş ile yüz yüze görüşme, 13 

Ağustos 2010)  

Yörüklerin toprağa yerleşmeye başlamasıyla sosyal yaşamlarında yaşanan 

değişim, aile yapısına da yansımıştır. Yakın geçmişe kadar görülen çok eşlilik, bugün 

yerini tek eşliliğe bırakmıştır. Evlilikler görücü usulü ile değil, sevip anlaşarak 

gerçekleştirilmektedir. Konar-göçer yaşamda evlenen bireyler aynı çadırı aile büyükleri 

ile paylaşırken, günümüzde kendilerine ayrı bir ev açabilmektedirler. Bu ve bunun gibi 

değişimler, kadının aile içindeki söz hakkının da artmasına neden olmuştur. 

Đslami dönem etkisi ile birbirinden ayrılmış olan kadın ve erkek eğlence 

ortamlarında da, eski geleneksel Türk eğlence yapısına dönüş gözlenir. Geçmiş 

dönemlerde erkek ve kadın aynı eğlence ortamında yer alamazken, günümüz düğün ve 

eğlence ortamlarında kadın ve erkek bir arada eğlenmektedirler. Yöresel uygulama 

şekilleri ile kadın ve erkekler kendilerine has, dış katılımlara kapalı ortamlara da sahip 

oldukları gibi, genellikle yan yana aynı ortamda yer alır ve eğlenirler.   

Günümüzde kadının aile içinde ve sosyal yaşamda sahip olduğu hakları 

artmıştır. Ancak gündelik yaşamda yapmakla yükümlü olduğu işlerde herhangi bir 
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değişim görülmez. Aksine, yerleşik yaşamla beraber Yörük yaşantısına giren zirai 

faaliyetler, kadına yeni sorumluluklar yüklemiştir.  

“Đşleri ağırlıklı olarak hep kadınlar yapıyor. Çocuklara ben bakıyorum. Ev 

işlerini ben yapıyorum, hayvanlara ben bakıyorum. Sebzelere de yardımcı oluyorum. 

Hep evdeyim yani, hiç gezmem ben.” (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 

2010)  

Gerek geçmiş dönemde gerekse günümüzde değişmeyen tek gerçek, Yörük 

yaşantısında kadın olmanın zorluğudur. Tarihi süreçte kadının aile içi ve sosyal 

yaşamda sahip olduğu konumu ve saygınlığında dönemsel değişimler yaşanmasına 

rağmen, Yörük kadını her dönem güçlü duruşunu korumuştur. Ailesi ve ait olduğu 

toplum için her zaman korumacı, çalışkan, üretken bir kişilik sergileyen Yörük kadını, 

gerektiğinde şefkatli bir anne, gerektiğinde ise güçlü bir savaşçıdır.   

III.2.  Kadın Müzik Đcralarında Zaman ve Mekan 

Kadınlara ait müzik icralarının en yoğun şekilde görüldüğü icra ortamları, 

düğün geleneği kapsamında yer alır. Geleneksel düğünlerde pek çok uygulama, 

kadınların müzik icralarını barındırdığı gibi, hıdrellez eğlenceleri, tarla, bağ, bahçe ve 

ev işleri, bayramlar, kadın toplantıları ile nişan ve bazı yörelerde görülen diş buğdayı 

(diş ediği) gibi çeşitli geçiş dönemlerinde de kadın müzik icralarına rastlanır.  

III.2.1.  Gündelik Hayat 

Yörük kadını, gündelik hayatında zamanının çoğunu ev ve tarla işleri, 

hayvanların bakımı ile geçirir. Hayatın her anında var olan müzik, Yörük kadınının da 

hayatında önemli bir yere sahiptir. Bireysel müzik icralarının dinleyici ve katılımcı 

kitleleri ile birlikte ele alındığı çalışmamızda, toplu katılımın gözlenebildiği gündelik 

hayatta gerçekleşen başlıca icralar, tarla işleri sırasında gerçekleşenlerdir.  

Tarlalarında çalışılan kadınlar can sıkıntılarını azaltmak, iş verimini arttırmak 

ve eğlenip hoşça vakit geçirmek gibi çeşitli amaçlarla türküler söylerler. Müziğin 
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yaşantının her alanında var olduğu hatta çok özel bir yere sahip olduğunun en açık 

göstergesi, Bursa’da tespit edilen bilgi ile sabittir. Yörede yaptığımız alan 

araştırmasından tarlada çalışan kadınların, çalışırlarken kendilerine türkü söylemesi için 

hususi bir türkücü dahi tuttuklarını öğrenmekteyiz. Özel olarak türkü söylemek üzere 

tarlaya götürülen bu kişi bir kenarda oturmakta, çalışan kadınlara gün boyu türkü 

söyleyşp bakır çalmaktadır (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011). Rukiye 

Tümer de pamuk, zeytin toplayan kızların tarlada kendi aralarında eğlence yaptıkları, 

türküler söyleyip eğlendiklerini belirtir.  

Çanakkale Bayramiç Đlçesi Köseler Köyü’nde tarla işlerinde kadın ve 

erkeklerin ayrı ayrı çalıştıklarını gözlemledik. (Çanakkale Bayramiç Đlçesi Köseler 

Köyü Alan Araştırması, 8 Ocak 2011). Oysa günümüzde pek çok bölgede kadın ve 

erkek tarla, bahçe işlerinde beraber, yan yana çalışmaktadır. Örneğin Bursa’da Çitmeye 

kadın ve erkekler beraber giderler. Çitme sırasında kadın erkek kol kola, yan yana 

tarlayı geçerler. Bu sırada topluca bir türkü tutturulur, tarlanın bir başından bir başına 

gidilir. Uzun zaman süren ve oldukça yorucu olan tarla işinde kendilerini türküye 

kaptıran kadın ve erkekler, kendilerini tarlanın öbür ucunda bulurlar (Bursa Araştırması, 

24 Ocak 2011). 

Tarla işleri sırasında söylenen türküler herkesin bildiği, yöreye özgü 

türkülerdir. Özel olarak sadece bu ortamlarda söylenen bir türkü tespit edilmemiştir. 

Kadınların tarla işleri sırasında istenilen herhangi bir türküyü seslendirilebilmektedir.  

III.2.2.  Güz ve Bahar Şenlikleri 

Konar-göçer Yörük yaşantısında bahar ve güz ayları şenlik aylarıdır. Yayla 

göçünün de gerçekleştirildiği bu aylarda şenlikler düzenlenir. Baharda gerçekleşen Koç 

Salımı (koç katımı) ile güz aylarında gerçekleşen Hasat toplama işlemleri düzenlenen 

şenliklerle kutlanır. Köklü bir geleneğe sahip olan bu şenliklerin, yayla göçülmemesi, 

köylerin artan göçle boşalması gibi nedenlerle 1930–1940 yılları ile 1980–1990 yılları 

arasında gerçekleştirilmediği görülmektedir. 1980-1990’lı yıllardan itibaren Yörük 

dernekleri geleneğe eski canlılığını kazandırmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Günümüzde Güz ve bahar şenliklerinin tekrar kutlanmasında rolü olan derneklere 

“Menteşe Köyü Kültür Dayanışma, Yaşatma Derneği” örnek verilebilir. (Bursa 

Araştırması, 24 Ocak 2011).  

III.2.3.  Bayram Eğlenceleri  

Bayramlar eğlencelerinde çocuklar ve gençler tarafından yapılan uygulamalar 

ön plana çıkmaktadır. Farklı adlandırmalar altında Adak Toplama (Bkz. EK 1), Arap 

Oyunu (Bkz. EK 3), Baca Kurma (Bkz. EK 4), Deve Oyunu (Bkz. EK 7), Eşeğe Ters 

Bindirme (Bkz. EK 8), Fort  Oyunu  (Bkz. EK 10), Gurlangıç (Bkz. EK 14)  vb pek çok 

gelenek, çeşitli yörelerde uygulanmaktadır. Yakın geçmişe kadar bu geleneklerin yanı 

sıra müzikli eğlencelerin de yapıldığı görülür.  

Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı mekanlarda gerçekleştirdiği bayramlara özgü 

müzikli eğlencelerinde kadınlar, bir evde veya evin avlusunda toplanırlar. Kendi 

aralarında bakır, leğen, güğüm, kaşık, darbuka vb. aletleri çalıp türküler söyleyerek 

eğlenir, oyunlar oynarlar. Bu icralarda çalım ve söyleme sesi güzel olan veya iyi çalıp 

söylediği herkes tarafından bilinen bir kişi tarafından yapılabildiği gibi, özel olarak bu 

eğlenceler için para karşılığında bir müzisyenin çağrıldığı da tespit edilmektedir.   

Đzmir Bergama ilçesi Memişler Köyü’nde kadınlar kendi aralarında para 

toplayıp bayram eğlencesi için müzisyen tutar, eğlenirler (R. Aslan ile yüz yüze 

görüşme, 12 Şubat 2011). Çanakkale Yenice ilçesi Öğmen Köyü’nde de beş yıl 

öncesine kadar benzer uygulama görülür. Kurban bayramında müzisyen çağırarak 

eğlence yapan ve dört gün boyunca bu eğlenceleri sürdüren yöre kadınları, artık kendi 

arasında toplanıp eğlenmekte, kendileri çalıp söylemektedir (H. Yener ile yüz yüze 

görüşme, 18 Aralık 2010). 

III.2.4.  Hıdrellez Eğlenceleri 

Hıdrellez kutlamalarında da oyun ve müzik icraları ile eğlenceler tertip 

edimektedir. Bayram eğlencelerinde görüldüğü gibi hıdrellez kutlamalarında da 

kadınlar, kendileri çalıp söyleyerek veya aralarında para toplayarak müzisyen çağırıp 
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eğlenirler. Bölgede oyun ve müzik ile eğlenilen hıdrellez kutlamalarında, hıdrellez günü 

ve öncesindeki günlerde yapılan Çiğ Toplamavi, Gavur Küfü (Bkz. EK 11) gibi çeşitli 

uygulamalara da rastlanmaktadır.  

III.2.5.  Nişan Kutlamaları 

Kadınların müzik icra ettikleri bir diğer ortam, Nişan eğlenceleridir. Kız 

istendikten ve söz kesildikten sonra yapılan nişanda dümbelekle ve bakır çalınarak 

eğlenilir. Kadınlar kendileri çalar, söyler, oynar. Kına ve düğünlerdeki kadın 

eğlencelerinde olduğu gibi nişan eğlencelerinde de mekan gelin olacak kızın evinin bir 

odası veya evin avlusudur. Eskiden evlerin genellikle geniş avlulara sahip olması 

nedeniyle avlu önleri bu eğlencelerde öncelikle tercih edilen mekanlar olmuştur. 

Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Köseler Köyü’nde nişan eğlencesine Goca Nişan 

denilmektedir (R. Tümer ile yüz yüze görüşme, 8 Ocak 2011). 

III.2.6.  Düğün Eğlenceleri 

Tarih boyunca tüm Türk topluluklarında görüldüğü gibi günümüz Yörük 

yaşantısında da aile kavramına önem verilir. Toplumun temelini oluşturan aile gibi, 

ailenin temellerinin atıldığı düğün günleri de kutsal sayılır. Đlk anlamı ile bağlama, 

bağlanma anlamına gelen düğün, düğ- fiil kökü, tüğ- biçiminde Kaşgarlı Mahmud’un 

sözlüğünde geçer. Yine Oğuz destanında da çalgılı, oyunlu toplantılar düğün sözü ile 

tanımlanır (Boratav, 1973: 205). 

Günümüzde en canlı şekliyle yaşatılmaya devam edilen geleneklerin başında 

yer alan düğünler, eski Türk yaşantısında olduğu gibi Yörük yaşantısının da en 

ihtişamlı, en coşkulu kutlamalarıdır. Bölge genelinde ana hatları ile benzer hatta aynı 

özellikleri sergileyen düğünlerin, yöresel birtakım farklı uygulamalarına da rastlanabilir. 

Yine aynı uygulamaların farklı bölgelerde farklı adlandırmalar altında yapıldığı 

görülmektedir. 

                                                
vi Hıdrellez günü sabahı kadınlar, bitki yapraklarının üzerinden çiğ toplarlar. Toplanan çiğ suyu ile o sabah ekmek 
veya yoğurt mayalanmasının bolluk ve bereket getireceğine inanır.  
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Sosyo-kültürel ve ekonomik yapıdaki değişim, düğün geleneklerine de 

yansımıştır. Otuz ile elli yıllık bir geçmişe kıyasla günümüz düğünlerindeki en belirgin 

değişim, düğünlerin süresinde görülen kısalmadır. Araştırmalarımızda “eskiden 

düğünler yedi gün olurdu” söylemlerine sıklıkla rastlamamıza rağmen, yedi gün 

uygulanmakta olan bir düğün tespit edilememiştir. Düğün günlerinin azalmasının en 

temel nedeni yemekli ve içkili gerçekleştirilen düğünlerin düğün sahiplerini maddi 

açıdan zorlamasıdır. Günümüz çalışma şartları bir diğer etken olarak sayılabilir. Düğüne 

katılacak davetlilerin uzun süre işlerinden ayrı kalmalarının zorluğu, düğünlerin 

süresinin kısalmasına neden olmaktadır. Yine düğünlerin süresi gibi düğün günlerinin 

belirlenmesinde de günümüz şartlarından etkilenir. Köyünden uzakta olanların 

katılımının sağlanması amacıyla düğünler, genellikle hafta sonlarında yapılmaya 

çalışılmaktadır.    

Günümüzde düğünler genellikle iki günden ibaret olup cuma, cumartesi günleri 

veya cumartesi, pazar günleri gerçekleştirilir. Đstisnai olarak üç gün üç gece, dört gün üç 

gece, dört gün dört gece ve hatta altı gün altı gece de düğün yapılabilmektedir. Üç gün 

üç gece süren düğünler cuma günü sabahından başlayarak Pazar gecesine kadar 

sürmektedir. Üçüncü güne sarkan düğünlerde genellikle Paça Günü adı verilen bir 

uygulama da yapımaktadır. Bu adet ve kapsamında gerçekleştirilen çeşitli geleneksel 

uygulamalar düğünün son gününü oluşturur. Bir başka üç günlük düğün uygulamasında 

birinci ve ikinci günler kına eplenceleri düzenlenirken, üçüncü gün gelin alma ve yine 

toplu eğlenceye ayrılmaktadır. Paça gününün uygulanmadığı köylerde, kına yakımına 

iki gün ayrılarak düğün üç güne uzayabilmektedir.  

Benzer bir uygulama Muğla Đli Fethiye Đlçesi’nde gözlenir. Yörede üç gün üç 

gece gerçekleşen düğünler Salı günü başlayıp Perşembe günü bitebildiği gibi cuma 

günü başlayıp Pazar günü de bitebilmektedir. Üç günlük düğünde kına yakma geleneği 

Kız Kınası ve Esas Kına şeklindeki iki faklı ad altında, farklı günlerde ve kendi 

içerisinde sahip olduğu farklı uygulamalar ile tamamlanmaktadır. Muğla ili Fethiye 

ilçesindeki bu uygulama her iki kınanın da ayrı adlar alması ile Aydın ilindeki kına 

geleneğinden ayrılmaktadır. Aydın ilinde bu şekilde ayrı bir adlandırmaya rastlanmaz.   
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Bursa Keles, Orhaneli düğünleri cumadan pazartesi gününe kadar üç gün üç 

gece yapılır. Yine benzer bir şekilde Cuma gününden Pazar gününe kadar süren düğüne 

başlangıç diğer yörelerden farklı olarak misafirlerin gündüz karşılanmasının ardından 

gerçekleştirilen Danışık gecesi ile başlar. Paça gününün de gerçekleştirildiği yörede, 

paça günü sabahı eğlence yapılır, bakır, davul, zurna çalınarak eğlenilir. Paça günü 

olarak ifade edilen pazartesi günü, yine diğer yörelerden farklı olarak düğün günleri 

arasında sayılmamaktadır. Cuma başlayan düğün Pazar akşamı Güvey Salma ile son 

bulur.  

Dört gün üç gece gerçekleşen düğünlere örnek olarak Đzmir Đli Karaburun ilçesi 

düğünleri verilebilir. Dört gün süren düğüne Perşembe gününden odunculara damat 

tarafından oğlan evinde verilen yemek ziyafeti ile başlanır. Pazar günü gündüz gelin 

alınmasıyla başlayıp gece geç saatlere kadar süren eğlencelerle düğün son bulur. Muğla 

ili Fethiye Đlçesi Günlükbaşı Semti ve çevre köylerinde de düğünler Karaburun 

örneğinde olduğu gibi perşembe günü başlayıp Pazar günü de bitebildiği gibi salı günü 

başlayıp Cuma günü de bitebilmektedir. Muğla ili Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç 

Köyü’nde de dört gün uygulanan düğünlerde dördüncü ve son gün duvak günü 

uygulama ve eğlencelerine ayrılmıştır. Oysa yöreye çok yakın bir başka köy olan 

Çomakdağ Ketendere Köyü’nde Duvak günü gerçekleştirilmediği gibi, düğünler sadece 

iki gün sürmektedir.      

Đki gün süren düğünlerde birinci gün kına yakılırken, ikinci gün gelin alma ve 

balovii gerçekleştirilir. Altı günlük düğün uygulamasına ise sadece Çanakkale’de 

rastlanır. Pazar günü başlayıp Cuma gününe kadar süren düğüne ait tespitte 

bulunulamamış, ancak halen uygulanmakta olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

Düğünün başladığı andan sonlandığı ana kadar gerçekleştirilen her bir 

uygulama ve her bir aşamasında kadın erkek ayrımı yapılmaksızın kesintisiz bir 

eğlenceden söz etmek mümkündür. Kadınlara ait müzik icralarının da en zengin, en 

coşkulu, en serbest ve canlı hali ile yaşatılmakta olduğu icra ortamları kuşkusuz 
                                                
vii Balo: Günümüzde gelin alma günü gerçekleştirilen toplu eğlence, dışarıdan getirtilen müzisyenler 
eşliğinde gerçekleştirilir. Yörede bu çalgı takımına caz adı verilir. Caz tutan köylü, topluca eğlendiği bir 
geceye de Balo demektedir. 
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düğünlerdir. Düğünün her bir aşamasının kendine özgü kurallarına bağlı kalınmak 

koşulu ile gerçekleştirilen müzik uygulamalarının çeşitliliğini, düğünlerin süresi 

oldukça etkilemektedir. Katılımın en yüksek olduğu eğlenceler olan düğünler haricinde 

de kuşkusuz kadınlar, kendilerine has çeşitli icra zamanları ve ortamlarına da sahiptirler. 

Ancak kendi söylemleri ile arka arkaya günlerce kesintisiz devam eden düğün 

günlerinde pratik yapma, hafızalarını tazeleme, kendilerini ortamın coşkusuna 

kaptırarak daha bir özgür olabilme imkanı bulmaktadırlar. Bu nedenle düğünlerin 

mümkün olduğunca uzun sürmesi, tüm düğün geleneklerini canlı tuttuğu gibi müzik ve 

beraberinde yaşatılan oyun icralarının da canlılığını koruması adına önem taşımaktadır.  

Đki ile altı gün arasında değişen sürelerde gerçekleştirilen düğünlerde, kadınlara 

özgü müzik ve oyun icralarının gerçekleştirildiği pek çok icra ortamına rastlanır. Düğün 

geleneği içerisinde yer alan bu uygulamaların her biri kendine özgü kuralları, zamanları 

vb. özellikleri ile konservatif bir yapıda gerçekleşir. Dışarıdan katılıma kapalı bu 

ortamlarda kadınlar, kendi müzik ve oyunlarını icra ederler.  

III.2.6.1.  Düğünde Bayrak 

Yörük düğünlerinde bayrak ve bayraktar ayrı bir öneme sahiptir. Düğünün 

başlangıcı ve bitirilişinin bayrak ile gerçekleştirilmesi pek çok yörede halen 

uygulanmaktadır. Çeşitlilik gösteren uygulamalarıyla düğünlerde Bayrak Dikme, 

Bayrak Dürme, Bayrak Karşılama adetleri törensel bir havada, belirlenmiş kesin 

kurallarla gerçekleştirilir. Kadınlara özgü müzik veya oyun icralarına rastlanılamayan 

bayrak törenleri, konumuz dışı olmalarına rağmen Yörük düğünlerinin vazgeçilmez 

unsurları hatta düğünün sembolü olmaları nedeniyle üzerinde kısaca durulması gereken 

hususlardandır. 

III.2.6.1.1.  Bayrak 

Her köyün kendine ait bir bayrağı vardır. Davetli olan diğer köylerin gençleri 

de kendi bayrakları ile düğüne iştirak ederler. Örnek olarak Đzmir Đli Bergama ilçesi 

Kozluca Köyü gençlerinin bayrağında kırmıza renkle Kozluca Köyü Gençleri 

yazmaktadır (C. Şen ile yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2010). Köylerdeki genç odaları 
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tarafından hazırlanan bu bayrağa Bursa’da Yörük bayrağı ve Sancak da denir. Bu 

bayrak tepesine takılan örtüler, elma veya ayva gibi meyveler, horoz tüyleri, aynalarla 

köyün gençleri tarafından düğün öncesi süslenir. Bu bayrak Türk bayrağı ile birlikte 

düğün boyunca pek çok uygulanmaya eşlik eder. Örnek olarak Bursa’da Küçük 

Kına’nın arkasından yapılan Esas Kına veya Büyük Kına adı verlen kına gecesinde, 

kınanın oğlan evinden kız evine götürülmesi sırasında alayın başında Yörük ve Türk 

bayrakları yer almaktadır (M. Ö. Takmaklı ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011). 

Çanakkale düğünlerinde de bayrağa ayrı bir önem verilir, bayraksız düğün 

töreni başlamaz. Düğün günü bayraktarın evinde süslenen bayrak, dua okunarak 

kaldırılır. Yörede duasız bayrak kalkmaz. Bayrak kaldırma töreni, bayrağın yanlışlıkla 

yere düşürülmesi durumunda kan akıtılmasını gerektirecek kadar öneme sahiptir. 

Yörede görülen bir diğer uygulama ise bayrağın tepesinde meşale yakılmasıdır. Kına 

ateşi ve düğün meşalesi geleneklerinden farklı olarak, ateş bayrağın tepesinde yakılır. 

Bayrağın ucuna çakılan çıraların tutuşturulması ile yakılan ateşe yörede Bayrak 

Meşalesi denir. Geçmişte uygulanan bu adette amaç bayrağın aydınlatılmasıdır. 

Elektriğin olmadığı zamanlarda, meşale yakılarak bayrağın daha net görünmesi 

sağlanmıştır (Çanakkale Bayramiç ilçesi Alan Araştırması).   

III.2.6.1.2.  Bayraktar 

Bayraktar, düğünlerin organizasyonu ve eğlencenin düzenlenmesinden sorumlu 

olan kişiler arasında yer alır. Bölge düğünlerinde gençlerden bir Efe Başı, onun hemen 

yanında da bir Bayraktar bulunur. Erkek eğlencelerinde oyunlar bu kişilerin 

önderliğinde oynanmaktdır (R. Tezcan ile yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010). 

 Kendisi de bayraktarlık yapmış olan Ceyhan Şen, bayraktarın görev ve 

sorumluluklarını anlatmaktadır:  

“Önceden bayraktarı gençler kendi arasında seçiyordu. Normal seçimler gibi 

gizli oylama yapılıyordu. En sonunda kim çıktıysa bayraktar o oluyordu. Diğeri yani 

ikinci seçilen de yardımcısı oluyordu. Sonradan bayraktarın kim olacağını düğün 

sahipleri belirlemeye başladı. Bayraktarın görevi, düğünde ne zaman oynanmaya 
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çıkılacak, ne zaman ahenk yerine gidilecek belirlemekti. Mesela sabah oduncular kaçta 

gelecekler bayraktar belirler. Gençlerin toplanmasını sağlar. Bayraktar seçildiği zaman 

bir iki sene değiştirilmez.” (Yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2010)  

Oduncu geleneği ve kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar 

araştırmalarımızda tespit edilmiştir. Ancak elde edilen bilgilere kadınlara özgü herhangi 

bir müzik veya oyun icrasını kapsaması nedeniyle burada yer verilmemiş olup ayrıntılı 

bilgi ekler bölümünde verilecektir (Bkz. EK 18). 

III.2.6.1.3.  Bayrak Dikme 

Düğünler bayrak töreniyle başlar. Bayrak dikme düğünün başladığını belirtir. 

Oğlan evine dikilecek olan bayrak köyün girişinden tüm köyü gezerek, törenle oğlan 

evine getirilir. Davul zurna eşliğinde müzikli gerçekleştirilen tören, çalgılarla birlikte 

köyün dışında başlar. Her köyün belli bir yeri, bir mevkisi vardır. Bu mevkii köyün 

dışında, girişinde bir yerdir. Seferberlik veya askerlik zamanlarında köydeki gençlerin 

yolcu edilmesi için tüm köyün çıktığı yer de burasıdır. Davul zurna da oradan başlar. 

Delikanlıların katılımı ve çalgılarla başlayan bayrak dikme töreninde çalınacak havalar 

da bellidir. Örnek olarak davul-zurnanın köye girişi sırasında icra ettikleri belirli 

havaları vardır. Bursa dağ köylerinde “Bineklerden üç binek var binecek” ezgisi bu 

havalardandır.  
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Şekil 3. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Cengiz Bütün  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

BĐNEKLERDEN ÜÇ BĐNEK VAR BĐNECEK 
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Bineklerden üç binek var binecek (aman) 

Aygır da var, beygir de var, tay da var aman 

Aygır da senin, beygir de senin, tay senin olsun (aman) 

Ağlama goyunum meleme de vazgeç guzundan (aman) 

Çok analar ayrı da düştü gızından (aman) 

Meyvalardan üç meyva var yiyecek (aman) 

Ayva da var, elma da var, nar da var (aman) 

Ayva da senin, elma da senin, nar senin olsun (aman) 

Suya giden top zülüflü yar benim olsun (aman) 

Davul-zurnanın bu havayı çalmaya başlaması ile delikanlılar da alayı tutar. Kol 

kola girerler, alay şeklinde türkü söyleye söyleye köye girer ve bütün köyü dolaşırlar. 

Davul zurna eşliğinde oğlan evinin önüne gelen bayrak, köyün gençleri 

tarafından dikilir. Bayrak herkes tarafından, düğüne gelen misafirler tarafından 

görülecek bir yere dikilir. Amaç bir nevi köyde düğün sahibinin evinin işaretlenmesidir. 

Ayrıca bu ev düğün süresince bayrak sayesinde uğurlanır, kötülüklerden, kem gözlerden 

de korunmuş olur. Bayrak bir bakıma uğur işaretidir. Davul zurna eşliğinde 

gerçekleştirilen bayrak dikme merasiminde köyün içerisinden düğün evine (oğlan evine) 

kadar yürünür. Tüm köy gençlerinin katıldığı bu yürüyüş boyunca davul zurna hiç 

susmaz. Damat da bayrağı getiren alayın başında gider (Muğla Đli Milas Đlçesi Kızılağaç 

Köyü Alan Araştırması, 09 Temmuz 2011). Düğünde bayrak erkek evine dikilir. Bayrak 

dikme kız evinde olmaz (F. Küpeci ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010).  
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Şekil 4. Oğlan Evinde Bayrak Dikme Görüntüsü 

III.2.6.1.4.  Bayrak Karşılama 

Bursa’da düğünün son günü (pazar) bayrak karşılanır. Gelinin alınacağı son 

düğün günü öğlen saatlerinde delikanlılar Delikanlı bayrağı ile birlikte köyün girişinde 

düğünün başlatıldığı aynı mevkie çıkarlar ve delikanlı bayrağını oraya dikerler. Köye 

dönüşleri sırasında çalgılar gençleri karşılamaya gider. Pazar günü gerçekleşen bu 

geleneğe Bayrak Karşılama denir. Delikanlıların bayrak karşılatmasından sonra topluca 

yemekler yenilir. Yemekten sonra da gelin almaya çıkılır (C. Bütün ile yüz yüze 

görüşme, 24 Ocak 2011).  

III.2.6.1.5.  Gün Battı Havası ve Bayrak Dürme 

Düğünün bitiminde müzisyenler Gün Battı Havası adı verilen ezgiyi 

seslendirirler. Bu havayla birlikte bayrak hep beraber gençler tarafından dürülür. Bayrak 

dürme hızlı hızlı yapılmalıdır. Müzik de bayrağın dürülmesi sırasında bu nedenledir ki 

çok hızlıdır (C. Şen ile yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2010) 

III.2.6.2.  Misafir Çıkartma Havası 

Köy girişinde başlayan bayrak töreni sırasında düğüne gelen misafirler de 

karşılanmış olur. Çalgılar, bayraklar, oyunlarla karşılanıp köye düğün evinin kapısına 

kadar getirilen misafirlerin eve çıkartılması yine çalgılarla olur. Düğün evinin önünde 
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davul-zurna misafiri eve çıkartmak için bir hava çalar. Misafir Çıkartma Havası denilen 

bu özel hava herkes tarafından bilinir. Misafirler bu hava çalmaya başlayınca kapının 

önünde bekleyip havayı dinlerler. Çalgının bittimi ile müzik ve oyun da bitmiştir. 

Misafirler eve girerek yemek törenine geçerler (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 

Ocak 2011).  

III.2.6.3.  Nöbet Havası 

Erkekler tarafından gerçekleştirilen bu düğün aşamaları sırasında kadınların 

katılımı veya kadınlara ait bir müzik icrası gözlenmez. Ancak bayrak dikme töreni 

sırasında bayrakla beraber karşılanıp köye, düğün evine getirilen misafirleri, gelin 

evinin önünde kadın çalgıcılar beklemektedir. Erkek müzisyenler tarafından davul zurna 

eşliğinde misafirlere misafir çıkartma havası çalınırken, kadın müzisyenler tarafından 

düğün evinin kapısındaki misafirlere Nöbet havaları çalınır. Sadece kadınlara mahsus 

olmayıp erkekler tarafından da çalınan bu havalar, Misafir Çıkartma Havası 

isimlendirmesi gibi aynı amaç için icra edilen havalara verilmiş bir diğer addır.  

Düğünün başlangıç günü olan cuma sabahı kadın çalgıcılar kız evinde nöbet 

tutar ve misafirlerin gelmesini beklerler. Çalınan havaların bu ismi alma nedeni de 

budur. Misafirlerin gelmesiyle birlikte bir iki nöbet havası çalınır. Misafirlerin düğün 

evinin önüne toplanması sırasında çalınan bu havalar, düğünün köy içinde başladığını 

simgeler. Kendilerine çalınan nöbet havasını dinleyen misafirler, daha sonra yemek 

yemek üzere eve çıkarlar (F. Küpeci ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010).  

Nöbet havaları sadece gelen misafirlere değil, köylüye de çalınır. Sabahın 

erken saatlerinde gelin ve damat evlerinin önünde yerini alan kadın ve erkek çalgıcılar, 

köylünün uyanmasıyla birlikte bu havayı çalmaya başlarlar. Yani Nöbet Havası, düğün 

sabahı henüz bayrak ve misafirler dahi köye gelmeden çalınan ilk ezgidir. Sabahın 

Seher Vakti isimli hava, Đzmir ili Bergama ilçesi ve çevre köylerinde nöbetlerde çalınan 

bir nöbet havasıdır (F. Benli ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010).  

Benzer bir uygulama Muğla ili Fethiye Đlçesi’nde de görülür. Yörede Misafir 

Karşılama olarak ifade edilen uygulamada çalınan ezgilere özel bir isim 
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verilmemektedir. Yine düğünün başladığı günün sabahında (Cuma sabahı) gerçekleşen 

misafirler karşılamayı, yörede uzun yıllardır profesyonel dümbek icracılığı yapan 

Şengül Özcan anlatmaktadır: 

“Biz misafir karşılama için gelin evinin önüne oturur çalmaya başlarız. Bakarız 

karşıdan misafir geliyor, kalkarız yanlarına gideriz. Eve getirirken yanlarında çalarız. 

Önlerinden yürüye yürüye gelir, düğün evine getirir oturturuz. Misafirler oturunca yine 

onlara çalmaya devam ederiz. Onlar da bize bahşişimizi verir tabii. Misafir karşılamada 

çaldığımız ezgilerin belirli bir sırası yoktur. Rastgele, neyi istersek onu çalar söyleriz. 

Karşılamada oyun oynanmaz.” (Ş. Özcan ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 2012)  

III.2.6.4.  Baskın 

Đzmir ili Bergama Đlçesi’nde Misafir Karşılama ve Nöbet Havaları gelenekleri 

ile eş zamanlı gerçekleştirilen bir diğer gelenek Baskın geleneğidir. Nöbet Havaları ile 

köyde düğünün başlatılması ve gelen misafirlerin karşılanmasının ardından oğlan evi 

müzisyenleri davul zurnalarla kız evine gelir ve kız evi önünde çalarlar. Aynı şekilde 

kız evinin çalgıcılarını da (dümbekçiler) gelinin yengesi alır ve oğlan evine götürür. 

Çalgıcılar on beş, yirmi dakika gibi kısa bir süre karşı evlerde çalıp söylerler. Daha 

sonra herkes geldiği eve geri döner. Kadın çalgıcılar kız evinde, erkek çalgıcılar da 

oğlan evinde çalmaya devam ederler. Kız evi kadın çalgıcılarıyla oğlan evi erkek 

çalgıcılarının karşı evlere gitmeleri yörede Baskına Gitmek, Baskın Yapmak olarak ifade 

edilir. Çalıp söyleme uygulamalarıyla beraber gerçekleştirilen geleneğe Baskın ismi 

verilmiştir (F. Küpeci ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010).   

III.2.6.5.  Dibek Dövme 

Düğünün ilk günü gerçekleşen ve hem kadınlara hem erkeklere özgü oyun ve 

müzik icralarını da içinde barındıran düğün uygulamalarından birisi de Dibek Dövme 

geleneğidir. Bölge genelinde yaygın olarak gerçekleştirilen Dibek dövme, dibek taşının 

içine konulan buğdayın dövülmesidir. Dibek taşında buğday, düğünün ilerleyen 

günlerinde yapılacak keşkek için kullanılmak üzere köyün gençleri tarafından dövülür. 

Dibek dövülürken çalgılar çalar, köyün erkekleri oyunlar oynarlar. Kadınlar da kendi 
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aralarında toplanıp çalar, söyler, oyunlar oynar, eğlenirler (Muğla Đli Milas Đlçesi 

Kızılağaç Köyü Alan Araştırması, 09 Temmuz 2011).  

 

Şekil 5. Dibek Dövme 

III.2.6.6.  Sabah Kahvesi - Çerez Gezme 

Çanakkale düğünlerinde rastladığımız gelenek, düğünün başladığı gün 

yapılmaktadır. Kız tarafından arkadaşlar, akrabalar, sağdıçlar ev ev gezerler. Gezmeye 

genç yaşlı ayrımı yapılmaksızın köyden isteyen herkes katılabilir ancak ekseri gençler 

ev gezmesini gerçekleştirirler. Çerez gezme veya sabah kahvesi denen gelenek gereği 

ziyaret edilen evlerde kahve içilir veya ev sahibinin verdiği çerezler toplanır. Kapı kapı 

gezilebilindiği gibi, isteyen ev sahipleri kız tarafına haber salarak evine davet de 

edebilir. Her iki durumda da müzik ve eğlence vardır. Eskiden dümbelekçi kadınlar 

eşliğinde kapıları gezen ve uğradıkları evlerde eğlenen kadınlar, günümüzde davul ve 

klarnetle aynı geleneği devam ettirmektedirler. Çerez gezmesi veya sabah kahvesi 

gezmesine katılanlara kız evinin avlusunda akşam yemeği hazırlanır. Kurulan sofralarda 

hep beraber yemekler yenir. Müzik bu sırada susmaksızın devam etmektedir. Yemekten 

sonra herkes evlerine dağılır. Aynı gece gelin kıza kına yakmak amacıyla tekrar gelin 

evinde toplanılmaktadır (A. Đnce ile yüz yüze görüşme, 15 Şubat 2011).  
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III.2.6.7.  Şeker Parlama 

Muğla ili Milas ilçesi düğün geleneklerinden olan Şeker Parlama veya bir 

diğer söyleyişle Şeker Paralama, düğün ikinci gününde (cumartesi) kınanın 

yakılmasından önce gerçekleşir. Gelinin yengeleri Gelin Şekeri denilen şekeri gelin ve 

damadın başında parçalar. Şeker parlama adı verilen bu merasim sırasında erkek 

müzisyenler tarafından Şen Ola Düğün Şen Ola,  Köprüden Geçti Gelin gibi yöreye 

özgü olmayan ezgiler icra edilir. Merasimin tamamlanmasının ardından gelin ve damat 

karşılıklı oynatılır (Muğla Đli Alan Araştırması, 09 Temmuz 2011). 

III.2.6.8.  Danışık 

Danışık gecesi düğünün başladığı ilk gün olan cuma günü gerçekleştirilir. 

Bursa ili dağ köylerinde (Orhaneli, Büyük Orhan, Harmancık, Keles) Danışık gecesi 

günümüzde hala uygulanmakta olan bir gelenektir. Kadınlar ve erkeklerin ayrı 

mekanlarda toplanması ile aynı anda gerçekleştirilen Danışık Gecesi, düğün 

eğlencesinin başladığı ilk toplantıdır. Cuma günü kadınlar oğlan evinde toplanırlar. 

Misafirler gelir, yemekler yenilir, kadınlar bakır çalıp oynarlar. Erkek evindeki 

eğlencenin ardından kadınlar kız evine geçerek geline kına yakarlar. Kadın ve erkek 

danışık gecesinde mekansal farklılık yanında işlevsel farklılık da söz konusudur. 

Kadınlara has Danışık Gecesi tamamen bir araya gelme ve eğlenme amaçlıdır. 

Erkeklerin Danışık eğlencesi ise eğlenmenin yanında düğünün planlanması amacına da 

hizmet eder (Bkz. EK 6). 

Bünyesinde müzik ve oyun icralarını da barındıran bu uygulamaların, yörede 

özel adlar aldığı görülmektedir. Bu nedenle düğün geleneğinin bir aşaması, bir 

uygulaması oldukları gibi, her biri ayrı bir gelenek olarak da değerlendirilir. 

Uygulamalara yönelik zamansal tespitte bulunacak olursak, ifade edilen uygulamalar 

düğünün başlamasından kına gecesine kadar geçen sürede gerçekleştirilmektedir.  
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III.2.6.9.  Kına Gecesi 

Düğünde geline kına yakılması, araştırma bölgemizdeki düğünlerin tamamında 

istisnasız gerçekleştirilmekte olan bir gelenektir. Düğün için belirlenen günler ve 

günlerin sayısında yöresel farklılıklar gözlenmesine rağmen, ister bir ister altı gün 

sürsün kınasız düğün olmaz. Kına geceleri her yörede gerçekleştirildiği gibi, 

uygulamada yöresel farklılıklar da gösterir. Kimi yörelerde kına eğlencesi iki gün, kimi 

yörelerde bir gün ve bir gece, kimi yörelerde ise sadece bir gece de yapılabilmektedir. 

Düğünün süresi kaç gün olursa olsun kına, düğünün bir gün öncesi yakılır.  

Düğünlerin iki gün sürdüğü Aydın ili Germencik Đlçesi’nde kına gecesi 

düğünün ilk günü yani düğün eğlencesinden bir gün önce gerçekleşir ve bir gündüz bir 

gece boyunca sürer (A. Tosun ile yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2011). Đki gün süren 

düğünler Cuma, cumartesi veya cumartesi, Pazar günleri gerçekleştirildiği için kına 

yakımı için iki günden başka alternatif gün kalmaz. Düğün ister Cuma ister cumartesi 

başlasın kına düğünün bir gün öncesinde yakılacağı için Cuma gecesi de yakılabilir, 

cumartesi gecesi de. Örneğin düğünlerin cumartesi ve Pazar günleri boyunca iki günü 

kapsadığı Muğla Đli Milas Đlçesi Çomakdağ Ketendere Köyü’nde kına gecesi cumartesi 

günü gerçekleşir (H. Acar ile yüz yüze görüşme, 08 Temmuz 2011). Aynı uygulama 

Đzmir ili Bergama ilçesi ve çevre köylerinde de görülür. Yörede kına, cumartesi günü 

yakılır (C. Şen ile yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2010).  

Đzmir Karaburun ilçesi düğünlerinde de kına cumartesi gecesi yakılır. Üç gün 

süren düğünün ikinci günü (cumartesi günü) kına gecesi gerçekleştirilir. Yörede kına 

gecesine ayrı bir isimlendirme ile Kınalık Düğün de denmektedir. Kınalık düğünün 

olduğu gün bütün misafirleri kız tarafı ağırlar (E. Kayalı ile yüz yüze görüşme, 21 Ocak 

2010).  

Yine Muğla Đli Milas Đlçesi Çomakdağ Kızılağaç Köyü’nde dört gün sürüp 

Cuma günü başlayan düğünde, gelin alma ve düğün eğlencesi düğünün üçüncü günü 

gerçekleşir. Bu nedenle düğünün ikinci günü olan cumartesi günü kına gecesi yapılır. 

Diğer yörelerde görülmeyip Kızılağaç Köyü’nde uygulanan bir kına geleneğine kısaca 
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değinmek istiyoruz. Yörenin kına eğlencesinde geline kınası yakıldıktan sonra orkestra 

eşliğinde tek başına oynatılan damada çiçek takılır. Gelinin yengesi tarafından damada 

takılan çiçek, gelin tarafından yenge aracılığıyla damada gönderilen çiçektir (Muğla Đli 

Alan Araştırması, 09 Temmuz 2011).  

Düğünlerin üç gün sürdüğü Çanakkale Bozcaada da ise, kına gecesi Cuma 

gecesi gerçekleştirilir. Cuma günü başlayan düğünde kına yakımı ilk gün 

gerçekleştirilirken diğer yörelerde olduğu gibi ertesi gün düğün olmaz. Cuma günü kına 

yakılır ancak gelin alma ve düğün Pazar günü gerçekleştirilir. Yine yörede bir diğer 

farklı kına uygulaması Çarşamba Düğünü adı altında gerçekleştirilmektedir. Düğünlerin 

bir hafta yapıldığı zamanlarda (Pazar-cuma) –ki bu uygulamaya araştırmalarımızda 

rastlanamamıştır- Çarşamba gününün gündüzünde Çarşamba düğünü yapılır, gecesinde 

de kına yakılırmış. Đster kız, ister oğlan evinde yapılabilen Çarşamba düğününün 

günümüzde yapılmıyor olmasının nedenini Kazime Yakar şöyle açıklıyor:  

“Dışarıda çalışanlar çok olduğu ve hafta içi gelemedikleri için düğünler hep 

hafta sonu cumartesi veya Pazar günlerinde yapılıyor.” (K. Yakar ile yüz yüze görüşme, 

08 Ocak 2011 ). 

Çeşitli uygulama şekilleri ve çeşitli adlandırmalarla kınalar bir gün 

gerçekleştirildiği gibi, bazı yörelerde kına iki ayrı gün de yakılabilmektedir. Aydın ili 

Đncirliova ilçesi Beyköy’de kına, düğünün birinci ve ikinci günlerinde yani iki gün 

yakılır. Đlk gün kına gecesinde gelinin ellerine kına yakılır ki bu uygulamanın cuma 

gecesi olması zorunludur. Ertesi gün (cumartesi günü) ise bir daha hem geline hem 

damada kına yakılır (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010).  

Benzer bir uygulama hakkında bilgi veren Nuriye Yiğit, ilk gece gelinin eline 

ayağına kına yaktıklarını ve bu uygulamanın kına gecesinden bir gece önce yapıldığını 

belirtir. Burada iki noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Yörede sadece geline kına yakılan 

ilk günkü uygulama Kına Gecesi olarak isimlendirilmemektedir. Geline kına 

yakıldıktan hemen bir sonraki gün, bu sefer damatla geline beraber yakılan kına kına 

gecesi olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer dikkatimizi çeken husus ise, gelin ve damada 
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beraber yakılan kına gece yakılırken, sadece geline yakılan kınanın gündüz olmasıdır. 

Gündüz kınası yakılan gelin, aynı günün gecesinde sadece yakın arkadaşları, akraba ve 

yakınlarıyla küçük bir topluluk halinde eğlenir. Bu eğlence ve geline yakılan kına 

yörede ayrı bir isimle anılmazken, kadınların kendi arasında eğlenmesi olarak ifade 

edilir (N. Yiğit ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010).  

Đki ayrı kına yakımı ve eğlencesinin görüldüğü Bursa Đli’nde ise her bir kına 

ayrı bir isim ile ifade edilir. Bölgede iki ayrı gece gerçekleştirilen kına yakma geleneği 

Büyük Kına ve Küçük Kına olarak iki farklı adlandırmayla uygulanır. Küçük Kına 

düğünün başladığı ilk günün gecesi, Danışık Gecesi’nde gerçekleştirilen kınadır. Erkek 

evindeki Danışık Eğlencesi sonrası kız evine geçen gelinin yakınları, kendi aralarında, 

daha küçük bir topluluk halinde geline kınasını yakarlar. Küçük kına aile arasında 

yakınlarla olur. Gerek erkek evinde gerçekleştirilen Danışık Gecesi, gerek kız evinde 

gerçekleştirilen Küçük Kına’da oyun ve müzik eksik olmaz. Her iki eğlencede de bakır 

çalınır, türküler söylenir, oyunlar oynanır (C. Bütün ve M. Ö. Takmaklı ile yüz yüze 

görüşme, 24 Ocak 2011).  

Düğünlerin üç gün gerçekleştirildiği ve Cuma gününden başlatıldığı Muğla ili 

Fethiye Đlçesi’nde de benzer bir şekilde kına yakma geleneği iki ayrı günde 

gerçekleştirilir. Kız Kınası ve Esas Kına adlandırmaları ile uygulanan kına gecelerinden 

Kız Kınası, düğünün ilk günü olan Cuma gününün gecesinde olur. Yörede düğünlerin 

dört gün de sürebildiği görülür. Bu durumda düğün dört gün olup perşembe günü 

başlasa dahi kız kınası yine Cuma günü yapılır. Dört günlük düğünün Salı günü 

başlaması durumunda ise Kız Kınası çarşamba günü yapılır (Ş. Özcan ile yüz yüze 

görüşme, 05 Nisan 2012).  

Đzmir ili Bergama Đlçesi’nde de düğünde kadın eğlencesi düğünün ilk günü 

başlar. Bursa ili Danışık gecesi veya Muğla ili Kız Kınası gibi özel bir adlandırması 

olmayan eğlence, düğünün başladığı gün kadınlar arasında gerçekleştirilir. Cuma 

akşamı başlayan düğünde kadınlar kız evinde toplanır, Dümbek çalıp türküler söyler, 

oyunlar oynayarak eğlenirler. Eğlencenin özel bir adlandırması olmadığı gibi kına 

yakımı gibi özel bir işlevi de yoktur. Kına ayrı bir gecede yakılırken bu gecede tek amaç 
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kadınların bir araya gelerek eğlenmesi ve düğünün coşkusunu paylaşmasıdır (F. Küpeci 

ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010).  

III.2.6.10. Gelin Başı Yapımı 

Araştırma bölgemizin genelinde yaygın olarak uygulanan bir diğer gelenek 

gelin başı yapımıdır. Gelin başı genellikle kınanın ertesi günü yapılır. Düğünün her 

aşamasında olduğu gibi bu uygulamada da gelin yengelerinin önemi büyüktür. Sadece 

baş yapımı için değil, giyinip hazırlanmak için de gelin yengesinin gelmesini bekler. 

Yengesi olmadan gelin giyinmez. Yengesi gelini güzelce giydirir, telini çözer, süsler, 

başını yapar.  Bazı yörelerde yenge gelini düğün için hazırlarken zülüflerini de keser. 

Zülüf Kesme uygulamasının görüldüğü yörelerde genç kızlar saçlarını gelin olacağı 

güne kadar kesmez. Zülüf kesilmesi, genç kızın gelin olduğuna işarettir. Bu nedenle 

sadece düğün günü zülüf kesilebilir. Gelinin hazırlanması ve başının yapılması 

aşamalarında da gün boyu müzik ve eğlence eksik olmaz. Gündüz eğlencesi geceye de 

sarkar. Bursa dağ köylerinde düğünün ikinci günü olan cumartesi günü gündüz 

gerçekleştirilen gelenek, geceye sarkıp oğlan ve kız evlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen 

eğlencelerle kutlanır. Çalıp söyleyerek oyunlar oynanır, eğlenilir (F. Ferik ile yüz yüze 

görüşme, 24 Ocak 2011).  

III.2.6.11. Kalk Sabah Oldu 

Çanakkale ili Çan Đlçesi’nde kınanın yakıldığı gece kız evi darbukalar, deflerle 

konu komşunun kapısına dayanır. Darbuka ve defler çalınıp türküler söylenir, oyunlar 

oynanırken kız tarafı tüm köyü uyandırır. Köydeki tüm kapılar ziyaret edilerek eğlenilir 

ve bahşiş toplanır. Bu uygulama yörede bir hafta süren düğünlerde (Pazar-cuma) 

kınanın yakıldığı Çarşamba gecesi, üç gün süren düğünlerde ise (Cuma-pazar) yine 

kınanın yakıldığı Cuma gecesi geç saatlerde gerçekleştirilir (R. Albay ile yüz yüze 

görüşme, 18 Aralık 2010).  
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III.2.6.12. Çeyiz Adetleri 

Bölgede kına gecesinin öncesi ve sonrasında çeşitli günlere yayılmış çeyiz 

adetleri gözlenir. Kız evi tarafından hazırlanan ve oğlan evinden geline hediye edilen 

çeyizlerin getirilmesi, sergilenmesi ve kız evinden toplanarak oğlan evine götürülmesi 

aşamaları özel kurallarla belirlenmiş yapılar sergiler. Yöresel farklılıklarla 

gerçekleştirilen bu adetler, Çeyiz Serme, Sağdıç Günü, Nişan Getirme, Çeyiz Alma gibi 

özel adlarla da anılmaktadır. 

III.2.6.12.1. Çeyiz Serme 

Çeyiz Serme adeti bölge genelinde uygulanmakta olan düğün adetlerindendir. 

Düğünden bir hafta önce oğlan evinden kız evine çeyiz getirilir. Gelen çeyizlerle 

beraber kız tarafının kendi hazırladığı çeyizler eve serilir. Bir hafta boyunca gelinin 

konu komşusu, hısım akrabası kız evine çeyiz görmeye gelir. Evin duvarlarına gerilen 

iplerin üzerine asılarak sergilenen çeyizler, düğüne kadar bir hafta gibi bir süre serili 

(sarılı-asılı) kalır. Bu süre zarfında kadın eğlenceleri yapılır. Def, darbuka çalıp türküler 

söyleyen, oyunlar oynayan kadınların eğlencesi bir hafta boyunca sürer (F. Taban ile 

yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010).  

III.2.6.12.2. Sağdıç Günü 

Çanakkale ili uygulama örneğindeki gibi gelinin kendisi ve ailesi tarafından 

hazırlanan çeyizleri olduğu gibi, oğlan evinden de kendisine hediye çeyiz gelir. Đzmir ili 

Bergama Đlçesi’nde geline oğlan evinden çeyizlerin getirildiği gün Sağdıç Günü olarak 

tanımlanır. Cumartesi günü gerçekleştirilen Sağdıç Gününe yörede bu ismin verilme 

nedeni, gelin hediyelerini oğlan evinin sağdıçlarının getirmesidir. Oğlan evinden gelin 

evine hediyeleriyle gelen sağdıçlar tef ve dümbeklerle karşılanır. Gelin evinin kapısında 

bekleyen kadın çalgıcıların sağdıçları müzik eşliğinde karşılanmasına Sağdıç 

Kavuşturma denir. Gelin evinin önüne gelen sağdıçlar öncelikle kendileri için icra 

edilen müziği dinler ve çalgıcılara bahşişlerini verir. Daha sonra gelin evin avlusuna 

gelerek sağdıçların hepsiyle tokalaşıyor. Sağdıçların geline hediyelerini vermelerinin 

ardından tekrar müzik başlar. Fahriye Küpeci, hediyelerin geline teslim edilmesinden 
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sonra gerçekleştirilen müzik icrasının, hediyeleri karşılığında sağdıçlara bir teşekkür 

amacı taşıdığını belirtir. Kadın çalgıcılar sağdıçlara defler, dümbeklerle şarkılar çalıp 

söylerler (F. Küpeci ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010).  

III.2.6.12.3. Nişan Getirme 

Benzer bir uygulama farklı bir isim altında Muğla ili Milas Đlçesi’nde 

gerçekleştirilir. Düğünün dört gün sürdüğü yörede düğünün birinci günü (Cuma) Nişan 

Getirme adeti uygulanır. Kınanın bir gün öncesi oğlan evi kız evine nişan (hediyeler) 

getirir. Kız evine gelen hediyeler çeşitli takılar, giysiler ve bazı hediyelik eşyalar ile 

helva çerez gibi ikramlıklardan oluşur. Yörede Đzmir ili uygulama örneğinden farklı 

olarak, hediyeler gelin tarafından teslim alınmaz. Oğlan evinden gelen gelinin takıları 

ve elbiseleri köy muhtarı tarafından gelinin babasına teslim edilir. Bu takılar daha sonra 

yenge tarafından geline takılır ve sonrasında gelinin arkadaşlarıyla beraber 

gerçekleştirdiği eğlencede bu takılar tek tek sayılır.  

III.2.6.12.4. Çeyiz Alma 

Çeyizlerin oğlan evinden getirilmesi gibi oğlan evine götürülmesi esnasında da 

törensel bir hava hakimdir. Kınanın bitmesi ile kız tarafından akrabalar evden gelinin 

çeyizlerini toplarlar. Evin dört bir yanına, duvarlar da dahil olmak üzere serilmiş olan 

çeyizler toplanır. Bu nedenle Çanakkale’de çeyizlerin asılı kaldığı son gece olması 

nedeniyle kına gecesi Askı Gecesi olarak da adlandırılır.  

Kına gecesinin ertesi sabahı oğlan tarafı arabalarını süsleyip hazırlar ve kız 

evine çeyiz almaya gider. Gelenek Çeyiz Alma olarak adlandırılır. Eskiden öküz ve at 

arabaları süslenerek gerçekleştirilen gelenek, günümüzde taksilerin süslenmesi ile 

gerçekleşir. Kız evine gelen oğlan tarafı, çeyizleri alarak gelinin yengeleri ile beraber 

oğlan evine geri döner ve çeyizi bu sefer oğlan evine sererler. Bu işlem sırasında da 

davul-zurnalar veya Çanakkale’de günümüz şekli ile davul ve klarnet hiç susmazdan 

çalar. Çanakkale’de çeyiz alma üç gün süren düğünlerde (Cuma-pazar) düğünün ikinci 

günü olan cumartesi günü gerçekleştirildiği gibi, bir hafta süren düğünlerde (Pazar-
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cuma) kınanın Çarşamba günü yakılması nedeniyle perşembe sabahı gerçekleştirilir (R. 

Tümer ile yüz yüze görüşme, 08 Ocak 2011).  

III.2.6.13. Büyük Kına (Esas Kına) 

Bursa’da cumartesi günü gerçekleştirilen kınaya Büyük Kına veya Esas Kına 

denir. Büyük kına, küçük kınaya nispetle daha kalabalık bir katılımla yapılır. Kız evinde 

gerçekleşen Büyük Kınaya oğlan evi ve onların davetlileri de katılır. Oğlan evinde 

oynayıp eğlenen oğlan tarafı, gecenin ilerleyen saatlerinde kız evine geçerler. Kız 

evinde çoktan başlamış olan kına eğlencesine eklenecek olan oğlan tarafı, yanlarında 

geline yakılacak kınayı da getirirler. Kınanın kız evine getirilmesi için belirli bir kına 

götürme saati vardır. Akşam on-on bir gibi gelin evinin önüne kına gider.  

Erkekler (damadın arkadaşları, akrabaları), kol kola girip halay çeke çeke, 

türkü söyleye söyleye ellerinde bayraklar (Türk bayrağı ve Yörük Bayrağı) ve kına 

tepsisi ile kız evine gelirler. Kız evinin önünde Kına Ateşi yakıp kız tarafından Kovan 

isterler (Bkz. EK 16).  

Yörük kültüründe ateş yakma geleneği sadece düğünlerde olmaz. Ölünün 

yıkandığı yerde gece bir ateş yakılır. Bazen mezarın başında da ateş yakmak adet sayılır 

(Yalman: 1977, 268). Eski bir inanış olarak değerlendirilebilen bu adet, kötü ruhları 

kovma amaçlı gerçekleştirilmektedir.  

Ateşin etrafında bir süre oynayıp eğlenen erkekler tekrar oğlan evine dönerler. 

Bu dönüş yolunda da eğlence belirli kurallar dahilinde kesintisiz devam etmektedir 

(Bkz. EK 17). En nihayetinde düğün evinin (oğlan evi) önüne varan erkekler burada 

eğlencelerine kaldıkları yerden devam ederler.  

Kız tarafı, gelen kınayla beraber eğlencelerini sürdürür. Kız evinde oyunlar 

oynanır, geline para takılır, hediyeler verilir. Daha sonra gelinin bütün yakın 

arkadaşları, oğlan tarafından geline alınan çeyizlik ne kadar hediye kıyafet (etek, elbise) 

varsa giyinir ve oğlan evine oynamaya giderler.  Oğlan evinde oynayıp kendilerini 

gösteren gelinin arkadaşları tekrar kız evine döner. Gelinin arkadaşlarının kız evine 
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dönmesinin ardından bu sefer oğlan evi kız evine Tavuk Almaya gelirler. Kız evi 

gözleme yapar, gelenlere çayla beraber ikram ederler. Ayrıca oğlan tarafına tavuk verilir 

ki bu tavuk daha sonra genç odasında gençler tarafından topluca yenecektir. Đkramlarını 

yiyen, eğlenen ve tavuğunu da alan oğlan tarafı tekrar oğlan evine döner ve burada yine 

yemekli, içkili eğlence sabahın erken saatlerine kadar sürer.  

Oğlan evinin ve gelen misafirlerin kına gecesinden ayrılması ile kına yakma 

merasimi başlar. Bursa düğünlerinde geline kına kadınların arasında, toplum içinde 

yakılmaz. Kına biter, herkes dağılır. Odada geline en samimi arkadaşları ile birlikte kına 

yakılır. Yörede kına, hem el hem ayağa bileklere kadar yakılmaktadır (C. Bütün ve M. 

Ö. Takmaklı ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011).  

Muğla ilinde de iki ayrı gecede gerçekleştirilen kınalardan cumartesi gecesi 

gerçekleştirilen kınaya Esas Kına denmektedir. Pek çok yörede olduğu gibi Muğla 

ilinde de geline kına yakılacağı zaman odanın ortasına, yere bir kilim serilir. Kilimin 

üzerine konulan bir sandalyede oturtulan gelinin başına al örtüsü örtülür ve kınası 

yakılır (Ş. Özcan ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 2012). Bu uygulamadan farklı olarak 

Bursa’da gelin kız odanın ortasında yere konulan bir kabağın üzerine oturtulur ve kınası 

yakılır. Bu uygulamada inanış doğrultusunda güdülen amaç, gelinin gittiği yere kabak 

kadar tatlılık vermesi ve kabağın tohumları kadar üremesidir. 

Gelinlere kınalar Gelin Ağlatma havaları eşliğinde yakılır. Gelin ağlatma 

havalarına Kına Türküleri de denir. Gelin ağlatma havaları ayrı bir başlık halinde 

ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.  

Kına yakıldıktan sonra da müzik ve eğlence gece boyunca sürer. Pek çok 

yöremizde olduğu gibi Muğla ve Bursa illeri genelinde de artık kınalar iki günden bir 

güne düşmüştür. Artık iki ayrı kına yerine tek bir gecede kına yakılmakta ve kına 

adetlerinden pek çoğu sürenin kısıtlılığından dolayı gerçekleştirilmemektedir.  

Kına gecesi kınanın yakılması ve beraberinde gerçekleştirilen çeşitli adetler 

sonrasında da eğlenceler devam eder. Kız ve erkek evlerine ayrılarak eğlenceye devam 

eden taraflardan oğlan tarafına ait bir diğer uygulama Đzmir iline özgü Ahenk Yeri (Bkz. 
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EK 2) eğlenceleri ve sonrasında gerçekleştirilen Tahta Çalma (Bkz. EK 19) geleneğidir. 

Bursa gençlerinin kına eğlenceleri ile benzeşen bu uygulamada, Bursa’dan farklı olarak 

gençler kapı kapı gezmez. Köyde bu eğlencelerin gerçekleştirildiği meydanlık bir alan 

mevcuttur ki tüm köy halkı tarafından bilinen bu alana yörede Ahenk Yeri denir. Ahenk 

yerinde köy erkeklerinin genç yaşlı ayrımı yapılmaksızın eğlenmesinin ardından 

gerçekleştirilen Tahta Çalma geleneğinde ise sadece gençlerin katılımı görülür.   

III.2.6.14. Gündüz Düğünü 

Çeyiz alındıktan sonra oğlan evinde gündüz başlatılan düğüne Çanakkale’de 

Gündüz Düğünü adı verilir. Gece geç saatlere kadar hiç susmadan çalan davul ve 

zurnalarla oyunlar oynanır, eğlenilir (F. Taban ile yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010). 

III.2.6.15. Hoş Gördü 

Çanakkale’de cumartesi günü gerçekleştirilen gündüz düğününde kadınlar 

kendi aralarında eğlenirlerken, geline getirilen hediyeleri verilir. Hediyelerin geline 

verilmesi sırasında kına yakımındaki uygulamaya benzer olarak gelin, odanın ortasına 

konulan sandalyede oturtulur. Yengesi tarafından gelen tüm hediyeler önce gelinin 

başında döndürüldükten sonra gelinin kucağı, kolları ve omuzları üzerine bırakılırken 

yüksek sesle hediyenin kimden geldiği ve hediyenin ne olduğu ilan edilir. Hoş Gördü 

adedi denen bu uygulamada kadınlar maniler okur, müzik ve oyunlarını icra ederler. 

Yörede genellikle gündüz düğününde gerçekleştirilen bu adet, bazı köylerde kına gecesi 

de gerçekleştirilebilmektedir. (F. Taban ile yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010). 

III.2.6.16. Ahretlik Görme 

Düğün günü (cumartesi) Çanakkale’nin bazı yörelerinde uygulanan Ahretlik 

Görme, kız tarafına özgü bir düğün geleneğidir. Gelin kızın Aile Kardeşi olarak 

tanımlanan çok yakın bir arkadaşı vardır. Bu kardeşini gelin düğün günü yakınları ve 

akrabaları ile birlikte görmeye gider. Bu ziyaret sırasında gelin, hazırladığı hediyelerle 

dolu bohçayı ahretliğine verir. Gelin evinden başlayıp gelinin ahretliğinin evine kadar 

olan yol boyunca kadınlar darbuka ve deflerle eğlenir, oyunlar oynanır. Eğlence 
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ahretliğin evine varıldığında da evde devam eder (R. Tümer ile yüz yüze görüşme, 8 

Ocak 2011).  

III.2.6.17. Damat Kaldırma 

Çanakkale’de güvey kaldırma, bölge genelinde uygulandığı gibi düğünden 

sonraki sabah değil, düğünün bir önceki gecesi gerçekleştirilen bir uygulamadır. 

Düğünün Pazar akşamı yapıldığı Çanakkale’de cumartesi gecesi eğlenceleri bittikten 

sonra kız tarafından kadınlar def ve darbukalarla çalıp söyleyerek damadın kapısına 

dayanırlar. Zaten damat gece iki, üç saatleri gibi gerçekleşeceğini bildiği uygulama için 

uyanıktır. Pijamalarını giymiş, kız tarafının gelmesini bekliyordur. Kız tarafı türküler 

söyleyip oyunlar oynayarak oğlan evinin önüne geldiğinde Kalk Sabah Oldu isimli 

türküyü çalıp söyler ve oynarlar. Bu hava damat kaldırma geleneğine özgü bir türküdür. 

Kalkıp kapıyı açan damat çalgıcı kadınlara bahşişini verir. Dilerse evden çıkıp 

kadınlarla beraber oyuna da katılır. Eğlencenin sona ermesi ile kız tarafı evlerine dağılır. 

(F. Taban ile yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010). 

III.2.6.18. Gelin Alma (Çıkım Günü, Kız Alma, Kız Çıkartma) ve Düğün (Balo) 

Bölgenin bütününde istisnasız gerçekleştirilen Gelin Alma, Kız Alma, Kız 

Çıkartma gibi isimler de aldığı gibi Çanakkale’de kız tarafı uygulamaya Çıkım Günü 

der. Đki ve üç günlük düğünlerde genellikle pazar günü Gelin Alma günüdür. Bu gün 

aynı zamanda Duvak gününün gerçekleştirilmediği tüm yörelerde düğünün son 

günüdür.  

Oğlan evi kına gecesinin ertesi günü kız evine gelini almaya gider. Gelinle 

damadın aynı köylerden olması durumunda, erkek evi önünde başlatılan müzik ve 

beraberindeki eğlence tüm köy gezilerek kız evinin önüne kadar sürer. Davul zurnalar 

hiç susmadan çalar.  

Gelin ve damadın farklı köylerden olması durumunda müzik ve eğlence yine 

oğlan evi önünde başlatılıp eğlenildikten sonra yola çıkılır. Bu durumda aralıksız bir 

müzik ve eğlenceden bahsedilemezken, kız ve oğlan evlerinde gerçekleştirilen iki ayrı 
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eğlence söz konusudur. Gelin ve damdın farklı köylerden olması durumunda gelin 

almak üzere oğlan tarafının evinden çıkacağı günde de farklılık görülür. Köy içinden 

gerçekleşen düğünlerde gelin almanın olacağı gün evinden ayrılan oğlan tarafı, farklı bir 

köyden gelin almaları durumunda bir önceki gece de yola çıkabilir. Đki köyün birbirine 

yakın olması durumunda böylesi bir uygulamaya gerek görülmezken, uzak köyler 

arasında uygulamanın gerçekleştirilme şekli budur. Gelin almanın bir gece öncesi 

gerçekleşen kına gecesine katılmak ve gelinin kınası veya hediyelerini götürmek üzere 

zaten evinden çıkmış olan oğlan tarafı, kınadan sonra evine geri dönmez. Bu durumda 

gelinin komşularına da görevler düşer. Kızın köyünde konaklayacak olan oğlan tarafı 

için konu komşu gelin alma öncesi hazırlık yapar. Gelini almaya gelen oğlan evine ait 

araba yahut atlar komşular tarafından kendi evlerinin önüne çektirilir. Misafirler gelinin 

komşuları tarafından yedirir, içirilir. 

Gelinle damadın aynı köylerden olması durumunda, erkek tarafı kalabalık bir 

topluluk halinde gelin almaya giderken, gelinin başka köyden olması durumunda oğlan 

tarafının sayısında da azalma olur.   

Gelin evinin önüne gelen oğlan tarafı müzikli eğlencesini sürdürür. Bu 

eğlenceye kızın konu komşusu da katılır. Evinden çıkartılan gelin, oğlan evi tarafından 

hazırlanmış Gelin Arabası veya Gelin Atına bindirilir. Geçmişte deve, öküz arabası 

veya at arabası ile evinden alınan gelinler, günümüzde ata veya taksiye bindirilerek 

oğlan evine götürülmektedir. Elli yıl önce öküz arabasının süslenerek gelin arabası 

yapıldığı Çanakkale Ezine ilçesi Karadağ köyünde, öküz arabası gelin evinin önünde 

allılarla, pullularla süslenirdi. Süsleme sırasında gelin arabasının önünde çalgılar çalar, 

gelin beklenirdi. Öküz arabasının üzerine konulan bir sandalyede, üzeri kapalı çadır 

benzeri bölmede oturtulan gelini kimse görmezdi. Gelin götürülürken arabanın önünde 

yine davul ve zurnalar susmaksızın çalar, içkiler içile içile oğlan evine gidilirdi. 

Gelinin evinden ata bindirilecek olması durumunda at, gelin bindirilmeden kız 

evinin önünde süslenir. Davul zurnalarla evinden çıkartılan gelin, oğlan evine 

götürülmek üzere ata bindirilir. Gelinin görümceleri atın iki yanına geçerler. Biri bir 

yanından diğeri öbür yanından atı tutar. Gelin, köyünün ahalisi tarafından aynı köye 
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gelin olmuşsa damat evinin kapısına kadar, başka köye gelin gidiyorsa köyünün dışına 

kadar yolcu edilir. Geline eşlik edilen yol boyunca erkekler önde çalgıcılarla ilerlerken, 

kadınlar erkeklerin arkasından yürür. Müzik ve oyunlar gelin uğurlanır. Gelin almaya 

katılmayan köy halkı ve konuklar ise oğlan evinin önünde, sokakta gelin alayını 

gözlemektedir. Gelinin geldiğini görenler gelin alayına katılırlar, beraber oğlan evinin 

önüne kadar gelirler.    

Damat evinin önüne gelen gelini damat ve sağdıçları karşılar. Gelin arabadan 

indirilerek evin içine alınır. Bazı yörelerde geline yüz görümlüğü gerdek gecesinde 

takılırken, bazı yörelerde oğlan evine girer girmez damat tarafından takılır. Geline yüz 

görümlüğünün takılması sırasında oğlan evinin avlusunda oyunlar devam eder. Gelin 

kapıya çıkar ve oynayanları izler. Bu arada gelin kendisini de ilk defa göstermiş olur.  

“Ben 62 senesinde evlendim. Ata bindirdiler beni, yüzüme de al pullu örtü 

örttüler. Önümde davullar çalıyor, adamlar oynuyordu. Ben örtünün altından davullara, 

adamlara baka baka, ağlaya ağlaya gittim. Ben hem ağlıyorum, hem adamların oyununa 

bakıyorum. Damat evine varıncaya kadar ağladım. Sonra damat geldi. Kucakladı beni, 

attan indirdi. Đçeri götürdü, yüzümü açtı, para taktı. Görümlükten sonra koluma girip 

beni kapıya götürdü. Millet beni gördü. Oynadılar, ben izledim.” (M. Ersoy ile yüz yüze 

görüşme, 12 Şubat 2011) 

Gelin Alma, düğün uygulamalarının genelinde pazar günü gerçekleştirildiği 

gibi, cuma günü başlayıp bir gün sürecek olan düğünde cuma günü gerçekleştirilir. 

Düğünlerin bir hafta sürdüğü Ezine ilçesi Bozalan köyünde ise kız alma perşembe günü 

yapılır.  

Gelin almalarda müzik icrası, bölge genelinde erkek çalgıcılar tarafından 

gerçekleştirilir. Đstisnai olarak Muğla Đli Fethiye ilçesinde delbek çalan kadın çalgıcılar 

da uygulamaya katılırlar. Günümüzde gelin alma sonrasında gerçekleşen düğün 

eğlenceleri “Balo” ismini almıştır. Balo, kadın erkek ayrı ayrı mekanlarda 

gerçekleştirilen düğün eğlencelerinin köy meydanında topluca gerçekleşen yeni şeklidir. 

Balolarda yöresel çalgılarla yöresel ezgiler seslendirildiği gibi klavye eşliğinde çeşitli 
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müzik tarzlarına ait güncel repertuarlar da seslendirilir. Kadın erkek ayrı eğlenme 

kuralının uygulanmadığı balolarda kadın ve erkekler topluca, bir arada eğlenirler. Bu 

nedenle günümüz şekli ile balolarda kadınlar tarafından icra edilen, kadınlara has bir 

müzik icrasından söz etmek mümkün değildir.  

Pek çok yörede gelin alma, düğün eğlencesi veya balo, düğün geleneğinin son 

uygulamasıdır ve sonrasında düğün sona erer. Ancak gerdek sonrası geleneklerin varlık 

gösterdiği yörelerde gelin alma ile düğün son bulmaz, bir sonraki günde de devam eder.  

III.2.6.19. Güvey Kaldırma - Gelin Uyandırma 

Bursa’da Uyan Alim Uyan, Evlerinin Önü Fındık, Ben Bu Evden Gitmem gibi 

türkülerle gelin ve güvey kaldırılır.  

III.2.6.20. Paça Günü (Gelin Paça, Paça, Cumalık, Duvak) 

Gerdek gecesinin ertesi sabah güvey kaldırıldıktan sonra gelinin yengeleri 

yatak kaldırır. Geleneğe bölgede yaygın olarak Paça Günü, Gelin Paça veya Paça 

dendiği gibi Aydın’da Cumalık, Muğla’da Duvak da denir.   

Yalman (1977), Güney Anadolu Yörüklerinde paça adetine Kekil de denmekte 

olduğunu belirtir. Kekil günü, yalnız kadınların günüdür. O gün başka obalardan da 

birçok kadın gelir ve akşama kadar türküler söylenerek tefler çalınır, Kekil bayramı 

kutlanır. Bu bayram, gelinlerin son gelinlik bayramıdır (s: 267). 

Toroslarda paça gününe Çarşaf, Gerdek Ertesi veya Samet de dendiği bilgisini 

veren Boratav (1973), bazı yerler için edinilen bilgilere göre, bu gün konuklara yemekte 

paça ikram edilmesinden dolayı paça günü ismini almaktadır (s: 230). 

Gerdeğin ertesi günü yatak kaldırıldıktan sonra herkes mutluysa eğlencelerle 

kutlama yapılır. Hem oğlan hem de kız tarafı eğlenir. Bursa’da paça günü gelinin 

kayınvalidesi gelenlere hediye olarak önceden hazırladığı işlemeli yemenileri dağıtır. 

Bölge genelinde kadınlar erkeklerden ayrı, kendi aralarında eğlenirlerken Muğla Đli 
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Milas ilçesinde, kadın erkek ayrımı olmaksızın oğlan ve kız tarafları birlikte eğlenirler. 

Kısa süren Paça eğlencesinin ardından gelinle damat yine baş başa bırakılır.  

III.2.6.21. Gezenç 

Bursa’da düğünden birkaç gün sonra Gelin Suya Çıkartılır (Bkz. EK 12). 

Gelinin suya çıkartılmasının birkaç gün sonrasında da (gerdeğin dört beş gün sonrası) 

Gezenç yapılır. Gelinin babasının evine evlendikten sonra ilk defa gittiği güne Gezenç 

denmektedir. Gelin babasının evine giderken damat ve damadın ailesi de ona eşlik eder. 

Bu ziyarette kadınlar eğlence tertip eder, bakır çalarak oynayıp eğlenirler.  

III.2.6.22. Rastık Cuması 

Çanakkale düğünlerinde kadın müzik icralarını içeren son düğün geleneği 

Rastık Cumasıdır. Çanakkale’de düğünden bir hafta sonraki cuma günü gelinin 

arkadaşları toplanarak gelinin kaşlarına rastık çekerler. Bu toplantıda da çalgılar 

çalınarak türküler söylenir, gelin ve arkadaşları oyunlar oynarlar. Bu güne kadar serili 

kalan gelinin çeyizi de rastık gününden sonra toplanır. 

III.3.  Đcracılık 

III.3.1.  Đcracı Kimliği 

Kadınlara ait geleneksel müzik icralarında icracı, bir ritm çalgı çalarken aynı 

zamanda türküleri seslendiren kişidir. Çalgısını ustalıkla icra etmesi, icracının sahip 

olması gereken özelliklerden sadece birisidir. Aynı zamanda yeterli ses özelliklerine de 

sahip olması gereken icracı, doğuştan sahip olduğu bu özelliklerini deneyimleri ve bilgi 

birikimi ile harmanlar. Yöre türkü ve oyun repertuarı ile varsa türkü ve oyunların icra 

sıraları, yörede kimin hangi oyunu güzel oynadığı veya hangi türküyü sevdiği gibi 

bilgilere sahip olacak kadar yöreyi ve yöre insanını iyi tanıması da iyi bir icracının diğer 

özellikleridir.  Yetenek, bilgi ve birikime bir arada sahip olan icracı, Usta Đcracılık 

vasfını kazanır ki bu tip icracılar genelde yöre insanlarındandır.  
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Tıpkı kimin güzel oynadığı ve hangi oyunu en güzel oynayacağının bilindiği 

gibi, kimin güzel çalıp söyleyeceği de yörede herkes tarafından bilinir. Çevresinde eş 

dost, tanıdık ve akrabalarının eğlencelerinde müzik icralarını bu kişiler gerçekleştirir. 

Gülsüm Girgin yöresinin kadın eğlencelerinde dümbek çalıp türkü seslendiren bir 

Yörük kadınıdır. Girgin’in ikamet ettiği Dibekçi köyündeki kadınların neredeyse 

tamamı iyi birer müzik icracısıdır.   

Kendisinin Yörük olduğunu belirten ve Çanakkale Yenice ilçesi Seyvan 

köyünde doğup büyümüş olan Fatma Taban da, köyündeki düğünlerin kız 

eğlencelerinde hala kendisinin darbuka çalıp söylediğini ifade eder. Bir diğer Yörük 

köyü olan Çanakkale Bayramiç ilçesi Köseler köyünde doğmuş olan altmış üç yaşındaki 

Rukiye Tümer ise, gençliğinde düğünlerde çok darbuka çaldığını ancak artık o 

delilikleri bıraktığını söylüyor.  

Bölge genelinde icracılar, müzik icralarını eşli olarak gerçekleştirirler. Vokal 

icrada sesin duyurulabilirliğini arttırmak, türkülerin kesilmeden ard arda sıralandığı icra 

ortamda türkülerin ve türkülere ait sözlerin hatırlanmasını kolaylaştırmak gibi 

nedenlerle iki kişinin beraber icrası yaygındır.  

Eşli vokal icrada, kişisel yetkinlik yanında eşler arası uyum önem kazanır. Ses 

özellikleri birbirine uyumlu olan bu kişiler, aynı zamanda türküleri tek bir kişi gibi 

seslendirmelidirler. Bu nedenle iyi icracı olan herhangi iki kişi arasında eşleşme olamaz. 

Kişiler pratik yaparak birbirlerine alışmakta, aralarındaki uyumu zamanla 

yakalamaktadır. Dolayısıyla kimin kiminle eşli icraya katılacağı bellidir. Yine yörede de 

kimin usta icracı olduğu bilindiği gibi, kimin kiminle eşli icra gerçekleştirebileceği de 

toplum tarafından bilinir.     

Düğünlerde, kınalarda dümbek çalan Girgin, “Đrfan’ın hanımınlan beraber 

ikimiz çalardık eskiden” diyor. Bursa kadın eğlencelerinde bakır çalan Mehtap Özgüler 

Takmaklı da Firdevs Ferik olmadan çalıp söyleyemeyeceğini belirtiyor. 

Vokal icraya birden fazla icracı katılmak durumundadır ancak çalgı icrası 

yörelere göre değişen yapılar sergiler. Bursa ve Balıkesir illeri bakır icrası genellikle bir 
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kişi tarafından gerçekleştirilir. Đkinci icracı çalgısal icraya dahil olmaz. Balıkesir ili 

uygulamalarında istisnai durumlar da gözlenebilir. Darbuka (dümbek) icrasında da aynı 

yapı söz konusudur. Çanakkale, Đzmir ve Aydın illeri genelinde darbuka, tek bir kişi 

tarafından icra edilir. Darbukanın yanında bir diğer eşlik çalgının kullanılıyor olması ise 

genelleme dışında değerlendirilir. Đzmir Bergama yöresinde tespit edilen icralar örnek 

alınarak, dümbek icrasına def eşliğinin gerçekleştirildiği durumlarda icracı sayısının iki 

veya daha fazla olabileceği söylenebilir. Tespit edilen uygulama örneklerinde bir 

darbuka ve iki def icracısı, icralarda aynı anda yer alır. Ne var ki, iki darbukanın aynı 

anda icrasına ne Bergama yöresi ne de araştırma bölgemiz genelinde rastlanamamış, bu 

çalgının solo icra edilen bir çalgı olduğu sonucuna varılmıştır. Muğla yöresi delbekçilik 

geleneğinde ise her iki icracının hem vokal hem çalgısal icraya katıldıkları tespit 

edilmiştir. Yöresel çeşitlilik sergileyen çalgısal icra yapıları, icracı kimliklerinin 

belirlenmesinde de çeşitliliğe neden olur. Kimi yörelerde her iki icracının da vokal ve 

çalgısal yetiye sahip olması gerekirken, kimi yörelerde tüm bu özellikleri yalnız tek bir 

icracı taşır.  

Đcracının doğuştan gelen bir müzik yeteneğine ve donanıma sahip olması 

yanında, müzik icra edebilmesine imkan sağlayacak bir sosyal çevreye de sahip olması 

gereklidir. Kadının çalgı çalmasının hoş karşılanmadığı Yörük kültüründe, kendi 

aralarında dış katılıma kapalı dahi olsa tanıdık, eş dost eğlenceleri haricinde kadının 

çalgı çalması doğru görülmez. Toplumsal yönlendirme yanında yaşın ilerlemiş olması, 

evlenmiş olmak gibi nedenlerle de kadınlar, çalıp söylemek istemeyebilirler. Yine 

değişen yaşam şekli ile günümüz düğünlerinin erkek katılımına da açılmış olması, 

Yörük kadınlarının bu ortamlarda icrasına imkan bırakmaz. Günümüzde Yörük 

kadınları müzik icra etmeye sınırlı da olsa devam etseler bile, bahsedilen nedenlerden 

dolayı büyük bir çoğunluğu artık yerini profesyonel müzisyenlere bırakmıştır. 

Profesyonel müzik icracıları ağırlıklı olarak Roman kadınlardır. Para kazanma amaçlı 

müzik icra eden Yörük kadınına çok nadir rastlanır. Yöre insanının sadece kendi 

aralarında eğlenmek amacıyla gerçekleştirdiği müzik icrasını profesyonel olarak yapan 

nadir Yörük kadınlarından birisi Ayşe Badak’tır.  
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“Düğünlere gider, çalardım. Para kazanırdım. Kına gecelerine de gidiyordum. 

Komşu köylere gidiyorduk, dağlara gidiyorduk. Kardeşlerim de geliyorlardı. 

Kardeşlerim yardım ediyorlardı, el çırpıyorlardı. Ben tek başıma çalıyordum. Onlar 

türküleri hatırlatıyorlar, söylüyorlardı. Annem babam götürüyordu bizi. Bazen arabayla, 

bazen yürüyerek gidiyorduk.” (A. Badak ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010)  

Profesyonel müzik icrasında da geleneksel yapıya benzer bir işleyiş hakimdir. 

Yöre insanı iyi müzik icracılarının kimler olduğunu bildiği gibi, profesyonel 

icracılardan da kimlerin iyi icracı oldukları bilgisine sahiptir. Her bir profesyonel icracı 

belirli yörelerde icrasını gerçekleştirirken, her bir yörede eğlence için çağırılacak 

müzisyen kadınlar da bellidir. Sürekli aynı yörede müzik icrası gerçekleştiriyor olmak, 

profesyonel icracıya yöresel icracılar kadar toplumu ve yöre kültürünü tanıma imkanı 

verir. 

Muğla ili Fethiye Đlçesi’nde delbekçilik mesleğini sürdüren son delbek 

icracıları Şengül Özcan ve Aysel Yıldız’dır. Đcracılar Fethiye Çavdır, Karadere, Yaka, 

Arsa, Kayadibi, Ortaköy ve Kızılağaç köyleri başta olmak üzere yörenin pek çok 

köyünde işlere gitmektedirler.  

Çanakkale ilinin pek çok bölgesinde kadın eğlenceleri Gülizar Fidan ve Kamile 

Danacı tarafından gerçekleştirilir. Dümbelek çalıp türkü seslendiren icracılar, kadın 

eğlencesine profesyonel kadın müzisyen çağırılması durumunda müzisyen ücretini 

oğlan evinin karşıladığı bilgisini de verirler.  

Gülizar Tongül, Fahriye Küpeci, Nigar Sezar, Rabia Kılkışlılar, Nazan Evren, 

Pınar Baysal Đzmir ili ve çevresinde müzik icra eden profesyonel müzik icracılarından 

bazılarıdır.  

Para karşılığı müzik yapma eğilimiyle icracı kimliğinde yaşanan değişimi, son 

dönemlerde erkek müzisyenlerin de icralara katılımı ile yaşanan değişim izler. Kadın 

eğlencelerine erkek müzisyenlerin çağırılmaya başlanması, profesyonel kadın icracıların 

da azalmasına yok açmıştır. Günümüzde kadın müzik icracılarının son temsilcileri olan 
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birkaç isimden başka icracı yetişmemektedir. Mevcut icracıların mesleklerini yeni 

nesillere öğretmemesinin gerekçesi, mesleğin bitmeye yüz tutmuş olmasıdır.  

Kadın eğlencelerine erkek müzisyenlerin on beş, yirmi yıl önce girmeye 

başladığı bilgisini veren Talat Çağlar, artık Çanakkale ilinde pek çok bölgenin kadın 

eğlencelerine kendilerinin gittiğini ifade eder. Kendisi klarnet icra eden Çağlar, davul ve 

klarnetten oluşan çalgı takımları ile yörenin kadın eğlencelerini gerçekleştirmektedir.  

III.3.2.  Đcracılıkta Öğrenme Süreci 

Kadın müzik icraları ister profesyonel, ister amatör icracılar tarafından 

gerçekleştirilsin, her iki durumda da icracının yetişmesinde usta-çırak ilişkisi esastır. 

Yine kadın eğlence ortamlarında icra gerçekleştirecek olan -profesyonel veya amatör- 

icracıların büyük çoğunlukla kadın olması, öğrenme sürecinde çırak gibi ustanın da 

kadın olması sonucunu doğurur. 

Yöre kültürü, yaşantısı ve müzik geleneği hakkında kapsamlı bilgi yanında 

yeteneğe de sahip olması gereken iyi bir icracı, usta-çırak ilişkisi ile yetişebilir. Kadınlar 

tarafından icra edilen çalgıların çalım teknikleri, yöre oyun ve türkü repertuarı ile 

geleneğe özgü bilgiler, yine kadınlar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılır. Her bir icracı, 

bu bilgileri genellikle annesi veya yakın bir büyüğünden edinir.  

Bursa yöresinin son dönem usta bakır icracılarından olan Mehtap Özgüler 

Takmaklı, bakır çalmayı ve geleneğe özgü bilgileri annesinden öğrenmiştir. Annesi eş 

dost eğlencelerinde sadece eğlenme amacıyla bakır icra eden Takmaklı’nın kendisi de 

aynı amaçla müzik icra etmektedir. Her hangi bir maddi beklentisi olmadan 

gerçekleştirdiği icraları öğrenme sürecinde özel bir çaba sarf etmemiştir. Annesinin de 

Takmaklı’ya bakır icrasını öğretmek için özel bir girişimi olmamıştır. Takmaklı’nın 

icracılık yetileri, sadece görüp dinleyerek ve zamanla gerçekleştirdiği pratiklerle 

kazanılmıştır. Takmaklı’nın annesi de benzer bir öğrenme sürecinden geçerek bakır 

icracısı olmuştur. Her iki bayanın da ustaları anneleri olmuştur.    
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“Ben annemin bakır çalmasıyla heveslendim. Annem çalıyormuş gençliğinde. 

Düğünlerde çalıp oynuyorlarmış. Biz iki kız kardeştik. Annem çalardı biz oynardık. 

Sonra özenip biz de çalmaya başladık. Yani çok böyle bir alışılmış bir söz olacak ama 

çocukluğumdan beri çalıyorum. Kendimi bildim bileli bakır çalarım. Annem de 

babaannemden öğrenmiş.” (M. Ö. Takmaklı ilr yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 

Mesleği annesi Hatice Özcan’dan öğrenmiş olan Şengül Özcan, annesinin hala 

hayatta olduğunu ancak seksen yaşına geldiği için mesleği bıraktığını belirtiyor. Hem 

Hatice Özcan hem annesi icracılığı profesyonel anlamda yapan kişilerdir. Bu nedenle 

Takmaklı’nın aksine, Özcan için özel bir öğrenme süreci söz konusudur. Yöre kültürü 

dışından olan bu kişilerin gerekli bilgiye ulaşmaları, özel çabalar sonucu olmuştur.  

“Delbek çalmaya on yedi, on sekiz yaşlarında başladım. Ben başlarda çalmayı 

bilmediğim için düğünlere, eğlencelere annemle beraber giderdim. Sonra sonra 

öğrendikçe işlere arkadaşlarımızla beraber gitmeye başladım. Annem de kendi 

annesinden öğrenmiş bu mesleği. Delbekçilik bizim aile mesleğimiz yani.” (Ş. Özcan 

ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 20112) 

Bir diğer delbek icracısı olan Aysel Yıldız’ın annesi icracı olmadığı gibi, 

ailesinde hiç kimse müzik ile ilgilenmemektedir. Eşinin ailesinde herkesin müzisyen 

olması vesilesi ile mesleğe evlendikten sonra yönelen Yıldız, bildiklerini 

kayınvalidesinden öğrenmiştir. Delbekçilik yapmakta olan kayınvalidesi ile beraber 

işlere gitmeye başlayan Yıldız, zaman içinde tecrübe sahibi olmuş, mesleği öğrenmiştir.  

Đcracılık kadar yöre kültürünün de öğrenilmeye çalışıldığı bu süreçte, icracı 

deneme yanılma yollu bilgi edinirken, icra ortamına yönelik bilgilerle de donatılır. Aile 

mesleği olarak kuşaktan kuşağa aktarılan Delbekçilik geleneğinin günümüz son 

temsilcilerinden olan Özcan ve Yıldız, yöre ve icracılık hakkında bilgi sahibi olmanın 

yeterli olmadığını ifade eder. Đçkili erkek eğlenceleri gibi pek ortamda müzik icra ediyor 

olmaları, icracılık kadar icra sırasında nasıl hareket edileceği, topluluk içinde nasıl 

diyalog kurulacağı gibi hususları da iyi bilmelerini gerektirir. Tüm bu bilgiler ustadan 

öğrenilecektir.  
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“Đçkili ortamlarda erkekler iyi de söyler, kötü de söyler. Şimdi ilk başlarda biz 

bunlara ne tepki vereceğimizi bilmiyorduk. Ben annemden duya duya nasıl cevap 

vereceğimi öğrendim. Sadece çalmak yetmiyor yani. Nasıl davranacağını, nasıl 

konuşacağını da öğrenmek lazım.” (Ş. Özcan ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 20112) 

Benzer bir öğrenme süreci Pınar Baysal için de geçerlidir. Đzmir’in Menemen 

ilçesinde ikamet etmekte olan Baysal’a darbuka icracılığını, kendisi de müzisyen olan 

annesi öğretmiştir. Baysal gibi Fahriye Küpeci’nin de annesi müzisyendir. Annesi gibi 

dümbek çalarak geçimini sağlayan icracı, üç sene önce yaşının dolduğunu söyleyerek 

mesleği bırakmıştır. Aynı zamanda ailesindeki fertlerin çoğu müzisyen olan Küpeci’nin 

mesleği öğrenmesi, aile içinde gördüğü eğitimle gerçekleşmiştir. Anneden kızına 

aktarılan meslek, Küpeci’nin annesine de kendi annesinden aktarılmıştır. 

Anneannesinden itibaren sürdürdükleri aile mesleğini Küpeci de kendi kızlarına 

öğretmiştir. Mesleği annesinden öğrenip kendi kızlarına aktaran bir diğer dümbek 

icracısı Türkan Bancar’dır. Kızları ile beraber düğünlere giden Bancar, gerek icra 

ortamı gerek aile ortamında, kızlarının mesleği öğrenmesi için çaba sarf etmiştir.  

Günümüzde yeni nesil tarafından cazip bulunmayan geleneksel müzik 

icracılığı, tespit edilen son temsilcileri tarafından yaşatılmaktadır. Yeni nesle 

aktarılmayan veya aktarılamayan icralarda, öğrenme süreci de çıkmaza girmiştir. Son 

dönem usta icracıların da tükenmesi ile, usta-çırak ilişkisinden söz etmenin mümkün 

olup olmayacağı veya usta-çırak ilişkisinin nasıl bir yapıya bürünebileceği konusu 

belirsizliğini korumaktadır. Batı Anadolu kadın müzik icra geleneğinin yaşatılması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması konusunda kaygı vericidir.  

III.4.  Đcralarda Eşlik Eden Çalgılar 

Geleneksel Türk kültüründe kadının herhangi bir çalgı çalması hoş 

karşılanmaz. Aile ve sosyal çevre baskısı ile çalgı çalması engellenen kadın, müzik 

yapma ihtiyacını elinde mevcut olan herhangi bir aleti kullanmak sureti ile giderme 

yoluna gitmiştir. Bu nedenledir ki, kadın eğlencelerine eşlik eden çalgılar ritm çalgılarla 

sınırlıdır.  
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Bakır, darbuka, delbek ve def bölgede kadınlar tarafından icra edilen başlıca 

ritm çalgılardır.   

III.4.1.  Bakır 

Yörük gündelik yaşantısında süt sağarken, su taşırken kullanılan bakır, aynı 

zamanda ritm aleti olarak kullanılır. Bursa ve Balıkesir yörelerinde kadın müzik 

icralarına eşlik eden ritm çalgı Bakırdır. Kadın erkek eğlencelerinin ayrı ayrı ortamlarda 

gerçekleştirildiği yörede kadınlar, kendilerine has eğlence ortamlarında bakır eşliği ile 

eğlenirler. Bakır eşlikli seslendirilen türkülere Bakır Türküleri dendiği gibi, bakırın 

çalındığı eve de Bakır Evi denir. Yöre düğünlerinde kadınlar gelin evine toplanarak 

bakır çaldıkları için Gelin Evi veya Kına Evi, Bakır Evi olarak adlandırılır. Yöredeki 

bakıra verilen önem, bakırın çalındığı mekana adının verilmesi ile açıkça 

anlaşılmaktadır.   

Müzik ve oyun icralarına ters çevrilerek çalınmak sureti ile eşlik eden bakır, 

özel bir tutuş ve çalım tekniğine sahiptir. Darbuka, delbek vb. icrasında olduğu gibi 

bakırın tek bir kişi tarafından çalınması mümkün değildir. Özel tutuş tekniğinden 

dolayıdır ki bakır icrasında iki kişiye ihtiyaç duyulur. Đcra sırasında çalan kişinin 

yanında bir de bakırı tutan kişi yer alır.  

Bakırın yere veya dize konularak çalımı yapılamaz. Yere veya dize konularak 

çalınması durumunda çalgıdan çıkan ses değişecektir. Bu ses değişimine bakırın 

kulpları neden olur. Özel bir tutuş tekniğine sahip olan bakırın gerekli şekilde tutulması 

durumunda, her bir vuruş ile şıkırdayan kulplar zil vazifesi görür. Böylelikle el vuruşları 

ile hem bakırın kendisi hem de bakırın kulplarından ahenkli bir ses elde edilir. Yörede 

çalgıyı icra eden kişiler, bakırın yanlış tutulması ve bu nedenle kulpların şıkırdamaması 

halinde çalımdan zevk alamayacaklarını, çıkan sesin dinleyenleri de tatmin 

etmeyeceğini belirtirler. Bakırın yanlış tutulması türküyü söyleyen kişinin de sesini 

yorar. Bu nedenlerle çalan kadar bakırı tutan kişi de icrada önemli bir paya sahiptir. 

Uzun süren kadın eğlencelerinde aynı tutuş pozisyonunun bozulmadan korunabilmesi, 

bakırı tutan kişinin de belirli bir bilgi ve yeteneğe sahip olmasını gerektirir.  Herkes 
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bakır tutamadığı gibi, her kişinin tuttuğu bakır da çalınmaz. Bu noktada eşli bir icra 

geleneğinden söz etmek doğru olur. Bakırı çalan ve tutan kişiler, icralarda her zaman 

beraber yer alan kişilerdir. Rastgele eşleşme olmaz.  

Bakır herkes tarafından çalınamadığı gibi, her bakır da çalınamaz. Çalınacak 

bakırın güzel bir ses tonuna sahip olması gereklidir. “Mesela getirin şu bakırı ordan 

hemen çalalım dendiğinde o bakırı çalamazsın. Aaa bu olmaz sağır denir. O bakır 

çalınmaz. Zaten çalsan da sesini yorar.” (M. Ö. Takmaklı ile yüz yüze görüşme, 24 

Ocak 2011). 

Yörede kimin güzel bakır çaldığı, güzel türkü söylediği de bilinir.  Đyi bakır 

çalan ve türkü söyleyen kişi, belirli özelliklere sahip olan kişidir. Yöre oyun ve türkü 

repertuarını iyi biliyor olmak bu özelliklerin başında gelir. Yine bakır icracısının kimin 

hangi oyunu sevdiği ve güzel oynadığı bilgisine de sahip olması gerekir. Eğlence 

ortamında oyuna kalkan kişinin herhangi bir talebi olmaksızın, bakır icracısı icra etmesi 

gereken havanın hangisi olduğunu bilir.  

Yörede bakır türkülerinin tamamında oyun eşliğinin görülmesi, türkülerin sözel 

ve ezgisel özelliklerinden ziyade, ritm özelliklerinin ön plana çıkmasına da neden 

olmaktadır. Yöre kadınlarının oyunları kaşık çalarak oynuyor olması ise, ritm unsurunu 

kadın eğlencelerinde birincil sıraya taşır. Kaşığın bakırla eş zamanlı olarak çalınıyor 

olması, çalınan ritmde birlikteliğin sağlanmasını zorunlu kılar. Kaşıklardan çıkan ritm 

ile bakırdan çıkan ritmin birbiri ile uyumlu olması gereklidir. Aksi takdirde birbirine 

karışacak olan kaşık ve bakır ritmleri, oyunu da bozacaktır. Bu durumda bakır 

icracısının ustalığı bir kez daha ön plana çıkar. Usta bir icracı sadece kendi çaldığı 

ritmden değil, oyuncuların çaldığı kaşık ritmden de sorumludur denebilir. Bakırcı kaşık 

ritmini de dinlemeli, iki çalgı arasında uyumu yakalayarak bozmadan sürdürebilmelidir. 

Yörede ifade edildiği şekli ile, oyunu oynatan bakırdır (F. Ferik ile yüz yüze görüşme, 

24 Ocak 2011). 

Bakır eşliğinde türkü söyleme geleneğinde türküler, hem bakırı çalan hem de 

tutan kişi tarafından beraber seslendirilir. Delbek icrasında da karşılaştığımız benzer 
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durum, Bursa ve Balıkesir yörelerinde tüm bakır icraları için de geçerlidir. Türkü 

seslendirmede arka arkaya sıralanan türkülerden bir sonraki türkünün belirlenmesi, 

seslendirilen türkünün sözlerinin hatırlanması ve seslendirme sırasında sesin 

gürlüğünün artması gibi amaçlarla iki kişi tercih edilir. Bu iki kişinin de yine 

birbirlerine uyumlu seslere sahip olması gerekir. Herhangi iki kişi türkü seslendirmede 

beraber yer alamazlar. Genellikle bakırı çalan kişi birinci (esas) türkü icracısı olduğu 

gibi, bakırı tutan kişi de ikincil olarak icraya katılır. Bu kişinin icraya katkısı yardımcı 

konumunda gerçekleşir.  

“Bakırı iki kişi söyler. Biri bakırı tutar, biri çalar. Đkisi birlikte söylerler. Onlar 

zaten birbirleriyle eşdeş gibidir. Ses tonları uyar. Söyleme şekilleri uyar. Oyunu da ikisi 

oynar onların. Bakırı çalacak birilerini buldular mı oyuna da birlikte kalkarlar.” (M. Ö. 

Takmaklı ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011). 

   

    Şekil 6. Bakır Đcrası           Şekil 7. Bakırın Tutuş Şekli 

Bakır türkülerinin bir diğer önemli özelliği, ince bir sesten okunmalarıdır. 

Türkünün okunacağı sesin tizliği veya pestliğini bakırın sesi belirler. Türküyü 

seslendirecek olan bakırcı, bakırdan ses alarak icrayı gerçekleştirir. Bakırın sahip 

olduğu sesin tiz oluşu, türkülerin de tiz bir sesten okunmasına neden olur. Kaynak 

kişiler türküleri genellikle re sesi üzerinden seslendirirler. Bu nedenle iyi bir bakırcı, 
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güzel bir ses rengine sahip olmanın yanında tiz seslerden türküleri seslendirmesine 

imkan sağlayacak yüksek bir sese de sahip olmalıdır. Bu nedenledir ki yörede icracılar 

genellikle yüksek frekanslı seslere sahiptirler.  

Bölge kadın vokal icralarında yüksek desibelli icra geleneği de yaygındır. 

Özellikle Balıkesir yöresi kadın vokal icralarında, icracının sesinin elverdiği en yüksek 

desibelden icra tercih sebebidir. Dolayısıyla iyi bir icracının yüksek desibelli bir sese 

sahip olması gereklidir. Eğlence ortamında türkülerin peş peşe sıralandığı göz önünde 

bulundurulduğunda, icracının aynı ses gürlüğü korumasına imkan sağlayan ses sağlığına 

da sahip olması zorunlu hale gelir. 

“Bizim yörede çalınan bakır türküleri çok ince, en ince sesten söylenir. Böyle 

üç-beş tane peş peşe sıraladığında eğer sesin biraz yok gibi ise gider. Darbukayla 

söylendiğindeki gibi değil. Bakırın sesi ince bir ses olduğu için sen de sesini ona göre 

ayarlıyorsun.” (M. Ö. Takmaklı ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011). 

Bakır çalan ve aynı zamanda türkü seslendiren icracılar, gerekli ses özellikleri 

ve yöre repertuarına sahip oldukları gibi türkü de yakabilen kişilerdir. Geçmiş dönemde 

bakırcılık yapmış, bakır çalıp türkü seslendirmiş Tomagızı, Bursa yöresinin en iyi bakır 

icracılarındandır.  

“Ben çocukluğumda hatırlıyorum, Tomagızı çok iyi bakır çalardı. Abdest 

almaya gitmiş de türkü söyleye söyleye gelmiş mesela. Đşte Đstanbul minareleri yapılıp 

yıkılıyor, benim oğlanlar mapus damlarında çok canlarım sıkılıyor diye abdest 

almaktan gelirken bile türkü yakarak gelirmiş.” (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 

Ocak 2011) 

Kadın eğlence ortamlarında her bir katılımcının yaşam şeklini, başından 

geçmiş olayları da bilen bakır icracısı, kişiye özel türküler yakar. O kişiyi anlatan 

sözleri ile doğaçlama söylenen bu türküler, ancak iyi bir bakır icracısı tarafından 

yakılabilir. Tüm bu özelliklere sahip olan kişi yörede iyi bir bakır icracısı “Bakırcı” 

olarak nitelendirilir. 
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III.4.2.  Darbuka (Dümbelek, Dümbek, Dömbek, Tümbek) 

Anadolu’nun pek çok bölgesinde kadın ve erkek ayrımı olmaksızın herkes 

tarafından çalınan bir ritm çalgıdır. Batı Anadolu kadın müzikli ortamlarında da müzik 

ve oyunlara yaygın olarak eşlik eden ritm çalgı darbukadır. Kadın eğlencelerinde yine 

kadınlar tarafından icra edilen bu çalgıya, yöresel adlandırmalarla Dümbelek, Dümbek, 

Dömbek, Tümbek  de denmektedir. 

Arapça vurma, vuruş anlamına gelen darb kelimesinden dilimize darbuka 

olarak geçtiği sanılmakta olan çalgı (Açın: 1994, 25), ağaç veya metalden 

yapılabilmektedir. Günümüzde kullanılan yapısı ile gövde kısmı ağaç veya metalden 

yapılan çalgıya derisi, vidalar yardımı ile gerilir. Gerçek deri kullanıldığı gibi, 

günümüzde cam film kullanılarak yapılanları daha yaygındır.  

Geçmiş dönemlerde kullanılmış olan darbukaların yapısal olarak farklı 

özellikler taşıdıkları görülür. Đzmir ili araştırmalarında tespit ettiğimiz darbukanın gövde 

kısmı topraktan yapılmıştır.  Çalgıya yörede Dümbek, Dömbek denir. Darbuka ismi, 

yeni dönem metal darbukaları için kullanılmaktadır. Topraktan yapılması nedeniyle 

çalgı Testi Dümbek olarak da ifade edilmektedir. Dümbek yapımında kullanılan deri 

hayvan derisidir. Koyunun kuyruğundan elde edilen deri, iplerle gerilerek bağlanır. 

Kullanım öncesinde derinin ısıtılması gerekmektedir. Isıtılması ile derinin gerilmesi ve 

böylece daha güzel ses çıkartması sağlanır. Çalınmadığı, boşta kaldığı sürece bu deri 

gevşeyecektir.  

   

 Şekil 9. Đzmir Đli Toprak Dümbek    Şekil 10. Çanakkale Đli Dümbek 
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Çanakkale Đli’nde kullanılmakta olan dümbekler, oldukça farklı bir yapıdadır. 

Ahşaptan yapılmış davul benzeri yuvarlak bir kasnağın her iki yüzü de deri iler kaplanır. 

Keçi derisi kullanılarak yapılan çalgının bir yüzünde keçi derisinin tüylü tarafı 

kullanılırken, diğer tarafta tüysüz deri kullanılır. Deri üzerinden kasnak boyunca bir 

taraftan diğer tarafa gerilmiş iki adet tel mevcuttur. Dümbeğin daha güzel ses çıkartması 

için tellerin takılmış olduğunu belirten Fidan; “Bunu takınca sesi daha sağlam çıkıyor” 

diyor (G. Fidan ile yüz yüze görüşme, 12 Şubat 2011). Dümbeğe her vuruluşunda 

cızlayan teller, uzayan daha tiz bir ses oluşmasını sağlar. Bu yapısı nedeniyle dümbek 

ile bir diğer ritm çalgı olarak kullanılan bakır benzeşmektedir. Bakır kulplarının sesin 

rezonansına yaptığı katkı, dümbekte teller aracılığı ile sağlanmış olur.  

 

       Şekil 10. Dümbek Üzerindeki Teller 

Günümüz yeni dönem darbukalarının kullanıldığı Çanakkale’de, çok eskiden 

kullanılmakta olan ancak araştırmalarımızda tespit edemediğimiz bir diğer çalgı 

hakkında bilgi edindik. Yörede dümbek ismi ile ifade edilen çalgı, yapısal olarak 

günümüz dümbeklerinden oldukça farklı özellikler sergiler. Yapılan tariflerden kös 

benzeri bir çalgı olduğu anlaşılan eski dönem dümbekleri, iki ayrı parçadan oluşur. 

Üzerleri deri kaplı olan iki küçük davul, yere, çalacak olan kişinin önüne konur. 

Darbuka, dümbek çalımında olduğu gibi elle değil, iki sopa ile çalınan çalgının yerini 

daha sonra günümüz dümbekleri (tel gerili deri dümbekler ve bakır darbukalar) almıştır. 
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Çeşitli yöresel adlandırmaları, dönemsel olarak değişen yapısal özellikleri ile 

darbukalar, her dönem kadın müzikli ortamlarının en yaygın kullanıma sahip ritm 

çalgısı olmuştur. Kadınların dış katılıma kapalı eğlence ortamlarında darbuka, yine 

kadınlar tarafından çalınır. Kına geceleri, düğün ve derneklerde darbuka çalan kişi, aynı 

zamanda türküleri de söyleyen kişidir. Darbukayı çalacak kişi, bakır icracısı gibi yöre 

müzik repertuarına sahip, oynanan oyunları ve varsa oyunların oynanma sıralarını bilen, 

iyi bir ses yapısı ile ritm algısına sahip yetenekte olmalıdır. Yine bu kişi, kişiye özel 

söylenecek türküleri, kimin hangi türküyü sevdiği veya hangi oyunu güzel oynadığını 

bilecek kadar toplumu iyi tanıyan bir kişi olmalıdır. Dolayısıyla bu kişi genelde yörenin 

insanlarındandır.  

Yörede iki kişi tarafından gerçekleştirilen müzik icralarında, bir kişi darbuka 

icra ederken, diğer kişi türkülerin seslendirilmesinde darbuka icracısına yardımcı olur. 

Đcralarda darbukayı icra eden ve aynı zamanda türküleri seslendiren kişi esas icracı 

olarak görev alırken, ikinci kişi yardımcı görevindedir. Yardımcı icracı bir yandan 

alkışla tempo tutarken bir yandan da türkü sözlerine eşlik eder. Çalgı icrasında bir icracı 

genellikle yeterli olurken, türkülerin seslendirilmesinde iki kişiye ihtiyaç duyulması, bir 

kişinin sesinin duyumda yetersiz gelmesi veya iki kişinin türkü sözlerini birbirlerine 

hatırlatmaları gibi nedenlere dayandırılır. Đstisnai olarak Đzmir Bergama ilçesi ve çevre 

köylerinde darbukaya def eşlik eder. Tespitlerimizde bir darbuka ve iki deften oluşan bu 

çalgı takımında üç icracı da vokal icraya katılmaktadır. Ancak bu örnekte de darbuka, 

çalgı takımı içinde tek kullanılır. Đkinci bir darbuka bu takımda yer alamaz.   

Darbuka çalımında yöresel farklılıklar sergileyen tutuş ve çalım teknikleri 

gözlenir. Darbuka, bacak arasında sıkıştırılarak çalınabildiği gibi, koltuk altına da 

sıkıştırılmak sureti ile çalım gerçekleştirilir. Darbukanın bacak arasında sıkıştırılması 

durumunda bacaklar kapalı ve düz pozisyonda tutulur. Bu tutuş şeklinde darbuka, 

icracının tam önünde yer alırken her iki el de çalım için serbest bırakılmış olur. 

Darbukanın koltuk altında sıkıştırması durumunda, yine her iki el de serbesttir. Bir diğer 

tutuş tekniği darbukanın diz üzerine oturtulmasıdır ki bu tutuş şeklinde de her iki el, 

çalım için serbest kalmış olur. 
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   Şekil 11. Darbuka Tutuş Şekli 1         Şekil 12. Darbuka Tutuş Şekli 2 

 

Şekil 13. Darbuka Tutuş Şekli 3 

Darbukanın sol veya sağ elle kavranması ile çalım gerçekleştiğinde ise tek el 

boşta kalmaktadır. Bu tutuş şekli her iki elin de çalım sırasında kullanımına izin 

vermediği gibi, çalımı da etkiler. Đki elin kullanımına izin veren tutuşlar, çalımda 

süslemelerin artmasına da imkan sağlarken, tek elle çalım temponun belirlenmesinden 

öteye geçemez.  
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Şekil 14. 

Yöresi: Çanakkale Yenice Seyvan Derleyen: Ersin Mirze  
Kimden Alındığı: Fatma Taban Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

KARYOLAMIN DEMĐRĐ RĐTM NOTASI 

(TEK ELLE ÇALIM) 

 

Şekil 15. 

Yöresi: Çanakkale Ezine Karadağ Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Ayşe Đnce  Derleme Tarihi: 12 Şubat 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

KARYOLAMIN DEMĐRĐ RĐTM NOTASI 

(ÇĐFT ELLE ÇALIM) 
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III.4.3.  Delbek 

Güney Anadolu Yörük müzik icralarında, kadınlar tarafından kullanılan başlıca 

çalgı delbektir. Muğla ilinde de yaygın olarak kadınlar tarafından kullanılan çalgı, oğlak 

derisinden yapılır. Oğlak derisini kirecin içinde bir gün bekletildikten sonra yıkayıp 

kurutulur. Ahşap kasnak üzerine gerilen deri, küçük çivilerle kasnağa tutturulur. Deri ne 

kadar gergin olursa delbekten o kadar güzel elde edilir. Bu nedenle derinin gerilmesi 

sırasında özen gösterilmesi gerektiği gibi, çalım öncesi deriyi ateşe tutarak ısıtmak 

suretiyle de gerginliği arttırılabilir. Geçmişte kadınlar delbeği kendileri çaldıkları gibi, 

çaldıkları delbeği de kendileri yaparlardı. Günümüzde ise delbeği ne yapan ne de çalan 

Yörük kadını kalmamıştır. Yaşatılmaya çalışılan delbekçilik kültürü, profesyonel kadın 

müzik icracıları tarafından gerçekleştirilen icralarla varlık göstermektedir.   

Delbek icrası iki kişi tarafından gerçekleştirilir. Tek kişi delbek çalamaz. 

Darbuka ve bakır icrasından farklı olarak, her iki icracı da delbek çalar ve türküleri 

beraber seslendirirler. Çalgısal icranın iki kişi tarafından gerçekleştirilmesi, daha güçlü 

bir ritm sesinin elde edilmesini sağlamaktadır. Đzmir yöresinde darbukaya eşlik eden 

def, Çanakkale yöresinde darbuka kasnağına gerilmiş teller ve Bursa yöresinde bakırın 

kulpları aynı amaca hizmet ederler.   

Đki kişilik icralarda iki kişinin belirli bir uyumu da yakalamaları gerekmektedir. 

Đki kişinin ses özelliklerinin birbirine uyması gerekliliklerden birisidir. Yine icracılar, 

delbek çalımında da uyumu yakalamak zorundadır. Đki kişinin bir kişi gibi çalıp 

söylemesi gerektiğini ifade eden Özcan, Yıldız’la aralarındaki uyumu zamanla 

yakaladıklarını, beraber çalıp söyledikçe uyumlarının da geliştiğini belirtiyor (Ş. Özcan 

ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 2012).  

Đyi bir delbek icracısı, aynı zamanda doğaçlama mani söyleme özelliğine de 

sahiptir. Đcrası sırasında delbekçi, içinden geldiği gibi türkülerin sözlerini değiştirebilir. 

Bursa bakır çalımı, Çanakkale darbuka çalımında usta icracıların türkü yakma 

özellikleri ile benzeşen bu uygulama, bazı farklılıklar da taşır. Delbekçi tarafından 

doğaçlama değiştirilen sözler, diğer yörelerdeki gibi topluluk içinden bir kişi için özel 
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olarak söylenmemektedir. Yakılan sözler belirli bir olayı, bir kişinin durumunu, toplum 

içi statüsünü anlatmaz, eğlence veya yerme gibi amaçlar da gütmez. Bu uygulamada 

sadece icracı içinden gelenleri ifade eder. Söylediği sözler o anda hissedilen sözler 

olabileceği gibi, başka bir türküye ait sözler de olabilir.  

Delbek icralarının yoğun olarak görüldüğü icra ortamları olan düğünlerin her 

bir aşamasında delbek icrası gözlenir. Düğünün başladığı andan, bitişine kadar 

delbekçiler durmaksızın çalarlar. Eskiden sadece kadınların müzikli ortamlarına özgü 

bir çalgı olan delbek, günümüzde kadın erkek ayrımı gözetilmeksizin düğün 

kapsamındaki tüm eğlence ortamlarında icra edilir. Erkek eğlencelerinde de delbek yine 

profesyonel kadın çalgıcılar tarafından icra edilir. Bu özelliği ile delbek icrası, araştırma 

bölgemizdeki diğer yörelerde kullanılan kadın ritm çalgılarından oldukça farklı bir yapı 

sergiler. Düğün evine varan delbekçiler, davul-zurna ile birlikte, eş zamanlı olarak 

icraya başlarlar. Bu durum yörede davulcuların çalması, delbekçilerin de Delbek 

Tutması olarak tanımlanır. Deblek tutma sırasında, delbekçiler türküleri 

seslendirmezler. Sadece delbek çalarlar. Beşi birlik ak gerdanda isimli türkü, düğün 

başlangıcında davul zurna ile birlikte çalınan delbek ezgilerindendir.  

 

Şekil 16. Delbek Đcrası  
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III.4.4.  Def (Tef) 

Def, üzerinde zilleri bulunan kasnak üzerine deri gerilmek sureti ile elde edilen 

bir ritm çalgıdır. Defi bir diğer ritm çalgı olan bendirden ayıran yegane özelliği 

zilleridir. Ziller Türk kültüründe özel bir öneme sahiptir. Kaşgarlı Mahmut’un 

sözlüğündeki (Kongrağ, Konguramak, Kongur, Kongrav) gibi deyimlerin (Tongurdak) 

deyimiyle ilişkisi olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Bu çıngırak folkloru diyebileceğimiz 

bir konuyu kapsamaktadır ki, gerçekten ilginçtir (Ataman, 2000: 412). 

Yörüklerin yayla göçü sırasında deve, katır, keçi vb. hayvanlarının boynuna 

takılan çanların ayrı bir önemi vardır. Şaman kültüründe çanlar ve ziller davul gibi kötü 

ruhları kovmak ve hastaları iyileştirmek gibi amaçlar için kullanılmıştır. Yörük 

kadınlarının müzikli eğlencelerinde de deflere özel bir itibar gösterilir.  

Đzmir ve Çanakkale’de kadın eğlencelerinde icra edilen ritm çalgılardan birisi 

deftir. Kadınlar tarafından icra edilen def tek başına icra edilmeyip, bir diğer ana ritm 

çalgının yanında renk saz olarak kullanılır. Çanakkale ve Đzmir’de kadın eğlencelerinin 

vazgeçilmez çalgısı olan darbuka esas ritm çalgı olarak icra edilirken, def bu çalgıya 

eşlik eder. Darbuka ve defin birlikte icrası, yörede yakın geçmişe kadar sürdürülmüştür. 

Günümüzde darbuka icrası halen devam ederken, def icrası neredeyse tükenmiştir.  

Çanakkale yöresinde gerçekleştirilen görüşmelerde, otuz yıl öncesine kadar 

defin kadın eğlencelerinde icra edildiği ancak günümüzde kullanılmadığı bilgisine 

ulaştığımız çalgının icrası, sadece Đzmir ili Bergama ilçesinde tespit edilmiştir. Çalgının 

günümüzde oldukça sınırlı bir bölge dışında kullanılmıyor olmasını, kaynak kişiler şu 

ifadeleri ile doğrularlar:  

“Eskiden kadınlar tef çalıp türkü söyler, oynarlardı. Kadın erkek eğlenceleri 

ayrıydı. Tefi çalan köyden kadınların kendisiydi. Ahenk yerinde kendileri çalar 

oynarlardı. Sonradan onlara da müzisyen gelmeye başladı.” (S. Can ile yüz yüze 

görüşme, 18 Aralık 2010) 
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“Benim genç kızlığımda org falan yoktu. Sadece defçi kadınlar geliyordu. Ben 

de çaldım düğünlerde. Bundan 30 yıl öncesiydi bu gelenek.” (K. Kılıç ile yüz yüze 

görüşme, 18 Aralık 2010) 

“Eskiden sadece darbuka ve def vardı. Darbuka ve defle düğün bitiyordu. O 

zamanlar insanlar hem söyleyip hem çalıyorlardı.” (N. Sezar ile yüz yüze görüşme, 15 

Ocak 2010) 

 

Şekil 17. Def ve Darbukanın Birlikte Đcrası (Đzmir-Bergama) 

III.4.5.  Diğer Ritm Çalgılar 

Bakır, darbuka, delbek ve def haricinde, evde mevcut herhangi bir alet de kadın 

müzik icralarında ritm çalgı vazifesi görebilir. Kadının gündelik hayatta kullandığı 

tencere ve kazanı, sini, tepsi ve güğümü, kaşık veya leğeni de aynı zamanda müzik 

icrasında kullandığı araçlardır. Yine zil ve zilli maşa, bazen bir tahta parçası, hatta 

küçücük bir tas bile kadınların müzik icrasına eşlik edebilir. Balıkesir Dursunbey’de 

kadınlar, boş bir tenekeyi çalıp türkü söylerler.( Beşik ve Ninni Belgeseli. TRT Belgesel. 

01.08.2011.) 
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Şekil 18. Tepsi Çalma       Şekil 19. Kaşık Çalmaviii 

III.5.  Đcra Örnekleri  

Çalgısal ve vokal icralardan oluşan kadın müzik icraları, bayramlardan 

şenliklere, gündelik işlerden düğün eğlencelerine kadar hayatın pek çok anında yer alır. 

Hayatın her anında var olan müzik, Yörük kadınının yaşantısında büyük bir önem taşır. 

Aile içi ve toplumsal baskılarla kendini özgürce ifade etmesi engellenen kadın, duygu 

ve düşüncelerini müzik yoluyla dışa vurur.  

Eşini kendisi seçemeyen, çok konuşması veya çok gülmesi dahi hoş 

karşılanmayan kadın, ailenin pek çok yükünü de üstlenen taraftır. Günümüzde her ne 

kadar Yörük kadınının toplumsal statüsünde geçmişe kıyasla bir iyileşme söz konusuysa 

da, araştırmalarımızda tespit edilen bazı durumlar, Yörük kadını üzerindeki toplumsal 

baskıların izlerini taşır. Örneğin gelinin kına gecesinde büyük küçük herkesin elini 

öpmek zorunda olması (bir yaşındaki çocuk dahil olmak üzere), evlendikten sonra 

evden tek başına çıkamaması ve ilk suya çıkarılmasının törensel bir havada kayınvalide 

tarafından gerçekleştirilmesi gibi uygulamalar, hala tam bir özgürlüğün söz konusu 

olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla müzik, kadın için eğlenme ve toplumsal bir 

olayın ifade edilmesi amaçlarını taşıdığı gibi, kişisel duygu ve düşüncelerin dışa 

                                                
viii Çanakkale ili Ezine Đlçesi Yavaşlar Köyü’nde tespit edilen kaşık tutuş şekli, yakın yöreler olan Bursa 
ve Balıkesir illeri kaşık tutuş şekline benzemez. Yöre kaşık tutuş şeklinin Eskişehir yöresine özgü kadın 
kaşık tutuşu ile aynı olması ilgi çekicidir.  
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vurumunda başvurulan bir özgürlük, iletişim, paylaşım aracı olma özelliğine de sahiptir. 

Belki de müziğin kadın hayatındaki en önemli işlevi budur. “Đnsan hiç şüphesiz daima 

tek sesli olarak teganni eder. Fakat musiki eserlerini çalanlar bir araya gelince bir bütün 

meydana getirirler, ıstırabı da, sevinci de birlikte ifade ederler” (Grolman, 1993: 49). 

Kadın müzik icraları yapısal olarak ele alındığında, bölge genelinde sesin 

mümkün olan en tiz perdesinden türkü seslendirme eğiliminin varlığı göze çarpar. 

1936’da Anadolu halk müziğini incelemek üzere Türkiye’ye gelen besteci ve 

etnomüzikolog Bela Bartok, Anadolu’da derlediği türkülerin icra biçimini 

değerlendirirken, en azından Yörüklerin yaşadığı yöre ile çevresinde mümkün olduğu 

kadar en üst perdeden, ses alanının en üst bölgesinde türkü söyleme eğilimi vardır 

ifadesini kullanmaktadır (Aksoy, 1994: 281). Yörük müzik icralarının genelinde görülen 

bu özellik, kadın vokal icraları için de geçerlidir. Geleneksel Yörük yaşamında dağlarda 

seslendirilen türkülerin karşı tarafa duyurulma güçlüğü bu duruma neden gösterilirken, 

günümüz şartları ile yeni etkenler ortaya çıkar.  

Bir evin odası veya kapalı bir avlu içinde gerçekleştirilen ve herhangi bir ses 

sisteminin kullanılmadığı müzikli ortamda, sesin duyurulması güçleşir. Yoğun katılımın 

olduğu bu ortamlarda gerçekleştirilen vokal icra, kalabalığın uğultusunda 

kaybolmamalıdır. Vokal icralara eşlik eden ritm çalgı, icracı sesini duyurmasını 

zorlaştıran bir diğer etkendir.  

Kadın müzikli ortamlarının tamamında oyun eşliğinin varlığı da göz önünde 

tutulmalıdır. Bazı yörelerde icra edilen müziğe, oyunlar sırasında ellerde tutularak 

çalınan kaşık sesleri de eklenir. Bu durumda mümkün olan en tiz ve en gür şekli ile 

sesin kullanılması zorunlu hale gelir ki, sesin frekansı kadar desibelinin de bu noktada 

önemli olduğu söylenebilir. Özellikle Balıkesir yöresinde, kadın müzik icraları sesin 

mümkün olan en üst perdesinden ve yine mümkün olan en yüksek desibelden 

gerçekleştirilir.  

Kadın müzik icralarında vokal ve çalgısal icralar iki ayrı icra şekli olarak 

karşımıza çıksa da, birbirinden ayrılamayacak bir bütünsel yapı oluştururlar. Araştırma 
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bölgemiz genelinde kadın icracılar ritm eşliği olmadan vokal icranın 

gerçekleştirilemeyeceğini ifade ederler. Ritm çalgı kullanmadan sadece vokal olarak 

türküleri örneklemeleri isteğimizi geri çeviren kadınlar, ritm eşliksiz 

söyleyemediklerini, söyleseler dahi türkünün kesik kesik olacağını ve zevk 

vermeyeceğini belirtirler. Gerçekleştirilen birkaç ritm eşliksiz icra denemesi de sonuç 

vermemiştir. Ritm eşliği olmadan türkülerin sözleri dahi hatırlanamamaktadır. Bu 

durumda ritm eşliğinden bağımsız gerçekleştirilemeyen vokal icraları, tek başına 

bağımsız bir icra şekli olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. Kadın müzik 

icralarından örnekler sunulacak olan bu bölümde, iç içe geçmiş bu iki temel icra 

şeklinin bir bütün halinde değerlendirmesi uygun görülmüştür.  

Her iki icranın birlikte işleyişleri ve bu işleyişten doğan uygulama örnekleri 

terennüm, mani söyleme geleneği, gelin ağlatma havaları ve oyun eşlikli müzik icraları 

(oyun havaları) başlıkları halinde aşağıda verilmiştir. 

III.5.1.  Terennüm 

Kadın müzik icralarında vokal ve ritm çalgı icraları, birbirinden ayrılamayan 

bir yapı sergiler. Đcralarda ezgi eşliğini gerçekleştirecek herhangi bir enstrümanın 

kullanılmaması, kadın müzik icralarında terennümler ve ritm eşliğinin önemini bir kez 

daha ortaya koyar.  

Türkü sözleri arasında boşluk bırakmadan, ezgisel bütünlüğün sağlanması, 

kadın icralarının temel özelliklerindedir. Ezgisel bütünlüğün sağlanması noktasında, 

bölgesel farklılıklar sergileyen icra şekilleri görülür. Bursa, Balıkesir, Muğla yörelerine 

ait müzik icralarında, sözler arası boşluklar kesintisiz icra edilen ritm çalgı eşliği ile 

doldurulur. Gerek söz, gerek söz dışı bölümlerde aralıksız sürdürülen çalgı eşliği, icra 

genelinde bütünlüğü sağlar.  

Yine bu yörelerde ve aynı zamanda araştırma alanı genelinde gözlenen bir 

diğer uygulama şekli, söz bitimlerinde birkaç ölçü boyunca son sesin uzatılmasıdır. 

Sözün bitimiyle uzatılan ses, birkaç ölçü boyunca korunarak, bir sonraki sözün 
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başlangıcına kadar ezgisel bağlantıyı sağlar. Sesin uzatılması sırasında yine ritm eşlik 

ara verilmeden sürdürülür.  

Đcracının doğaçlama olarak belirlediği bu uygulama kuralları, tek tek veya bir 

arada gerçekleştirilebilinir. Đcracı kimi zaman ritm eşliğinde son sesi uzatarak sözleri 

birbirine bağlayabildiği gibi, kimi zaman söz sonunda sesi uzatmaya gerek görmeden 

sadece ritm icrasına da devam edebilir. Ki bu durumda bir sonraki sözün girişine kadar, 

yalın bir ritm icrası söz konusudur. Đcrada sesin veya ritmin ne ölçüde uzatılacağı, bir 

sonraki sözün nerede başlayacağı veya biteceği ise icracının isteğine göre 

şekillenmektedir.  

Ezgisel bütünlüğün sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen bir diğer uygulama 

modeli, terennümlerdir. Đzmir, Aydın, Çanakkale yörelerinde tespit ettiğimiz uygulama 

örneklerinde, sözler arası boşluk terennümlerle doldurulur. Ses ve hecenin uzatılmadan 

bitirildiği bu icralarda, ritm eşliği ile beraber gerçekleştirilen terennümlerle, ezgide 

bütünlük sağlanır. Bu uygulamada sözler arası süreyi terennüm belirler. Sesin 

uzatılması uygulamasına kıyasla terennümler, daha belirgin bir süreyi kapsar. 

Dolayısıyla terennümlerle süslenen vokal icralar, daha sabitlenmiş yapılara sahiptir 

denebilir. Terennümlerde ezginin tamamlanması beklenirken, sesin uzatıldığı icrada 

ezgisel bir yapının olmaması nedeniyle süre, icracının kişisel isteği ve nefes gücü ile 

belirlenmektedir.   

Terennümlerde Aman yavrum, Yalelom, Yalelellom vb. sözcüklerin ezgi ile 

seslendirilmesi suretiyle, söz bitiminden bir sonraki söz başlangıcına kadar ritm çalgı ile 

eş zamanlı vokal icra gerçekleştirilir. Đzmir Bergama araştırmasında kaynak kişilere 

yönelttiğimiz “Aralarda yalelellel lelelom dediniz, o neydi?” sorusuna Fahriye 

Küpeci’den “Đşte bir şarkının sözünü söylüyoruz sonra arada nağme yapıyoruz” cevabı 

alınmıştır. Erkek müzik icralarında klarnet, zurna, keman vb. çalgılar tarafından 

seslendirilen ezgi, ritm çalgı dışında başka herhangi bir çalgının kullanılmadığı kadın 

müziğinde vokal yolla gerçekleşir. Đzmir Bergama yöresinden Bağ Yüzünün Çamları, 

Çanakkale yöresinden Nina havaları (Bkz. Şekil 53, 54) ve Balıkesir Balya yöresinden 
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Kayalardır Köyümüz isimli türküler terennüm geleneğine örnek teşkil eden 

türkülerdendir.  

Şekil 20. 

Yöresi: Balıkseir Balya Kayalar Derleyen: Sevinç Yaşar 
Kimden Alındığı: Kadriye Kılıç Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KAYALARDIR KÖYÜMÜZ 
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KAYALARDIR KÖYÜMÜZ RĐTM NOTASI 
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Şekil 21. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 15 Ocak 2010 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

BAĞ YÜZÜNÜN ÇAMLARI 
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BAĞ YÜZÜNÜN ÇAMLARI RĐTM NOTASI 
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III.5.2.  Mani Atışma (Metel Atma) 

Mani Atışma geleneği kadın eğlence ortamlarından kına ve düğünler başta 

olmak üzere harman dönemleri ve bayramlarda yapılan pek çok eğlencede  

görülmektedir. Müzik ve oyun icraları ile birlikte uygulanan bu geleneğe, Bursa’da 

Mani Atışma adı verilirken, Çanakkale’de Metel Atma  da denir. 

Mani atışma geleneğinde, belirli bir kişiye atfedilen mani, o kişiyi anlatan 

dörtlüklerden oluşur. Örnek olarak acısı, üzüntüsü olan bir kadına gülelim oynayalık 

şeklinde bir şey söylememeye dikkat edilir. Burada amaç, o kişiye acısının bilindiği ve 

paylaşıldığının anlatılmasıdır. Ancak bu durumda karşıdaki kişi rencide edilmeden 

anlatılmak istenenler üstü kapalı bir şekilde ifade edilir. Toplum içerisinde maninin 

atıldığı kişiyi zor duruma sokmamak, üzüntüsünü herkese açık etmemek adına, manide 

anlam gizli verilir. Söylenen maninin ne anlam ifade ettiği ve kimin için atıldığı, sadece 

o kişi ve konuyu bilen yakınları tarafından anlaşılmalıdır. Bu durumun tersine bir başka 

kadın şen şakrak, eğlenceyi çok seven bir kişi olabilir. O zaman bu kişi için atılacak 

manilerde anlamı gizlemeye gerek görülmez, istenilen her şey söylenebilir. Öyle ki, 

müstehcen sözler içeren maniler dahi söylenebilmektedir. Mizahi içerikli atılan bu 

manilerde tek amaç eğlencedir.  

Mani atışmalarda topluluk içinde henüz evlenmemiş, nişanlanmamış bir kız 

varsa, sevgilisinin olup olmadığı veya birisini sevip sevdiği de atılan manilerle 

anlaşılmaya çalışılır. Köyün delikanlılarından birisinin adı mani içerisinde geçirilerek, 

genç kızların tepkisine bakılır. Sevdiği oğlanın adı mani içinde geçerse kız mutlaka 

gülümseyecek ve böylece kimi sevdiği anlaşılacaktır. Bu amaçla atılan manilerde ezgi 

görülmemektedir.  

Dana dana dosdana      Dana dana dosdana 

Dana girmiş bostana     Dana girmiş bostana 

Domuz kimin domuzu     Domuz kimin domuzu 

Ahmet Beyin domuzu     Mehmet Beyin domuzu  
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Gelinlik kızlar da kınalarda atılan manilerle seçilir. Mani yoluyla şakalar 

yapılarak, genç kızların gelinlik çağa gelip gelmedikleri kına eğlencelerinde test edilmiş 

olur. Genç kıza yapılacak şakalar belirli bir ölçüde olur. Genç kızlara bu şakalar 

büyükler tarafından yapılabileceği gibi, kızlar kendi arasında da birbirlerine şaka yollu 

maniler atabilirler. Büyükler genç kızın yapılan şakaları kaldırıp kaldıramadığına, 

tepkisine bakarlar. Eğer genç kız abartılı olmayan bu şakaları kaldırabiliyorsa, yeteri 

kadar olgunlaşmış ve evlenecek çağa gelmiş demektir (F. Ferik ile yüz yüze görüşme, 

24 Ocak 2011).  

Bursa Keles’in Güvenli Köyü’nde kadınlar, birbirlerine sataşma amaçlı da 

mani atarlar. Yöre insanı tarafından Sataşma sözcüğü ile ifade edilmesine rağmen, bu 

manilerde amaç karşı tarafı kızdırmak değil, eğlendirmek, ruhunu okşamaktır.  Sataşma 

manileri, doğaçlama söylenen manilerdir. Bu nedenle herkes tarafından söylenemezler. 

Yörede bu manileri söyleyebilen kişiler bellidir ve bu kişilerin mani atmaları için özel 

bir ortama da gerek yoktur. Yolda yürürken dahi karşılaştıkları kişiler için içlerinden 

gelirse mani atabilirler. Ezgisiz söylenen bu maniler, yöre insanının mani atan kişiyi 

görmek için çaba sarf etmesine sebep olacak kadar hoşa gitmektedir.   

Maniler ezgisiz olabileceği gibi ezgi eşliğinde de mani atılabilir. Bursa 

yöresinde manilere ezginin yanında ritm çalgı da eşlik eder. Yöre kadınları bakır çalarak 

türkülerini okudukları gibi, yine bakır çalarak maniler okurlar. Đzmir ili Bergama ilçesi 

ve çevre köylerinde görülen Tepsi Çevirme geleneğinde de maniler, ezgi ile söylenir.  

Bergama’nın Kadıköy Bölgesi’ndeki köylerde mani atışma uygulaması Tepsi 

Çevirme adı altında gerçekleştirilir. Kına, düğün gibi toplu eğlence ortamlarında 

kadınlar, ortaya bir tepsi koyarlar. Tepsiyi elleriyle çevirerek yere bırakırlar. Tepsi 

yerde dönerken, etrafındaki kadınlar maniler söylerler. Duran tepsiyi bir başka kadın 

tekrar kaldırıp eliyle çevirir ve yere bırakır. Tepsi yerde dönüp durana kadar yine 

maniler atılır. Bu uygulamaya yörede Tepsi Çevirme denmektedir. Ezgi eşlikli söylenen 

bu manilerde ezginin metronomunu, dolayısıyla maninin hangi hızda söyleneceğini 

tepsinin dönerken çıkardığı ses ve ritm belirler (H. Türken ile yüz yüze görüşme, 03 

Mayıs 2010).  
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Çanakkale ilinde uygulanmakta olan ezgi eşlikli mani söyleme geleneğine 

Metel Atma adı verilmektedir. Tarlada iş yaparken, bayramlarda, kınalarda ve 

düğünlerde tertip edilen eğlencelerde kadınlar karşılıklı metel atarlar.  

Metel atma oyunsuz olabildiği gibi genellikle oyun eşliklidir. Yöre kadınları, 

manilerle birlikte oyun oynamalarını manilerle dönüyoruz ifadesi ile açıklarlar. 

Geçmişte sadece iki kişinin karşılıklı gerçekleştirdiği mani atışmaları, yine aynı iki kişi 

tarafından karşılıklı durularak (karşılama şeklinde) oynanan oyunlarla renklenir. Yüz 

yüze duran iki kişi, sırayla birbirlerine metel atarlar. Bir kişinin attığı Meteli diğer kişi 

dinler. Maninin ardından başlayan nakarat bölümü ile oyuna geçilir. Karşılıklı yer 

değiştirmeler, ilerlemeler ve dönüşlerle oynanan oyunun ardından tekrar mani bölümüne 

geçilir ki bu bölümde yine oyuna ara verilir.  

Günümüz uygulamalarında ise kadınlar, mani atışmaları kalabalık bir topluluk 

halinde gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla maniler eşliğinde dönülen oyunlar da topluca 

oynanmaktadır. Oyun oynayan ve metel atan kişi sayısındaki artış oynanan oyunlarda 

form değişikliğine de neden olmuştur. Oyun icrasında geleneksel form olan karşılama 

yanında daire formu da kullanılır. Her iki formun da kullanılıyor olmasına rağmen, 

geçmiş dönem karşılama formu oynama geleneğinin katı kuralları geçerliliğini sürdürür. 

Karşılama formu için zorunlu olan oyuncu sayısının çift sayıdan oluşması kuralı, 

günümüzde daire formunda dahi oynansa tüm oyunlar için geçerlidir ve bu kurala 

uyulması zorunludur.    

Metel atma geleneğinde ezgili söylenen manilere günümüzde darbuka eşlik 

edebilmektedir. Geleneğin geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında ise herhangi bir 

ritm çalgının kullanılmadığı görülür. Karşılıklı veya daire formunda oyun oynayan, bir 

yandan da maniler okuyan kadınlara, oyuna katılmayıp bir kenarda oturan kadınlar alkış 

tutarak tempo belirlerler. Ritm çalgı yerine sadece alkış sesinin tercih edilme nedeni, 

mani sözlerinin dinlenebilmesi ve sözlerin rahatça anlaşılmasıdır. Mani sözlerinin 

dinlenmesine verilen önem, oyun eşlikli gelenekte mani bölümlerinde oyunun kesilmesi 

ile de kendisini gösterir. Mani bölümlerinde daire merkezine dönen kadınlar, atılan 

maniyi dinler ve alkış tutarlar. Bu bölümde oyun oynanmaz. Nakarat sözlerinin 
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söylenmesi ile oyuna başlanır. Evreşe yolları dar türküsü yörede metel atmaya örnek 

olarak verilir. Araştırmalarımız sırasında türküye ait pek çok dörtlük, Çanakkale’nin 

çeşitli köylerinden tespit edilerek bir araya getirilmiştir. (Bkz. EK 9) 

Çanakkale kadın eğlencelerinde meteller, kadınlar tarafından -diğer yörelerde 

görülen şekli ile- karşılıklı birbirlerine atılabildiği gibi, genç kızlar tarafından sevdikleri 

erkeklere de atılır. Erkeklerin katılımına kapalı olan bu eğlencelerde, genç kızların 

sevdiği oğlanlar duvarın hemen arkasından eğlenceyi dinlerler. Bu durumu bilen 

kızların sevdiklerine attıkları meteller, böylelikle yerini bulmuş olur (Çanakkale Đli Alan 

Araştırması).  

Meteller kına eğlencelerinde gelin ve kaynanası arasında da atılır. Gelin 

kaynananın ne kadar iyi anlaştıklarını mizahi bir şekilde işleyen manilerde, gelinin 

kocasının ağzından da dörtlükler söylenir. Kına gecesi gelin kaynana atışmalarına 

Çanakkale Ezine ilçesi’nden bir örnek: (Çanakkale Ezine ilçesi Şapköy Köyü Alan 

Araştırması. 12 Şubat 2011) 

Ah koca ciğeri kediler yedi  (gelin söylüyor) 

Nooldu sana gelin hanım dedi (kaynana söylüyor) 

Ah koca ciğeri kediler yedi  (gelin söylüyor) 

Sağlık olsun gelin hanım dedi (kaynana söylüyor) 

Biraz da sonra efendim geldi (gelin söylüyor)   

Nooldu sana hanımım dedi  (kocası söylüyor) 

Ah koca ciğeri kediler yedi  (gelin söylüyor) 

Al feraceni çık git dedi  (kocası söylüyor) 

Çanakkale’de maniler kadın eğlencelerinde olduğu gibi erkek eğlencelerinde 

de oyunlarla iç içe geçmiş bir yapıda varlık göstermektedir. Kadın eğlencelerindeki 

yapıyla benzer bir şekilde, düğünün bitiminde damadın sağdıçları ve arkadaşları mani 

atarlar. Bu maniler ezgi eşliksiz söylenmektedir. Düğün sonunda bir araya toplanan 
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gençler, son oyun olarak Alay dönerler. Mani “Alay Havası”nın başlangıcında, oyun 

öncesinde atılır. Kol kola girerek bir araya gelen gençler, dair e şeklini alırlar ve daire 

merkezine doğru toplanırlar. Hep beraber ortaya eğilip bağırarak atılan maninin 

ardından oyuna başlanır.  

Gençler gibi isteyen herkes -yaş sınırlaması olmaksızın- düğün sonunda 

oynanan Alay Havasında mani atabilir. Alay Havası öncesi mani atılmasına ait bir diğer 

uygulama örneği şöyledir: Müziğin başlamasıyla oyuncular da gezinlemeye başlarlar. 

Bir süre müziği dinleyerek dairede yürüyen oyunculardan birisi müziği susturur, bir 

mani söyler:  

Ovaların ovası 

Akçeşme’nin ovası 

Çal şu Akçeşme orta yaşlılarına 

Bir Alay Havası  

(Çanakkale Merkez Akçeşme Köyü Alan Araştırması. 18 Aralık 2010) 

III.5.3.  Gelin Ağlatmalar 

Bölgede gelin ağlatma; sadece kına gecelerinde değil, gelin alma sırasında da 

yapılan bir uygulamadır. Her iki uygulamada da müzik icrası mevcuttur. Kına 

gecelerindeki gelin ağlatma havaları sadece kadın icracılar tarafından seslendirilirken, 

gelin alma sırasındaki gelin ağlatma havasına bazı yörelerde kadınların katılamadığı, 

icranın erkekler tarafından yapıldığı görülmektedir.   

Bursa yöresindeki gelin alma törenlerinde de müzik icrası erkek müzisyenler 

tarafından yapılmaktadır. Davul zurna eşliğinde gelin almaya giden erkekler, gelin kızı 

evinden çıkartıp ata bindirirler. Gelinin evinden çıkışı ve ata binişi sırasında zurnanın 

seslendirdiği uzun hava benzeri havalara yörede Gelin ağlatma havası denmektedir. 

Evinden alınan gelin, oğlan evinin önüne getirilir. Gelinin attan inip oğlan evine girişi 

sırasında ise yine davul ve zurnalarla Gelin Đndirme Havası seslendirilir. Gelin indirme 
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havası 5/8lik usulde, Köroğlu çeşitlemesini andıran bir havadır. Bölgede geçmişte davul 

zurna ile seslendirilen gelin ağlatma havaları, günümüzde davul ve klarnetten oluşan 

çalgı takımı tarafından seslendirilmektedir. (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 

2011).  

Đzmir ili Karaburun ilçesi gelin alma uygulamalarında da gelin ağlatma 

havalarını erkek müzisyenler seslendirirler. Yöreye özgü çalgılar olan davul ve klarnet 

ikilisi tarafından icra edilen gelin ağlatma havalarına örnek, Atma Dalga türküsüdür. Bu 

hava aynı zamanda kına gecesinde de yöre kadınları tarafından gelini ağlatmak 

amacıyla seslendirilmektedir. (E. Kayalı ile yüz yüze görüşme, 21 Ocak 2010).  

Şekil 22.  

Yöresi: Đzmir Karaburun Derleyen: Ozan Kurgen  
Kimden Alındığı: Atilla Sepetçi Derleme Tarihi: 21 Ocak 2010  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ATMA DALGA 
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ATMA DALGA RĐTM NOTASI 

 

Yörede kına gecelerinde de yapılan gelin ağlatmalar, kadınlar tarafından 

seslendirilen gelin ağlatma havaları eşliğinde yapılır. Gelin ağlatma uygulaması ve 

uygulamaya has havalar yörede “gelin övme” adını da almaktadır. Kına gecesinde 

ellerine kınası yakılırken gelinin etrafına toplanan kadınlar, hep bir ağızdan türküler 

söylerler. Gelini ağlatma amacıyla seslendirilen bu türkülere bakır icrasıyla eşlik edilir. 

Gelin ağlatma uygulamasında amaç, gelinin düğünden sonra yüzünün gülmesidir. 

Đnanışa göre kınada ağlamayan gelin, sonra ağlayacaktır. Annem Benim Sandığımı 

Açmasın türküsü, Bursa dağ köylerinde seslendirilen gelin ağlatma (gelin övme) 

havalarına örnektir. 

Annem benim sandığımı açmasın ey 

Açıp açıp gözyaşını saçmasın 

Ah etmeyem annem kızlar böylolur 

Đl evine çıkan kızlar kül olur 

Annem benim tosunumu bağlasın ey 

Tosun meledikçe anam ağlasın 

Ah etmeyem annem gızlar böylolur 

Đl evine çıkan gızlar kül olur.  
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Buba Pazara Vardın Mı türküsü yine Bursa dağ köylerine has, gelin ağlatma 

havalarına bir örnektir.  

Şekil 23. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

BUBA PAZARA VARDIN MI 

 

Buba pazara vardın mı 

Allı yeşilli aldın mı (a gelin) 

Ambar altının küngesi 

Hanı bu gızın yengesi (a gelin) 

  Yengesiz gız gelin olmaz 

  Olsa bile melin olur (a gelin) 

      Atladı geçti eşiği 

      Sofrada galdı gaşığı (a gelin) 
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Đzmir ili Bergama ilçesi ve çevre köylerinde gelin ağlatma havalarına Kına 

Havası da denmektedir. Bölgede cumartesi gününün gecesi kız evinde yapılan kına 

eğlencesinde kadınlar oyunlar oynayıp eğlendikten sonra kına yakma işlemine geçilir. 

Gelin kıza kına yakılırken icracı kadınlar tarafından gelin ağlatma havaları söylenir. 

Bebeğin Beşiği Çamdan, Bergama’ya özgü bir kına (gelin ağlatma) havasıdır. 

Kaynak kişiler Kınık ilçesi kına havalarının daha farklı havalar olduğunu 

belirtmektedirler. Açtı Cahil, Kınık yöresi kına havalarındandır. Aynı ile bağlı ve 

birbirine komşu bu iki ilçe arasında dahi gelin ağlatma havaları farklılık 

gösterebilmektedir. (F. Küpeci ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010)  

Şekil 24. 
Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 15 Ocak 2010 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

 
BEBEĞĐN BEŞĐĞĐ ÇAMDAN (KINA HAVASI) 
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BEBEĞĐN BEŞĐĞĐ ÇAMDAN (KINA HAVASI) RĐTM NOTASI 

 

Şekil 25. 

Yöresi: Đzmir Kınık Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 15 Ocak 2010 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

AÇTI CAHĐL (KINA HAVASI) 
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AÇTI CAHĐL (KINA HAVASI) RĐTM NOTASI 

 

Bergama kına gecesi uygulamalarının bir benzeri, Muğla ili Fethiye Đlçesi’nde 

görülür. Kız evinde toplanıp müzik ve oyunlar eşliğinde eğlenen kadınlar, eğlencenin 

ardından kına yakma işlemine başlarlar. Gelin ağlatma havaları Bursa yöresinde kınaya 

katılan kadınlar tarafından toplu olarak seslendirilirken, Bergama Đlçesi’ndeki gibi 

Muğla Fethiye’de de sadece icracı kadınlar tarafından seslendirilir. Kürdün Kızı ezgisi, 

yörede delbekler eşliğinde seslendirilen gelin ağlatma havalarına örnektir. Türkü TRT 

repertuarına Türkmen Kızı ismi ile girmiştir (TRT Rep. no: 1441). Ezgisel olarak 

repertuarda yer alan hava ile derlediğimiz havalar aynı özellikleri sergilerlerken, sözel 

yapı değişkenlik gösterir. Gelin ağlatma havaları eşliğinde gelin kıza kınası yakıldıktan 

sonra eğlenceye kaldığı yerden devam edilir. Oyun havaları eşliğinde oynayıp eğlenen 

kadınlar, gecenin bitmesi ile evlerine dağılırlar. (Ş. Özcan ile yüz yüze görüşme, 05 

Nisan 2012).  
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Şekil 26. 

Yöresi: Muğla Fethiye Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Şengül Özcan Derleme Tarihi: 05 Nisan 2012  
                               Aysel Yıldız Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

KÜRDÜN KIZI (GELĐN AĞLATMA HAVASI) 
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Kürdün gızı gatarlamış mayayı (aman aman mayayı) 

Aşıp gider şu garşıki gayayı  

Aşıp gider sılasının başına (oy oy aman aman ) 

 Kürdün develeri yoldan geç gelir (aman aman geç gelir) 

 Öğünden öğüne gardım aşları 

 Tayından tayına garnım aç galır (oy aman aman ) 

Susuz derelerde gavak biter mi (aman aman biter mi) 

Oğlansız evlerde duman tüter mi 

Beş kız bir oğlanın yerin tutar mu ya (oy aman aman) 

 

KÜRDÜN KIZI (GELĐN AĞLATMA HAVASI) RĐTM NOTASI 
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Özcan ve Yıldız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmemiz sırasında iki farklı kına 

havası daha kaydedilmiştir. Altın Tas Đçinde Kına Karılıyor ve Anam Beni Yumurtadan 

Türüttü isimli iki ayrı kına havası, ayrı ezgi ve sözlere sahiptir. Ancak kaynak kişiler 

isterlerse iki kına havasını aynı sözlerle de söyleyebildiklerini belirtmişlerdir. 

Doğaçlama olarak gelişen durumda, icracı isterse kına havasının sözlerinde değişiklik 

yapabilmekte, bir başka kına havasına ait sözleri bir diğer kına havası içerisinde de 

kullanabilmektedir. (A. Yıldız ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 2012)  
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Şekil 27. 

Yöresi: Muğla Fethiye Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Şengül Özcan Derleme Tarihi: 05 Nisan 2012  
                               Aysel Yıldız Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ALTIN TAS ĐÇĐNDE KINA KARILIYOR (KINA HAVASI) 
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ALTIN TAS ĐÇĐNDE KINA KARILIYOR (KINA HAVASI) RĐTM NOTASI 

 

Bölgede geleneksel uygulamaların yanında, günümüz şartları ile şekillenmiş 

yeni uygulamalara da rastlanır. Aydın ili Dibekçi Köyü kına gecelerinde geline kına 

yakılırken Yüksek Yüksek Tepelere ezgisini seslendiren kadınlar, gelini ağlatmak için 

Yozgat yöresine ait bir türkü olan Ham Meyvayı Kopardılar Dalından türküsünü 

söylemektedirler (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010).  

Yörük yaşamında kadınların üstlendikleri rolleri ve yapmakla yükümlü 

oldukları işleri gelin ağlatma havalarının sözlerinde de görmekteyiz. Gelin ağlatmaları 

ve kına yakmada seslendirilen türküler, gelin olarak anne-baba evinden çıkan kızın 

bundan sonra başlayan yeni hayatı ile ilgili güzel dilek, temenni ve duaları dile 

getirmektedir. Bu türkülerin sözlerinde de, Yörük kadınının kimliğine ait pek çok bilgi 

yer almaktadır. Balıkesir Balya ilçesine ait bir kına havası olan Anası Besler Hurma Đlen 

türküsünün sözleri manidardır:  

Anası besler hurma ilen 

Eller döver yarma ilen 

El evine varma ilen 

El oğluna sarma ilen 

  Kınasını katı karın 

  Ellerine yakı varın 

  Duvağını takı varın 

  Anasını kakı varın 
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III.5.4.  Oyun Eşlikli Müzik Đcraları 

Gündelik yaşamlarının pek çok anında müziğe yer veren Yörüklerin, 

geleneksel oyunlara da aynı değeri verdikleri görülür. Yörükler için müziğin önemini, 

araştırmalarımızda tespit ettiğimiz bir uygulamadan açıkça anlıyoruz.  Çanakkale 

yöresinde rastladığımız uygulama, ilgi çekici olduğu gibi üzerinde özel bir çalışma 

yapılmasını da gerektirir. 

Çanakkale Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyünde gelin kız, kına gecesinde 

kınası yakılmadan hemen önce, oğlan tarafından bir türkü söylemesini ister. Gelinin naz 

yapması olarak değerlendirilen bu istek, oğlan tarafının yerine getirmek zorunda olduğu 

bir istektir. Aksi takdirde gelin kız kınasını yaktırmaz. Kınası yakılmadan önce avucunu 

açmayan gelin kıza kayınvalidesinin altın vermesi adeti, Anadolu genelinde uygulanan 

bir kına adetidir. Ancak Çanakkale’de rastladığımız bu uygulamaya diğer yörelerde 

rastlanamamıştır. Gelin kızın altın yerine oğlan tarafında türkü söylemesini istemesi, 

Yörük kültürü ve sosyal yaşamında müziğe verilen değeri tüm yalınlığıyla ortaya koyar 

niteliktedir.    

Yörük kültüründe geleneksel müzik icraları gibi geleneksel oyun icralarının da 

mühim bir yeri vardır. Öyle ki, neredeyse oyunsuz müzik icrasına rastlamak mümkün 

değildir. Kadınlar düğün, bayram, şölenler gibi müzik icrasında bulundukları tüm 

eğlence ortamlarını oyun icraları ile renklendirirler. Yörük kültüründe oyunlara ne denli 

önem verildiği, yine Çanakkale yöresi gelin isteme adetinde görülür. Yörede gelin kızı 

istemek üzere kız evine giden kişilere Gelin Alıcı veya Gelin Naacı denmektedir. Gelin 

alıcıların iki özelliği vardır ki bu iki özellik özel bir öneme sahiptir. Đlk özellik kişi 

sayısının tek sayı olması, bir diğer özellik ise bu kişilerin kadın olmalarıdır. Gelin 

alıcılar çift sayılık bir topluluk olamazlar. Yörenin kız isteme adetlerinde bu iki kurala 

uyum zorunludur. Kuralların kendisi gibi belirlenme gerekçeleri de oldukça ilginçtir.  

Yörede geçmiş dönem uygulamalarında genellikle yedi kişi (kadın) olan gelin 

alıcılar, gelin kızla beraber sekiz kişiyi tamamlayacaklardır. Gelin kızla beraber çift 

sayıyı tamamlama çabasının altında, yöre oyunlarının genellikle karşılıklı ve eşli 
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oynanıyor olması nedeni yatar. Günümüzde halen uygulanmakta olan bu kural hakkında 

Ayşe Đnce’den bilgi ediniyoruz. Đnce, yöredeki bu uygulamanın hem geçmiş dönem hem 

de günümüz uygulamaları hakkında şu bilgileri vermektedir:  

“Eskiden gelin alınmaya (istemeye) atlarla gidildiği için gelin alıcılar yedi kişi 

olurlardı. Şimdi taksiyle gidildiği için üç veya beş kişi oluyorlar. Ama sonuçta tek sayı 

olmaları şarttır.”(A. Đnce ile yüz yüze görüşme, 12 Şubat 2011) 

Kurala neden uyulmak zorunda olunduğunu da açıklayan Đnce, kız istemeye 

giden oğlan tarafının oyun oynamadan kızı alamayacaklarını belirtir. Đlginçtir ki, oğlan 

tarafının oyun oynanamaması durumunda kız babası kızını vermeyecektir. Bu nedenle 

oğlan tarafı illa oynamak zorundadır. Dolayısıyla gelin kızla beraber çift sayıya 

tamamlanan kadın oyuncu sayısı, neredeyse tamamı çiftli oynanan oyunlarda herkesin 

eşleşmesini mümkün kılar. 

Yörük sosyal yaşamı ve geleneksel kültüründe oyun ve müzik icraları, 

birbirinden bağımsız iki ayrı değer olarak varlık gösterdikleri gibi, uygulamada bir 

bütün oluşturan, bir arada hayat bulan geleneklerdir. Oyun ve müziğin ayrılmaz 

birlikteliği, bu iki geleneğin birbirleri üzerinde etkilerinin de görülmesine yol 

açmaktadır. Oyun müziği etkilerken, müzik oyunu belirlemektedir. Kimi uygulama 

örneklerinde oyun ön plana çıkarken, kimi uygulamalarda müzik oyunun önüne 

geçebilmektedir. 

Oyun eşliğinin müzik icraları üzerinde gözlemlenen başlıca etkisi, icra edilecek 

ezgi repertuarı ve icra sıralarının belirlenmesi aşamasındadır. Bölge genelinde 

görülebilen bu etkileşim, müzik icrasına yön verecek kadar belirgindir.  

Đzmir, Muğla ve Aydın yörelerinde müzik icralarında genel itibarı ile kesin 

çizgilerle belirlenmiş bir icra sırası mevcut değildir. Yöre ezgi repertuarından 

gelişigüzel, isteğe bağlı olarak seçilen örnekler icra edilir. Oyun eşliği gibi, müzik 

icrasının içinde yer aldığı gelenek de çoğu zaman müzik icraları üzerinde kural 

belirleyici bir etki göstermez. Müzik icrası zaman, mekan, oyun vb. tüm unsurlardan 

kısmen bağımsız gerçekleştirilir. 
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Örneklerle izah edecek olursak, Muğla ili kına ve düğün eğlenceleri ile bu 

ortamlarda gerçekleşen Nişan Getirme veya Şeker Parlama adetlerinde gözlemlenen 

oyun eşlikli müzik icraları, kişisel istek ve beğeniler doğrultusunda seçilen ezgilerle 

gerçekleşir. Đzmir ve Aydın yöreleri ile benzer bir oyun yapısına sahip olan Muğla’da, 

oyun icralarında tek kural öncelikle ağır bir oyunun oynanmasıdır. Oynanacak ağır 

oyuna eşlik edecek pek çok farklı ezgi, yöre ezgi repertuarında mevcuttur. Oyuna 

kalkan kişi, istediği özel bir ağır havayı oynayabildiği gibi, birkaç ağır hava aynı kişi 

tarafından arka arkaya da oynanabilmektedir. Ağır hava eşliğinde oynayan oyuncu, 

arkasından yöresel ifade ile kırık veya kıvrak oyun oynar. Kıvrak oyunlar da yörede 

oldukça zengin bir ezgi yelpazesi ile eşliğe elverişlidir. Toplu eğlence ortamında her 

kişinin oyununu sergilemesine imkan vermek adına, bir ağır ve bir kıvrak hava oynama 

kuralı geleneksel bir kurala dönüşmüştür. Đstenirse ve düğün sahibi de izin verirse, kişi 

bir ağır oyun yanında, iki kıvrak oyun da sergileyebilir.  

Muğla yöresi kadın ağır oyunlarına eşlik eden havalardan başlıcaları: Sürmelim 

(Sürmelim Çaydan Geçmiş Çizmeylen) (TRT Rep. no: 3693), Harmandalı (TRT sözsüz 

oyun havaları Rep. no: 225), Kerimoğlu Zeybeği (Şu Muğla’nın Çamları) (TRT Rep. no: 

3591), Muğla Zeybeği (TRT repertuarında bu hava Alı da Verin Barutuma Saçmama 

ismi ile kayıtlıdır) (TRT Rep. no: 397) vb. yöresel zeybek havalarıdır. Aynı türküler, 

erkeklerin oyun eşlikli müzik icralarında da seslendirilmektedir. Örneğin Sürmelim 

türküsü, repertuarda kadın oyun havası olarak geçer ancak yörede hem kadın hem erkek 

oyunlarına eşlik eden bir havadır.  

Kadın ve erkek oyun havalarında ortak bir repertuarın paylaşıldığı bölgede, 

sadece kadınlar tarafından seslendirilen ve oyunlarla eşlik edilen havalar da mevcuttur. 

Abaylan Yarim türküsü, kadın müzik repertuarından ağır oyunlara eşlikte icra edilen bir 

ağır havadır. Yörede bu hava Đndim Daldan Budaktan, Baylan Yarim gibi isimler de 

alır.  
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Şekil 28. 

Yöresi: Muğla Bodrum Kızılağaç Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Rasim Eriş Derleme Tarihi: 08 Mayıs 2005 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ABAYLAN YARĐM 

(ĐNDĐM DALDAN BUDAKTAN) 
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Đndim de daldan budaktan (abaylan da yarim aman) 

Şekerde yedirdim dudaktan 

Böyle de olceni bilseydim (abaylan da yarim aman) 

Đndirmezdim kucaktan 

Dere boyu düz gider (abaylan da yarim aman) 

Bir edalı gız gider 

O kız yolu şaşırmış (abaylan da yarim aman) 

Đnşallah bize gider  
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Yörede kıvrak oyunlara eşlik eden ezgiler de oldukça zengin bir repertuara 

sahiptir. Yansın Bodrum Yansın (TRT Rep. no: 3938), Çekirgem Uçmaz Oldu (Erkan, 

2008: 326), Ortacada Evimiz (TRT Rep. no: 198), Çökertme (TRT Rep. no: 2607), 

Kiraz Dalı Eymeli (TRT Rep. no: 3588), Đstanbul’dan Gelir Gider Kayıklar (Erkan, 

2008: 334), Keklik (Erkan, 2008: 336), Gemiler Posta Posta (TRT Rep. no: 716) 

(yörede ezginin ismi Tosun Mehmet olarak geçmektedir) bu türkülerden bazılarıdır.  

Kıvrak oyunlar ve bu oyunlara eşlik eden oyun havaları da, yine ağır havalarda 

olduğu gibi hem erkek hem kadınlar tarafından icra edilmektedir. Yalnızca kadınlar 

tarafından oynanmakta olan kıvrak oyunlara örnek olarak Belalım ezgisi verilebilir. 

Ezgiyi annesinden duyduğunu belirten kaynak kişimiz, günümüzde bu ezginin icrasına 

pek rastlanmadığı bilgisini vermektedir.  

Şekil 29. 

Yöresi: Muğla Bodrum Kızılağaç Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Rasim Eriş Derleme Tarihi: 08 Mayıs 2005 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

BELALIM 
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Bir diğer oyun eşlikli kıvrak hava, Mustafa Hoşsu tarafından derlenerek TRT 

türkü repertuarına kazandırılan Zerdali Çiçeklendi türküsüdür (TRT Rep. no: 237). 

Araştırmalarımızda türküye yörede Karabiber, Karabüber, Karabüberim gibi isimlerin 

de verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen şekli ile türkü, ezgi ve ritm yapıları 

bakımından TRT repertuarı ile benzerlik gösterir. Türkünün repertuarda yer almayan bir 

dörtlüğü ve nakarat bölümüne ait sözleri ise araştırmalarımız sırasında tespit edilmiştir. 

Türkünün repertuarda yer almayan sözleri şöyledir: 

Zerdali de çiçeğim 

Kaçtım nerden geçeyim 

O yar de benim olmazsa 

Ağuları içeyim 

Ah kara büberim, kara büberim 

Esmer güzelim 

Ben seni nerelerden öpeyim (seveyim) 

Akşam oldu yakamadım gazımı türküsü de kadın oyunlarına eşlik eden bir diğer 

türküdür. Hüzünlü bir hikayesi olan türküde, genç bir kızın başından geçenler anlatılır. 

Türkünün hikayesi şöyledir: “Kız, fakir bir oğlanı sever. Köyün zengin delikanlısı da bu 

kıza yanıktır. Ancak kızın gözü sevdiğinden başkasını görmez. Bir gün zengin delikanlı 

kızın yanına gelir ve sevdiği oğlanın onu filanca mevkide beklediğini söyler. Gece 

bohçasını alan kız, sevdiği oğlanla buluşmak üzere belirtilen yere gider ancak burada 

bekleyen sevdiği oğlan değil, zengin delikanlıdır. Oğlan kızı alıp kaçırır.” Bu hüzünlü 

olay üzerine yöre halkı genç kız ve sevdiği oğlanın ağzından şu türküyü yakar: 

Akşam oldu yakamadım gazımı 

Gadir de Mevlam böyle yazmış yazımı 

Akşam oldu gölge de bastı dağlara 

Yarim de benim sarılıverdi ellere / Ay karanlık gece de çıktım yollara 
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Türkü hüzünlü bir hikayesi olmasına rağmen, yöre kadınları tarafından tüm 

eğlence ortamlarında oyun eşliği ile icra edilir. TRT repertuarında aynı isimle geçen ve 

yöresi Ege olarak belirtilen türkü ile (TRT Rep. no: 2443) tespit ettiğimiz türkü, sözel, 

ezgisel ve ritmik yapıda herhangi bir benzerlik göstermez.  

Şekil 30. 

Yöresi: Muğla Bodrum Kızılağaç Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Rasim Eriş Derleme Tarihi: 08 Mayıs 2005 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

AKŞAM OLDU YAKAMADIM GAZIMI 
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Akşam oldu yakamadım gazımı 

Gadir de mevlam böyle de yazmış yazımı  

Aman da yazımı, acanım da yazımı, haydende yazımı 

Akşam oldu gölge de bastı dağlara 

Yarim de benim sarılıverdi ellere 

Aman da ellere, acanım da ellere, haydende ellere 

Kına eğlenceleri kadın müzik ve oyun icralarının en yoğun gerçekleştiği 

ortamlardır. Bu ortamlarda seslendirilen türküler ağır ve kıvrak havalardan oluştuğu 

gibi, kına yakılırken gelinin ağlatılması için özel havalar da seslendirilir. Gelin ağlatma 

havaları olarak ifade edilen bu havalara ait örneklere, ayrı bir başlık altında yer 

verilmiştir (Bkz s. 167).  

Kına eğlencelerinde seslendirilen oyun havaları, her ne kadar özel isimlere 

sahip olsalar da, genel itibarı ile kına havaları olarak ifade edilirler. Bu isimlendirme, 

icra edilen türküden ziyade, eğlence ortamının önemine vurgu yapar. Getirin Kına 

Yakalım (TRT rep. no: 3460),  Altın Tas Đçinde Kınam Karıldı (TRT Rep. no: 3670) 

isimli türküler, kına eğlencelerinde seslendirilen havalardandır. Bir diğer kına havası 

olan Atlayıp Gemine isimli türkü, araştırmalarımız sırasında tespit edildiği gibi TRT 

repertuarında da yer alır (TRT Rep. no: 1440). Türkünün tespit edilen şekli ile 

repertuarda yer alan nota örneği, sözel ve ritmik yapıda benzerlikler sergilerken, ezgisel 

yapıda benzerlik göstermez. Ayrıca araştırmamızda türkü Atlayıp Gemine ismi ile 
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belirtilmemiş, sadece Kına Havası ifadesi kullanılmıştır. Kına havasının tespit edilen 

ezgi ve ritm yapısı şöyledir:  

Şekil 31. 

Yöresi: Muğla Fethiye Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Şengül Özcan Derleme Tarihi: 05 Nisan 2012  
                               Aysel Yıldız Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ATLAYIP GEMĐNE 

(KINA HAVASI) 
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ATLAYIP GEMĐNE 

(KINA HAVASI) RĐTM NOTASI 

 

 

Oyun icralarında ağır oyunun öncelikli, kıvrak oyunun ise ağır oyundan sonra 

oynanması kuralı dışında herhangi bir icra sırası söz konusu değildir. Ağır oyun, 

istenilen herhangi bir ağır hava eşliğinde oynanabilmektedir. Kıvrak havalar için de aynı 

durum söz konusudur. Oyun icrasına eşlik edecek havanın seçiminde her ne kadar 

belirlenmiş kurallar olmasa da, yörede oyunlara başlangıcın Harmandalı ezgisi ile 

yapılması tercih sebebidir (TRT çalgısal Rep. no: 222). Herhangi bir yöreye mal 

edilemeyen bu oyun ve ezgi, ülke genelinde kazandığı beğeniyi Muğla yöresinde de 

sürdürmektedir. Yörede kadın erkek herkes tarafından icra edilen bu oyun ve hava, 

oyunlarda başlangıç havası olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kadın eğlence ortamlarında delbek eşliğinde seslendirilen ezgilerde de kesin 

kurallarla belirlenmiş bir icra sırası görülmez. Kadınlar yöre ezgi dağarcığından ezgiler 

eşliğinde, beğendikleri veya en güzel oynadıkları oyunları sergilerler. Oyuna kalkan 

kişi, delbekçiden özel olarak belirli bir havayı çalmasını isteyebilir. Kaldı ki delbekçi, 

yöre insanını çok iyi tanıyor olması dolayısıyla kimin hangi havayı sevdiği veya hangi 

oyunu güzel oynadığı bilgisine sahiptir. Kişisel beğeni ve isteklerin olmadığı icra 

durumlarında, icracının (delbekçinin) kişisel istek ve beğenileri ön plana çıkar. 

Delbekçi, deneyimleri doğrultusunda, topluluğun beğeneceğine inandığı havaları arka 

arkaya bağlar. Bu icralarda ezgilerin sıralamasını belirleyen başlıca etken, para kazanma 

arzusudur. Delbekçi herkesin beğeneceği ezgileri arka arkaya sıralayarak dinleyici, 

oyuncu ve düğün sahiplerinden gelecek bahşişleri arttırmaya çalışır. Günümüzde yöre 

insanının beğenisini kazanmış şu üç ezgi, delbekçiler tarafından arka arkaya bağlı bir 

şekilde icra edilir: Sarıca da Buğday Tanesi (TRT Rep. no: 199),  Fethiye Çiftetellisi, 

Bas Bas Paraları Leyla’ya. Tespit ettiğimiz Sarıca da buğday tanesi türküsü, 

repertuarda da aynı ezgi ile yer alır ancak şu sözler repertuarda mevcut değildir: 
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Bak şu gızın nazına 

Gerdanın beyazına, suna boylum vay 

Elli altınım olsa 

Takarım boğazına 

Yarin beyaz elleri, elleri 

Çifte vurur zilleri  

Şama doğru şama doğru, şama doğru 

O yar açmış kollarını bana doğru 

Türkünün TRT repertuarında yer alan sözleri ile ilgili küçük bir düzetme 

yapmanın gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Repertuarda geçen “Gabağa da minder 

üstüne” sözünün doğrusu “Gaba da minder üstüne” olacaktır. Türkünün çalgısal 

icrasında delbekçiler, aynı ritm kalıbını atarlar. Türkü genelinde görülen üç farklı 

ölçülük ritm yapısı şöyledir: 

 

Bu türkünün hemen arkasından bağlı olarak çiftetelli havası seslendirilir. Bu 

hava eşliğinde sergilenen oyun, yalnız eğlence amacı ile ritmi vücuda alarak omuz ve 

göğüs, bacak titreşimleri ile kalça sallama ve göbek atma, gerdan kırma eylemlerini 

dogmatik bir biçimde bağımsız olarak sürdüren belli bir ritmdeki oyun olarak ifade 

edilir (Demirsipahi, 1975: 224). Çiftetelli oyunları, bölge genelinde yöreye göre 
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değişkenlik gösteren çiftetelli havaları eşliğinde icra edilir. Muğla yöresi çiftetelli 

ezgisine Fethiye Çiftetellisi ismi verilir ve şöyle bir ezgi, ritm ve söz yapısına sahiptir.  

Şekil 32. 

Yöresi: Muğla Fethiye Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Şengül Özcan Derleme Tarihi: 05 Nisan 2012  
                               Aysel Yıldız Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

FETHĐYE ÇĐFTETELLĐSĐ 
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Profesyonel delbek icracıları Sarıca Buğday ve Fethiye Çiftetellisi türkülerinin 

hemen arkasından Bas Bas Paraları Leyla’ya şarkısını seslendirmeye başlarlar. Roman 

havası olarak bilinen bu ezginin yöre ile herhangi bir ilişkisi söz konusu değildir.  

Yörede oyun eşliğinin görüldüğü ancak özel ezgilerin icrasını zorunlu kılan 

icra ortam ve zamanlarından bir diğeri gelin alma törenleridir. Gelinin oğlan evine 

getirilmesi sırasında genellikle erkek müzisyenler yöresel çalgılar eşliğinde gelin alma 

havalarını seslendirirler. Muğla yöresinde ise gelin alma uygulaması hem kadın hem 

erkek müzik icracılarının katılımı ile gerçekleşmektedir.  

Yörede oğlan evinin önüne getirilen gelinin, eve girmeden okşanması gerekir. 

Gelin Okşama adı verilen uygulama, özel ezgiler eşliğinde gerçekleştirilir ki bu ezgilere 

de yörede gelin okşama havaları denmektedir. Gelin okşama havaları sadece gelin eve 

getirildğinde icra edilmekte ve bu havaların icrası için de bazı koşulların yerine 

getirlmesi gerekmektedir. Oğlan evine girmeden gelin ve damat öncelikle yaş bir ağacın 

altına oturtulmalıdır. Bu ağaç dut, sedir vb. bir ağaç olabilir. Ağaç altına yerleştirilen iki 

sandalyeye oturan gelin ve damat, sırtlarını ağaca yaslarlar. Ardından müzik icrası ile 

gelin okşama başlar. Yörede gelin okşamalar müzik eşliğinde yapılmakta, oyun 

oynanmamaktadır. Gelin okşama havaları davul zurna tarafından icra edilemez. Bu 

havaların Delbekçiler tarafından icra edilmesi zorunludur. Delbekçilerin kendisine 

seslendirdikleri havaları dinleyen gelin, gelin okşama havalarının bitmesinin ardından 

oğlan evine alınır. Pazarda Bal Var (TRT Rep. no: 3403), yörede seslendirilen gelin 
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okşama havalarındandır. Tespit edilen türkü örneği, repertuarda yer alan nota örneği ile 

sözel, ezgisel ve ritmik yapıları itibarı ile benzerlik gösterir. Bazı küçük farklılıklar ise 

delbek icracısının kişisel yorumu olarak değerlendirilmelidir. Türkünün tespit edilen 

ezgisinin yanında, delbek icrasına ait ritm notası da aşağıda verilmiştir.  

Şekil 33. 

Yöresi: Muğla Fethiye Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Şengül Özcan Derleme Tarihi: 05 Nisan 2012  
                               Aysel Yıldız Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

PAZARDA BAL VAR 
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Pazarda bal var gelinim pazarda bal var 

Sende bir hal var gelinim sende bir hal var 

Bağlantı:  

Ağana yalvar gelinim, paşana yalvar gelinim 

Ay diyem gelin gelin gıymatlı gelin 

Gelinim güzelim gınan kuolosun 

Hem orda hem burada dilin datlolsun 

Pazarın üstü gelinim pazarın üstü 

Yar bana küstü gelinim yar bana küstü 

Bağlantı: 

PAZARDA BAL VAR RĐTM NOTASI 
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Yörede oyun icraları her ne kadar müzik icralarını etkiliyor olsa da, oyun 

müziğin önüne geçmemektedir. Oyun icrası sırasında müziğin dinlenmesi ve müzisyene 

saygı esastır. Oyun icralarına çalgısal (sözsüz) ezgiler yanında büyük bir çoğunluğunda 

sözlü ezgiler (türküler) eşlik eder. Yöre oyun geleneğinde, türkünün sözlerinin 

söylendiği bölümlerde oyun oynanmaması kuralı yaygındır. Ara nağme veya varsa 

nakarat sözleri boyunca oyununu oynayan icracı, sözlerin başlaması ile oyununa ara 

verir ve sözleri dinler. Bu uygulama istisnasız tüm icralarda görülür. Bu davranış müzik 

ve müzisyene saygı olarak algılanabileceği gibi, müziğin sözel unsurlarının en az ezgi 

ve ritm unsurları kadar öneme sahip olduğunun da göstergesidir. Araştırmalarımızda 

oyun icracıları, oyun oynarlarken sadece ezgi ve ritmi değil, aynı zamanda türkünün 

sözlerini de dinlediklerini ve sözlerin çok önemli olduğunu belirtirler. Türkü sözlerinin 

oyuncular üzerindeki etkisi, ezgi ve ritm unsurları kadar güçlüdür. Oyuncuların kendi 

ifadeleriyle havaya girmeleri, müzik kadar türkü sözlerinin de etkisiyle gerçekleşir.     

Müziğe verilen değer kadar müzisyene de değer verilir. Oyun sırasında oyuncu 

zaman zaman müzisyenlerin önüne gider ve oyununu onlar için oynar. Bu davranış 

müzisyene hürmet olarak algılanabileceği gibi, müzisyen ve oyuncu arasında duygusal 

bir bağın da varlığını göstermektedir. Oyuncu her ne kadar sevdiği ve en güzel oynadığı 

oyunu oynuyorsa da, oyundan alacağı zevk ve hissedeceği coşku, müzik icrasının 

güzelliği ve coşkusu doğrultusunda artacaktır. Aynı şekilde müzisyenin motivasyonu ve 

icrasından alacağı zevki, kendisiyle aynı coşkuyu paylaşan oyuncu arttıracaktır.  

Müzik icralarında müzik ve müzisyene verilen değer, kendisini çeşitli kural ve 

uygulama şekilleri ile gösterirken, oyun icralarında da benzer kural ve uygulama 

şekilleri görülür. Müzik icraları üzerinde belirleyici hiçbir etkisi olmayan bu 

uygulamalar, müzik icralarının bağlamı dahilinde gerçekleşen uygulamalar olmaları 

nedeniyle kısaca değinmemizi gerektiren hususlardandır. 

Đcra ortamlarında oyun eşlikli müzik icralarını gerek ezgisi, gerek sözel yapısı 

itibarı ile özenle dinleyen katılımcı, dinleyici ve izleyiciler, aynı dikkat ve özeni oyun 

icraları için de gösterirler. Bölge genelinde oyunların izlenmesi önemsenen bir 

davranıştır. Dolayısıyla her bir oyuncunun izlenebilmesi için, oyuncu sayısının 
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algılamaya imkan sağlayacak bir sayıda sınırlanması gerekmektedir. Muğla ilinde oyun 

oynayacak kişilerin belirlenmesi, kimin kaç oyun oynayacağı, bir sonraki oyuncunun 

kim olacağı, kimlerin öncelikli oyun hakkına sahip olduğu vb. hususlar Cazgır adı 

verilen kişiler tarafından belirlenir. Düğün, kına, vb kalabalık katılımlı eğlence 

ortamlarında bu kişinin vazifesi, kargaşa ve tatsızlığa meydan vermeden, her bir davetli 

ve katılımcının oyunlarını sergilemesine imkan sağlamaktır. Yine ifade ettiğimiz gibi, 

izleyici kitlesinin her bir oyuncunun oyununu izleyebilmesi için kalabalık topluluklar 

halinde oyuna kalkılmasını da cazgır engellemektedir.   

Cazgırın öncelikli olarak göz önünde tutması gereken hususların başında, 

düğün eğlencelerinde oyun hakkının düğün sahiplerinde olduğu kuralı gelir. Bölge 

genelinde tüm yörelerde uygulanmakta olan bu kural gereği düğün, kına vb. eğlence 

ortamlarında oyunların başlangıcı düğün sahipleri tarafından yapılmalıdır. Yaygın 

olarak oyunlarda ilk sıra gelin ve damadın yengelerindedir. Düğünlerin her aşamasında 

önderlik etme, ortamı yönetme ve işleri düzene koyma vb. pek çok sorumluluğu 

üstlenmek zorunda olan yengeler, oyunlarda da önceliğe sahip kişilerdir. Yengelerin ve 

düğün sahiplerinin oyunları bittikten sonra, cazgır diğer katılımcılara sırayla oyun hakkı 

verir. Kime sıra verileceği, o kişinin düğün sahibine olan yakınlık derecesi ile belirlenir. 

Oyuna kalkan kişi her kim olursa olsun, iki veya üç oyun oynama hakkına sahiptir. Aksi 

takdirde ardı arına aynı kişi oyun oynayacak, diğer misafirler sıranın kendilerine 

gelmemesinden dolayı huzursuzluk yaşayacaklardır.  

Günümüz düğün eğlenceleri göz önünde tutulduğunda kuşkusuz böyle bir 

uygulamanın gerekliliği ortadan kalkacaktır. Herkesin aynı anda oyuna kalktığı 

günümüz eğlencelerinde, kimsenin kimseden oyun oynamak için izin istemesi söz 

konusu değildir. Bahsedilen uygulama, oyunların sınırlı sayıda oyuncu tarafından 

sergilenmesi gerekliliği üzerine kuruludur. Davranışın temelinde oyunlara verilen değer, 

oyunun izlenmeye değer görülmesi gerçeği yatar. Davranışın olası bir diğer nedeni, 

geçmiş dönem kadın eğlence ortamlarının erkeklerden ayrı ve muhtemelen kapalı bir 

mekanda gerçekleştiriliyor olmasıdır. Küçük ve kapalı bir mekanda herkesin aynı anda 

oynamasına imkan yoktur. Dolayısıyla dönüşümlü olarak oyuna kalkacak olan 
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kadınların arasında düzeni sağlayacak bir kişinin varlığına ihtiyaç duyulması gayet 

doğaldır. 

Yakın coğrafyalar olmalarına rağmen Aydın ve Đzmir illeri geleneksel müzik 

ve oyun icraları ile Muğla ili uygulamaları farklı yapılar sergilerler. Yöre oyunları veya 

oyun havalarında kıvrak ve ağır hava benzeri bir sınıflandırma olmaksızın, icralarda 

isteğe bağlı olarak herhangi bir hava, istenilen sıralama ile icra edilebilmektedir. Tüm 

kural ve belirlemelerden uzak, tamamen özgürce gerçekleştirilen müzik ve oyun icraları, 

kendi yapıları bağlamında da oldukça serbest işlerler. Yine Muğla ili örneğindeki gibi, 

oyun havalarının söz bölümlerinin oyun eşliksiz icrasına Aydın ve Đzmir yöreleri oyun 

icralarında rastlanmaz. Oyuncular hem söz hem saz bölümlerinde oyun eşliğini 

sürdürürler.     

Oyun havalarının icrasında genel olarak belirli bir sıra olmadığı gibi, kına 

eğlencelerinde de Kına Havaları ismi ile belirlenmiş özel havalara da araştırmamız 

sırasında rastlanamamıştır. Yörenin kına eğlencelerinde dümbek icra eden Yiğit, 

“kınalarda türkü sıramız yoktur, biz öyle kendi kafamızdan yapar geçeriz” ifadesini 

kullanır. Yöreye özgü türkü repertuarından isteğe bağlı seçilerek icra edilen kadın oyun 

havalarına Đnce Mehmet (TRT Rep. no: 148 ve 1049), Şu Dalmanın Dağını Duman 

Bürüdü (TRT Rep. no: 1494), Pazardan Aldım Halı (TRT Rep. no: 1118), Harmandalı, 

Çine Çayı (Erkan, 2008: 63), Eğil Kavağım Eğil (TRT Rep. no: 3452), Et Aldım (Erkan, 

2008: 68), Çıtır Pıtır Basmalar (TRT Rep. no: 3488) vb. türküler örnek olarak 

verilebilir. 

Đnce de Mehmed Efem isimli türkü, TRT repertuarı 1049 nolu notada aynı 

isimle geçer ancak bu türkü kadın eğlencelerinde seslendirilen ve oyun icrası ile eşlik 

edilen bir hava değildir. Yörede kadın oyunlarına eşlik olarak seslendirilmekte olan 

türkü, Bir Gemim Var ismi ile repertuara girmiştir. Đzmir ilinin Aydın’a sınır olan 

yörelerinde de seslendirilen bu türkü, Đzmir Tire ilçesi’nde tespit edilmiştir. Tespit 

ettiğimiz şekli ile usul değişiklikleri gösteren türkü, repertuarda 9/8 lik usuldedir. 

Notada yer alan bu usul yapısı, türkünün notalanması sırasında düzeltme yoluna 

gidilmiş olabileceğini göstermektedir. Bir diğer ihtimal kaynak kişimizin türküyü bu 
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şekilde bildiği yönündedir ki bu ihtimal çok kuvvetli bir ihtimal değildir. Her ölçü 

başına bir dörtlük değerde sus işareti konularak oluşturulmuş olan 9/8lik usul yapısı, söz 

başlangıcında da bir dörtlük sus işareti ile türküye başlanmış olmasını gerektirir. Ancak 

araştırmamız sırasında türküyü defalarca seslendirmesini talep ettiğimiz kaynak kişimiz, 

ne türkü başı ne de söz aralarında bir dörtlük susma ihtiyacı duymamıştır. Türküyü 

tesadüfi olmadığı anlaşılan bu icra şekli ile, üzerinde herhangi bir düzeltme 

yapmaksızın, olduğu gibi yazmayı uygun görüyoruz.  

Şekil 34. 

Yöresi: Đzmir Tire Çeriközü Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Ayşe Badak Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ĐNCE DE MEHMED EFEM 
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ĐNCE DE MEHMED EFEM RĐTM NOTASI 
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Repertuarda yer alan Eğil Kavağım Eğil isimli türkü, ciddi notalama 

yanlışlıkları taşımaktadır. Makamsal olarak doğru notalanmış olmakla beraber, 

türkünün usulü nota boyunca sürekli değişen bir yapı sergiler. 9/8, 13/8, 17/8, 9/8, 13/8 

vb. şeklinde türkü boyunca sürüp giden usul değişiklikleri, bölgede icra edilmekte olan 

türkünün usul yapısına uymamaktadır. 9/8 lük usulü başlangıcından bitişine kadar 

koruyan türkünün doğru notalama örneği Erkan’ın eserinde mevcuttur (2008: 65).  

Türkünün darbuka eşlikli ritm icrasına ait nota örneği aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 35. 

Yöresi: Aydın Đncirliova Beyköy Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fadime Girgin Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

EĞĐL KAVAĞIM EĞĐL RĐTM NOTASI 

 

 

Aydın ili sınırında yer alan Đzmir ili Tire ilçesinden derlediğimiz Çıtır Pıtır 

Basmalar isimli türkü, her iki yörede de icra edilen kadın oyun havalarındandır. TRT 

repertuarına Yeşil Giy Yeşil Kuşan ismi ile alınmış olan türkü (TRT Rep. no: 3488), 

Denizli iline kayıtlıdır. Aydın ilinin tüm yörelerinde seslendirilen kadın oyun 

havalarındandır. Türkünün repertuarda yer alan notası, Aydın yöresi ve çevre 

yörelerinde seslendirilen şeklinden oldukça farklıdır. Repertuarda ezgi cümlesi dört 

ölçüde tamamlanan türkü, yörede iki ölçüden oluşan bir ezgi cümlesine sahiptir. 

Repertuarda yer alan nota örneğinin nasıl veya neden bu şekilde yazılmış olabileceği 

hakkında herhangi bir fikre sahip değiliz. Bölgede seslendirildiği şekli ile kaydettiğimiz 

bu türkünün ezgi, söz ve ritm yapısı şöyledir:  
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Şekil 36. 

Yöresi: Aydın Đncirliova Beyköy Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Nuriye Yiğit Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ÇITIR PITIR BASMALAR 

 

ÇITIR PITIR BASMALAR RĐTM NOTASI 
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Yörede icra edilen bir diğer kadın oyun eşlikli türkü Güdüşlü’nün Çeşmesi’dir. 

Repertuarda yer almayan türkünün icrasına Aydın yöresinde rastlanır. Aydın ili Koçarlı 

ilçesine bağlı Güdüşlü Köyü’ne ait olduğunu tespit ettiğimiz türkünün ezgi, ritm ve söz 

yapısı şöyledir.   

Şekil 37. 

Yöresi: Aydın Đncirliova Beyköy Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fadime Girgin Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

GÜDÜŞLÜNÜN ÇEŞMESĐ 

 

 

 

 

 



 206 

GÜDÜŞLÜNÜN ÇEŞMESĐ RĐTM NOTASI 

 

Yörenin kına gecelerinde seslendirilen türküler, yöreye has türküler ve güncel 

şarkılardan oluşmaktadır. Aydın Đncirliova ilçesi Dibekçi köyünde ikamet eden Girgin, 
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yöresinin kına eğlencelerinde dümbek icra edip ve türkü seslendiren bir Yörük 

kadınıdır. Girgin, kına gecelerinde yöresel türküler yanında Oy Oy Eminem gibi 

şarkıları da seslendirdikleri bilgisini vermektedir. 

Araştırmalarımızda Aydın Đlli Đncirliova ilçesinden iki türkü daha tespit 

edilmiştir. Bu türküler kadın müzik icraları kapsamına girmeyip, erkekler tarafından icra 

edilmektedir. Konumuzun kapsamı dışında kalan ancak repertuarda yer almayıp ilk defa 

tarafımızdan tespit edilen Çay Yüzünde Evimiz ve Goca Mustafa adlı türkülerin müzik 

notalarına ekler bölümünde yer verilmiştir. (Bkz. EK 5, 13) 

Muğla ve Aydın illeri müzik ve oyun uygulamalarında farklılıklar gösterdikleri 

gibi, yakın coğrafyalar olmaları itibarı ile ortak türkü repertuarına da sahiptir. Barı 

Anadolu yöresinde ortak olarak icra edilen en yaygın türkülere Aydın iline ait Çaktım 

Çaktım Yanmadı (TRT Rep. no: 284) ve Aydın Zeybeği (TRT Rep. no: 285) türküsü ile, 

Muğla yöresine ait bir türkü olan Kerimoğlu Zeybeği örnek verilebilir. Yine Muğla 

sınırlarını aşmış olan Çökertme türküsü ile ülke geneline yayılmış Harmandalı ezgileri 

de ortak müzik dağarcığını oluştururlar. Benzer paylaşımlar Aydın ve Đzmir yöreleri 

arasında da mevcuttur. Đnce Mehmed, Çıtır Pıtır Basmalar gibi ezgiler her iki yörenin 

birbirine yakın yerleşimlerinde paylaşılan ortak ezgilere örnek teşkil etmektedir.  

Đzmir yöresi oyun eşlikli kadın müzik icralarında da, icraların dahil olduğu 

gelenek veya icranın gerçekleştirildiği zaman ve mekana göre belirlenmiş türkü 

sıralaması yoktur. Yörenin oyun geleneğinde ağır veya kıvrak hava benzeri bir oyun 

sırasının görülmesi de, müzik icralarına serbestlik kazandıran bir başka etkendir. Bölge 

genelinde kadın oyun icraları, Aydın ili ile benzer şekilde yöre türkü repertuarından 

isteğe bağlı seçilen oyun havaları eşliğinde gerçekleşir. Oyun havalarının isteğe bağlı 

seçiminde başlıca etkeni, oyun oynayacak kişinin kişisel istek ve beğenileri oluşturur. 

Müzik icrasını gerçekleştiren kişinin kişisel beğenisi ve tercihleri ise, oyun eşlikli 

icralarda ikinci planda yer alır. Profesyonel müzik icracıları olan Nigar Sezar ve Fahriye 

Küpeci, oyunlu eğlence ortamlarında oyuna kalkan kişinin kendilerini yönlendirdiği 

bilgisini verirler. Oyuncu hangi hava eşliğinde oynamak istediğini müzik icracısına 

bildirir. Oyuncu veya eğlence ortamında bulunan diğer katılımcıların özel bir istekte 
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bulunmamaları durumunda, müzisyenler hangi havayı icra edeceklerine kendileri karar 

vermektedir.  

Yöre müzik icralarında görülen serbest yapı, icra ortamına göre değişkenlik 

göstermez. Örneğin Bergama ve çevre köylerinde tespit edilen Baskın geleneği 

kapsamındaki müzik icralarında da, yöreye has ezgiler isteğe bağlı seçilmek kaydı ile 

seslendirilir. Bir diğer düğün uygulaması olan Misafir Karşılama geleneği müzik 

icralarında da, aynı durum söz konusudur. Düğüne gelen misafirleri karşılamak üzere 

kız evinin kapısında bekleyen ve müzik icra eden dümbekçiler, kendi beğenileri veya 

gelen misafirlerin istekleri doğrultusunda ezgi repertuarlarını belirlerler. Bu icralarda da 

belirlenmiş bir icra sırası yoktur. 

Yörenin müzik icralarında gözlenen serbest yapı, oyun icraları için geçerli 

değildir. Her ne kadar yörede oyuna aynı anda kaç kişinin kalkacağı veya her bir 

oyuncunun en fazla kaç oyun oynayacağı belirli sayılarla sınırlandırılmamışsa da, oyun 

oynama hakkının öncelikle kimlere verileceği bellidir. Bu noktada oyun icralarının 

müzik icralarına kıyasla daha kurallı bir yapı sergilediği görülmektedir.   

Yörede kına ve düğünler gibi kadınların yoğun katılım gösterdiği eğlence 

ortamlarında, oyun oynama hakkı öncelikle gelin ve damadın yakın akrabaları, 

sağdıçları ve yengelerindedir. Yengeler, Muğla yöresi oyun uygulamalarında da 

görüldüğü gibi oyunları başlatan kişilerdir. Yengelerin başlangıcını yaptığı oyun 

icralarında oyuna kalkacak diğer kişiler, düğün sahibine yakınlıkları veya yaşları göz 

önünde bulundurularak belirlenir. Kınalar gibi düğünün diğer pek çok oyun ortamında 

da benzer bir öncelik sırası söz konusudur. 

Kına eğlencelerinin kadınlara özgü ve erkek katılımına kapalı eğlenceler 

olması dolayısıyla, damadın sağdıcının bu ortamda oyun oynama önceliğine sahip 

olması söz konusu değildir. Damadın sağdıcı veya sağdıçları, erkek eğlencelerinde ve 

gelin alma, sağdıç günü gibi çeşitli düğün uygulamalarında öncelikli oyun hakkına 

sahip kişilerdir. Gelin almak üzere kız evine giden damat sağdıçları, dümbelekçi 

kadınlar tarafından gelin evi önünde oynatılırlar. Müzik icralarının yine kadınlar 
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tarafından gerçekleştirildiği Sağdıç gününde de, geline oğlan tarafının hediyelerini 

getiren sağdıçlar def ve dümbekler eşliğinde oynatılırlar. Sağdıçlarının oyunlarını 

oynayıp gelin evinden ayrılmaları ile kadın gelin evinin avlusunda eğlenceye devam 

ederler. Sağdıç gününde hem sadıçların gelin evine gelişleri sırasında karşılama amaçlı, 

hem de hediyelerin teslim edilmesinin ardından teşekkür amaçlı olarak kesintisiz bir 

müzik ve oyun icrası görülür.  

Yörede kadın oyun havaları, sözlü ve sözsüz ezgilerden oluşan zengin bir 

repertuara sahiptir. Sözsüz oyun havalarından Arpazlı (TRT Çalgısal Rep no: 57), 

Yalabık (TRT çalgısal Rep. no: 466), Dağlı (Erkan, 2008: 254), Meyhanaler (Erkan, 

2008: 270) ve Üç Kemer (Erkan, 2008: 283), bölge genelinde yaygın olarak icra edilen 

havalardan bazılarıdır. Sözel unsurlarının olmayışı, bu ezgilerin tamamının vokal yolla, 

dolayısıyla terennümlerle icrasını zorunlu kılmaktadır. Adı geçen oyun havalarına ait 

belirttiğimiz kaynaklarda yer alan nota örnekleri, araştırmalarımızda tespit edilen 

ezgilerle bire bir aynıdır. Bu nedenle, ezgilere eşlik eden darbuka icrasına ait ritm 

notalarını vermekle yetiniyoruz.  

Şekil 38. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

ARPAZLI RĐTM NOTASI 
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Şekil 39. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

YALABIK RĐTM NOTASI 
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Şekil 40. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

DAĞLI RĐTM NOTASI 
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Şekil 41. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

MEYHANELER RĐTM NOTASI 
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Şekil 42. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

ÜÇ KEMER RĐTM NOTASI 

 

 

Yörede yaygın olarak icra edilen başlıca sözlü oyun havaları arasında Düz 

Ovanın Çamları, Ey Yüceler, Karanfil Yalakları, Đzmir Benim Pazarım, Çay Benim 

Çeşme Benim, Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım, Sepetçioğlu, Al Basmadan Donu 

Var, Kalenin Bedenleri, Karyolamın Demiri, Bağ Yüzünün Çamları, Karanfil Dallanır 

Mı, vb. türküler yer almaktadır. 

Düz Ovanın Çamları isimli türkü yörede Taze Bakla adıyla da anılmaktadır. 

Türkünün tespit ettiğimiz ezgi ve söz yapısı şöyledir:   

 

 



 214 

Şekil 43. 

Yöresi: Đzmir Karaburun Derleyen: Ozan Kurgen 
Kimden Alındığı: Atilla Sepetçi Derleme Tarihi: 21 Ocak 2010  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

DÜZ OVANIN ÇAMLARI 

(TAZE BAKLA) 
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Düz ovanın çamları (oyda lelli yaleleylom) 

Annen seni saklasın (hoyda yaley ley ley lom) 

Orda boyda bu boyda (hoyda yalle yale ley lom) 

Giyin kuşan serbest gez (hoyda yalle ley ley lom) 

 

Sen bir taze baklasın (hoyda yalle ley ley lom) 

Düşmanların çatlasın (hoyda yaley ley ley lom) 

Giyin kuşan serbest gez (hoyda yalle ley ley lom) 

Gören geçen çatlasın (hoyda yaley ley ley lom) 

 

Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım, kadın oyunlarına eşlik eden Karaburun 

yarımadası geneline yayılmış bir diğer türküdür. TRT repertuarında Đzmir ili Urla ilçesi 

üzerinden kayıtlanmış olan türkü (TRT Rep. no: 3337), Karaburun, Çeşme ilçelerinde 

de tespit ettiğimiz bir türküdür. Đlginçtir ki, aynı türkü araştırmalarımız sırasında Burdur 

ili Tefenni ilçesi Başpınar Köyü’nde de karşımıza çıkmıştır. “Đn dereye çık düze” adı 

altında seslendirilen türkü, sözel ve ezgisel olarak Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım 

isimli türkü ile aynı özelliklere sahiptir. Çeşme’de türküyü seslendiren Ayşe Kalfa gibi 

Burdur Başpınar Köyü’nden Meryem Arık da bu türkünün yörelerine ait bir türkü 

olduğunu savunmaktadır. Çocukluğundan beri bu türküyü bildiklerini ifade eden ve 

hayatları boyunca kendi yöreleri dışına hiç çıkmamış olan bu iki kadının aynı türküde 

buluşmaları, Yörük müzik kültürünün ortak dağarcığının günümüzdeki izleri olarak 

yorumlanabilir. Türkünün geleneksel Yörük yaşamında gerçekleştirilen göçler yolu ile 

yaygınlık kazanmış olması ihtimali oldukça güçlüdür.  
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Şekil 44. 

Yöresi: Đzmir Çeşme Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Ayşe Kalfa Derleme Tarihi: 07 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

MENDĐLĐMĐN UCUNA SAKIZ BAĞLADIM 
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Đn dereye dereye 

Toplayalım taşları 

Senin yarla benim yar 

Mahle arkadaşları 

Bağlantı: Ninna yavrum ayrılık mı yar  

Hayda güzel yarim (söyle yarim, söyle canım) dargınlık mı var 

Đn dereye çık düze 

Şimdi kızlar beş yüze 

Beş yüzü veren alır 

Vermeyen bekar kalır 
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Bağlantı: Ninna yavrum ayrılık mı yar  

Hayda güzel yarim (söyle yarim, söyle canım) dargınlık mı var 

Mendilimin ucuna   

Sakız bağladım sakız 

Doğru söyle sevgilim 

Sever misin başka kız 

Bağlantı: Ninna yavrum ayrılık mı yar  

Hayda güzel yarim (söyle yarim, söyle canım) dargınlık mı var 

Đn dereye dereye 

Ne ineyim dereye 

Babanın parası yok 

Seni evlendirmeye 

Bağlantı: Ninna yavrum ayrılık mı yar  

Hayda güzel yarim (söyle yarim, söyle canım) dargınlık mı var 

 

Kadın oyunlarının eşlik ettiği, Karaburun yarımada genelinde yaygınlık 

kazanmış bir diğer hava Çay Benim Çeşme Benim türküsüdür. Yörede türkü Fıstık adı 

ile de bilinmektedir. Repertuarda Çay Benim Çeşme Benim ismi ile Konya (TRT Rep. 

no: 322) ve Antalya (TRT Rep. no: 1297) türküsü olarak kayıtlanmış iki nota örneği yer 

alır ki bu türküler ne ezgi ne de usul bakımından Đzmir tespitimizle herhangi bir 

benzerlik göstermezler. Tespit ettiğimiz türküye repertuarda yine aynı isimle 

rastlanmakta ancak türkü Balıkesir iline kayıtlı gözükmektedir (TRT Rep. no: 2613). 
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Şekil 45. 

Yöresi: Đzmir Çeşme Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Ayşe Kalfa Derleme Tarihi: 07 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ÇAY BENĐM ÇEŞME BENĐM (FISTIK) 
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Yapılan alan araştırması sırasında Karaburun yarımadasında icra edilen 

şeklinnin Balıkesir icralarından farklı olduğu tespit ediliştir. Karaburun yöresinde 

kadınlar, herhangi bir ritm çalgı veya leğen, tencere benzeri ritm aracı olmaksızın 

sadece vokal yolla müzik icra ederler. Oyun havalarının da bu yapı içerisinde icra 

edildiği yörede, oyunun temposunu belirlemek için duyulan ritm ihtiyacı alkış sesleri ile 

giderilir. Đzleyici konumundaki katılımcılar, bir ağızdan türküleri seslendirirlerken bir 

yandan da alkış tutarak tempo belirlerler. Günümüzde unutulmuş bir icra şekli olduğu 

anlaşılan bu uygulama, yerini yöre geneline yayılmış darbuka eşlikli müzik icralarına, 

hatta son yıllarda yaygın olarak erkek müzisyenlerin icralarına bırakmıştır. Türkünün 

Karaburun icrası, geleneksel icra şekli bakımından bakır teneke ve kapların eşliğinde 

kadın müzik icralarının gerçekleştirildiği Balıkesir yöresinden ayrılması mümkündür. 

Đcra şekli farklılıklar gösterse de, türkünün coğrafi yayılım sahasının genişliği, Yörük 

konar-göçer yaşamının izleri olarak değerlendirilmelidir.  

Benzer bir coğrafi yayılım Sepetçioğlu türküsü için de geçerlidir. Türkü, Đzmir 

yöresi müzik icralarında karşımıza çıkan bir türkü olmasına karşın, yöreye özgü bir 

hava değildir. Araştırmalarımızda aynı hava Muğla, Aydın ve Çanakkale yörelerinde de 

tespit edilmiştir ki bu durum, havanın batı Anadolu genelinde yaygınlık kazanmış 

olduğunu göstermektedir. Oyun eşlikli bu havanın ezgisel olarak yöreler arası 

farklılıklar sergilemiyor olması ise ilgi çekicidir. Harmandalı oyunu ve oyun havasının 

bölgesel yaygınlığı ve pek çok bölgede aynı ezgi yapısını sergiliyor olması durumu, 

Sepetçioğlu havası için de geçerli gözükmektedir. TRT repertuarına Kastamonu türküsü 

olarak kayıtlanmış olan türkü, usüllü ve serbest (usulsüz) bölümlerden oluşur. Türküde, 

usullü çalgısal bölümünün ardından serbest (usulsüz) söz bölümü başlamaktadır. Batı 

Anadolu’da rastladığımız Sepetçioğlu türküsü, repertuarda yer alan nota örneği ile 

usullü bölüme ait ezgisel yapı ve sözel yapı bakımından benzerlik gösterir. Serbest 

(usulsüz) bölümü olmayan batı Anadolu Sepetçioğlu havası, usul yapısı itibarı ile 9/8lik 

usulün D tipindedir (3+2+2+2).  

Karyolamın Demiri türküsü, araştırmalarımızda Đzmir ve Çanakkale illerinde 

tespit edilen ortak ezgilerdendir. Türkü her iki yörede de aynı ezgi, ritm ve söz yapısı ile 

icra edildiği gibi, Đzmir bölgesinde ikinci ve oldukça farklı bir ezgi ile de seslendirilir. 
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Çanakkale yöresi genelinde icra edilip Đzmir yöresinde de tespit edilebilen, aynı ezgi 

yapılarına sahip türkülerden Đzmir icrası, türkünün Đzmir versiyonu olarak 

adlandırılabilir.  Đzmir ilinde tespit edilen ikinci ve farklı bir ezgi yapısına sahip olan 

şekli ise, Karyolamın Demiri türküsünün Đzmir varyantı olarak adlandırmalıdır. 

Türkünün Çanakkale versiyonuna ait nota örneği için (Bkz. Şekil 56). Đzmir varyantı 

Karyolamın Demiri türküsü ise şu şekilde notaya alınmıştır: 

Şekil 46. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 15 Ocak 2010 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

KARYOLAMIN DEMĐRĐ (Đzmir) 

 

(Of) Karyolamın demiri 

(Yandım ayşem) O yar benim değil mi 

(Of) O yar benim değilse 

(Yansım Ayşem) Öldürürüm kendimi 

 

Yörede tespit edebildiğimiz diğer kadın oyun havaları Ey Yüceler, Đzmir Benim 

Pazarım,  Bağ Yüzünün Çamları (Bkz. Şekil 22), Karanfil Dallanır Mı ve Al Basmadan 

Donu Var isimli türkülerdir. Bu türküler arasından sadece “Karanfil Dallanır Mı”, aynı 
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isimle repertuarda yer almakta ancak Afyon ili üzerine kayıtlı gözükmektedir (TRT 

Rep. no: 2878). Araştırmalarımız sırasında icra örnekleri kayıt altına alınmış olan Ey 

Yüceler, Đzmir Benim Pazarım isimli türkülere ait nota örnekleri aşağıda sunulmuştur.  

Şekil 47. 

Yöresi: Đzmir Tire Çeriközü Köyü Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Ayşe Badak Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KARANFĐL DALLANIR MI 
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Şekil 48. 

Yöresi: Aydın Đncirliova Beyköy Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Zeliha Eyga Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ĐZMĐR BENĐM PAZARIM 

 



 224 

 
 
 

ĐZMĐR BENĐM PAZARIM RĐTM NOTASI 
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Şekil 49. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 15 Ocak 2010 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

EY YÜCELER 

 

 

EY YÜCELER RĐTM NOTASI 

 

Al Basmadan Donu Var isimli türkü, yöre kadın eğlencelerinde seslendirilen 

oyun eşlikli havalardandır. Bu hava eşliğinde sergilenen oyun, bölgede Çift Alma adı ile 

bilinir. Ara nağmelerin yine terennümlerle bezendiği bu türkü, repertuarda yer almaz. 

Đlk olarak yörenin folklor araştırmacısı Hasan Türken tarafından tespit edilmiş olan 

türkünün, tarafımızdan tespit edilen ezgi ve ritm notaları aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 50. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

AL BASMADAN DONU VAR 

 

Al basmadan donu var (aman da yavrum yalele le lom) 

Suya gider yolum var (rina nay nay nay nom) 

Al oğlan sevdiğini (aman da yavrum yalele le lom) 

Şu dünyada ölüm var (rina nay nay nay nom) 

Al geydim alsın diye (aman da yavrum yalele le lom) 

Mor geydim sarsın diye (rina nay nay nay nom) 
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Đstiyene varmadım (aman da yavrum yalele le lom) 

Sevdiğim alsın diye (rina nay nay nay nom) 

Avlunun ortasında (aman da yavrum yalele le lom) 

Kına kardım tasında (rina nay nay nay nom) 

Bergama yıkılmasın (aman da yavrum yalele le lom) 

Yarim var ortasında (rina nay nay nay nom) 

 

AL BASMADAN DONU VAR RĐTM NOTASI 

 

 

Kalenin Bedenleri isimli türkünün, repertuarda aynı isimle Đzmir ilinden iki, 

Muş, Tokat ve Yozgat illerinde de birer nota örneği mevcuttur. Kayda geçirilmiş beş 

ayrı notadan dördü sadece ad benzerliğine sahiptir. Yöresi Đzmir olarak kayıtlanmış olan 

türkü (TRT Rep. no: 1978), ezgisel olarak tespit ettiğimiz türküye benzemekte ancak 

usulü itibarı ile farklılık göstermektedir. Yörede kadın oyunlarının eşliği ile icra edilen 

türkünün 9/8lik usul yapısı, repertuarda 9/4lük usulle geçmektedir. Bu farklılığın notaya 

alan kişiden kaynaklanıyor olması muhtemeldir. Oyun eşlikli türkülerin oyun icrası ile 

birlikte değerlendirilerek incelenmesi, bu türkü örneğinde olduğu gibi yapılan pek çok 

notalama yanlışlığının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Türkünün repertuarda yer alan 

nota örneğini ezgi yapısı itibarı ile doğru kabul ederek, türkünün dümbek eşlikli ritm 

notasına yer vermekle yetiniyoruz.  
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Şekil 51. 

Yöresi: Đzmir Bergama Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Fahriya Küpeci Derleme Tarihi: 03 Şubat 2001 
                               Gülizar Tongül Notalayan: Hale Yamaner Okdan 
                               Türkan Bancar  

KALENĐN BEDENLERĐ RĐTM NOTASI 

 

 

Çanakkale yöresinde geleneksel kadın oyunlarının farklı adlandırmalar altında 

türlere ayrıldığı ve her bir türün kendine has yöresel ezgilerle icra edildiği görülür. 

Oyun türlerinin icrasında belirli bir sıranın takip ediliyor olması, oyun havalarının 

icrasında aynı sıranın takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Yörede oyunlara başlangıç, Koca Hava veya Nina Havası adı verilen havalar 

eşliğinde olur ve bu oyunlar ağır veya koca oyunlar olarak nitelendirilir. Ağır oyunları 

sırasıyla Karşılama ve Sekme türü oyunlar takip eder. Sekme ve karşılama türü 

oyunların aynı ezgilerle icrasının mümkün olması, karşılama oyunlarının sekme, sekme 

oyunlarının da karşılama oyunları olarak adlandırılması gibi bir karmaşaya da neden 

olmaktadır. Aynı havalarla icra edilen iki farklı türe ait oyunları birbirinden ayıran 

temel unsurlar, oyunların yapısal özelliklerinde gizlidir. Karşılama türü oyunlar, 

adlandırmadan da belli olduğu üzere iki kişinin karşılıklı oynadığı oyunlardır.  Bölgesel 

bir oyun adlandırması olmayıp, geleneksel Türk halk danslarında da bir tür adı olarak 

karşımıza çıkan karşılamalar, ülke genelinde de yaygındır. “Trakya, Marmara, 
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Karadeniz, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Đzmit, Adapazarı, Bilecik, Bolu, 

Giresun, Ordu, Çanakkale ve Bursa civarında karşılama türü oyunlar oynanır” (Ay, 

1990: 84). 

Karşılama, geleneksel oyunlarda bir tür adı olmasının yanında, bazı geleneksel 

uygulamalarda gerçekleşen müzik icraları için de kullanılan bir adlandırmadır. 

Düğünlerde düğüne gelen misafirlerin karşılanması, gelin alma geleneği kapsamında 

uygulanan gelini ata bindirme ve gelini attan indirme adetleri sırasında kadın veya erkek 

müzisyenler tarafından, yöresel çalgılarla icra edilen özel havalara da karşılama adı 

verilmektedir.  

Sekme türü kadın oyunları da yine adlandırmadan belli olduğu üzere sekerek 

oynanan oyunlardır. Hemen hemen tüm geleneksel oyun türlerine ait oyun örneklerinde 

sekme veya sıçrama içeren adımlara rastlanmasına rağmen, bu adlandırma sadece 

zeybek türü veya zeybek türünü andıran oyunlar için kullanılan bir tabirdir. “Ankara 

Şereflikoçhisar yöresinde de zeybeğimsi oyunlara sekme adı verilir. Kısaca sekme, 

sıçrayarak oynanan zeybeklerin genel adıdır diyebiliriz” (Demirsipahi, 1975: 354). Bir 

oyun adlandırması olarak genellemeye imkan sağlamayan bu tanımlama, tartışma 

konusu olarak değerlendirilebilir. Ancak sözcüğün gelenek içerisinde uygulanmakta 

olan şekli, tanımlamada ifade edildiği gibidir. Yörede zeybek türü oyunlardan sadece 

içerisinde sekme adımlarının bulunduğu oyunlar bu adlandırmaya tabiidir.  

Karşılama bir oyun kuruluş formunu ifade ederken, sekme adlandırması ile 

oyunun bir adımı veya adım kümesine işaret edilmektedir. Bu nedenledir ki, aynı 

oyunun hem karşılama formunda hem sekmeli adımlardan oluşan bir yapı sergilemesi 

mümkündür. Yine geleneksel oyun ve müzik icralarının temel özelliklerinden olan 

doğaçlama icra davranışı, aynı oyun içerisinde aynı kişinin zaman zaman sekme 

yapması veya yapmaması gibi bir durum da oluşturabilmektedir. Dolayısıyla bu 

karmaşık yapı içerisinde karşılama ve sekme türü oyunları birbirinden kesin çizgilerle 

ayırabilmek oldukça güçtür. Araştırmalarımızda edindiğimiz bilgiler ışığında, genel 

itibarı ile yöre oyunlarının ağırdan hızlıya doğru bir geçiş sergiledikleri söylenebilir. 
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Ağır havalar eşliğinde oyun icrasına başlayan oyuncu, ardından karşılama türü bir oyun 

sergiler ve benzer bir hava eşliğinde sekme oyununa geçer.   

Yörenin ağır oyun havalarından olan Nina Havası, aynı zamanda Koca Hava 

adını da alır.  Yörenin kadın eğlenceleri bu hava ve oyunu ile başlar. Başlangıç oyunu 

olması, bölge genelde uygulanan iki, dört veya altı kişilik oyun icrası kuralının bu oyun 

için geçerliliğini yitirmesine neden olmaktadır. Eğlencenin başlangıcında seslendirilen 

havaya tüm katılımcılar oyunlarıyla eşlik ederler. Oyun kalabalık bir topluluk halinde 

herkes tarafından oynanır. Nina havasının ezgisi ve darbuka icrasına ait ritm yapısı 

şöyledir:  

Şekil 52. 

Yöresi: Çanakkale Çan Kalburcu Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Resmiye Albay Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

NĐNA HAVASI (KOCA HAVA) 

 

Bağlantı:  Niri ninna nina nina ninninnam 

Nini ninnam ninna ninna ninninnam 

Ninininnam Koca sini kalaylı 

Nini ninnam Đçi dolu saraylı 
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Ninininnam Bu alayı sorarsan 

Ninininnamm Gelinlerin alayı 

  Bağlantı: 

Ninininnam A bir alay bir alay 

Ninininnam Askerim var bir alay 

Ninininnam Kızlardan asker olsa 

Ninininnam Bu askerlik ne kolay 

  Bağlantı:  

Ninininnam Ak kazan kara kazan 

Ninininnam Kalk oğlan para kazan 

Ninininnam Eller düğün ediyor 

Ninininnam Bizim düğün ne zaman 

 

NĐNA HAVASI (KOCA HAVA) RĐTM NOTASI 

 

 

Yörede birden fazla ezgi Nina Havası olarak ifade edilmektedir. Çanakkale 

Yenice ilçesi araştırmalarında tespit edilen bir diğer nina havası, farklı bir ezgi yapısı 

sergiler. Bir önceki ezgi ile aynı ismi almasına rağmen bu hava eğlencelerde başlangıç 

havası değildir. Oyuna başlangıç Çan ilçesinden tespit ettiğimiz nina havası eşliğinde 

yapılırken, Yenice ilçesi nina havası ağır oyun eşliği olarak seslendirilir.  
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Şekil 53.  

Yöresi: Çanakkale Yenice Seyvan Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Fatma Taban Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

NĐNA HAVASI (KIZ OYUNU) 

 

Bağlantı:  Nina nina ninina nina nininam  

Nina nina ninina nina nina nina 

Nina nina ninina 

Minare gurum gurum nina ninina    Altınları elmalı nina ninina 

Durun çeteler durun nina ninina   Birer birer almalı nina ninina 

Bende kabeyt var ise nina ninina   Neydeceksin altını nina ninina 

Çifte dombeyle vurun nina ninina   Yarin dengin olmalı nina ninina  

Kabeyt: Kabahat 
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NĐNA HAVASI (KIZ OYUNU) RĐTM NOTASI 

 

Nina Havası isimlendirmesinin birden fazla türkü için kullanılıyor olmasının 

başlıca nedeni, nina sözcüğünün bölge kadın türkülerinin pek çoğunda kullanılan bir 

terennüm sözü olmasıdır. Her iki türkü örneğinde de aranağmeler ve sözler arası saz 

bölümleri nina terennümü ile doldurulur. Aynı terennüm şekline Balıkesir yöresinde de 

rastlamak mümkündür. Entarisi damgalı isimli Balıkesir yöresi türküsünde de 

terennüm, nina sözü ile yapılmaktadır (Bkz. Şekil 83). 

Terennüm şeklinin nina havasına ismini veren tek belirleyici unsur olmadığını 

Dere Geliyor Dere türküsü örneğinden anlıyoruz. Daha hareketli bir oyun ve ritm 

yapısına sahip olmasının yanında, herhangi bir nina terennümünün de görülmediği bu 

türkü de yörede nina havası olarak geçmektedir (TRT Rep. no: 534). Repertuarda yer 

alan ezgi tespitlerimizle bire bir aynıdır. Adı geçen türkünün darbuka eşlikli ritm icrası 

ise şu şekildedir:  

Şekil 54. 

Yöresi: Çanakkale Yenice Seyvan Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Fatma Taban Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

DERE GELĐYOR DERE RĐTM NOTASI 

 

Metel atma geleneği içinde yer alan ve pek çok dörtlüğe sahip olan türkünün 

Çanakkale yöresinde tespit ettiğimiz bazı dörtlükleri şöyledir:  
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Dere geliyor dere (yalelel yalelel) 

Kumunu sere sere (yalellim) 

Al beni görüt dere (yalelel yalelel) 

Yarin olduğu yere (yalellim) 

Bağlantı: 

Amanin aman aman  

Zamanin zaman zaman 

Bizim düğün ne zaman yalelellim 

Ben armudu dişledim (yalelel yalelel) 

Sapını gümüşledim (yalellim) 

Sevdiğimin ismini (yalelel yalelel) 

Mendilime işledim (yalellim) 

Bağlantı: 

Kavak köyü köyümüz (yalelel yalelel) 

Zemzem akar suyumuz (yalellim) 

Sevip sevip ayrılmak (yalelel yalelel) 

Yoktur öyle huyumuz (yalellim) 

Bağlantı: 

Kavak köyün yanından (yalelel yalelel) 

Dere geçiyor dere (yalellim) 

Al beni götür dere (yalelel yalelel) 

Yarin olduğu yere (yalellim) 

Bağlantı: 
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Aynı ad ile Balıkesir yöresinde de karşımıza çıkan türkünün, bölge genelinde 

yaygınlık kazanmış olduğu görülmektedir. Çanakkale ve Balıkesir varyantlarında sözel 

yapısı aynı olup ezgisel yapısı tamamen farklıdır. (Türkünün Balıkesir ili Kepsut ilçesi 

Ahmetölen Köyü’ne ait varyantının ezgi yapısı için Bkz. Şekil 94). 

Karyolamın Demiri türküsü de bölge genelinde icra edilen oyun 

havalarındandır. Bölgede bu türkü ağır havalar arasında yer alırken, türküye ait oyun da 

ağır oyunlardandır. Türkü ve oyununa yörede Lirilom, Lirilam, Yandım Ayşe de 

denmektedir. Türkü ve oyununa Lirilom ismi, terennüm bölümlerinde kullanılan 

sözcüklerden dolayı verilmiştir. Türkünün ara nağme ve saz bölümleri lirilam 

terennümü ile doldurulur. Nina Havası ve Lirilam örneklerinden de görüldüğü gibi, 

kadın oyun havalarında terennümlerin havanın ve eşlik eden oyununun ismini 

belirleyecek kadar güçlü bir etkisi vardır. Karyolamın demiri türkünün terennüm 

bölümlerinde Aman yavrum yalellim, yalellom sözlerini kullanan Yenice ilçesi 

Koruköy Köyü’nde türküye Aman Yali adı verilmektedir. 

TRT repertuarında kayıtlı bulunan türkü ile (TRT Rep. no: 1716) 

araştırmalarımız sırasında kayıt altına alınan türkü, ezgi ve söz yapısı bakımından 

farklılıklar göstermektedir ki ezgisel farklılıkların tespit ettiğimiz icra ile sabit olması 

muhtemeldir. Türkünün icra edilen ezgi yapısı ve repertuarda yer almayan sözleri 

şöyledir:  
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Şekil 55.  

Yöresi: Çanakkale Eceabat Yalova Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Cemile Taş Derleme Tarihi: 19 Aralık 2010  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KARYOLAMIN DEMĐRĐ (Çanakkale) 

 

Darbuka eşlikli seslendirilen türküye ait ritm notasına, “Đcralara Eşlik Eden 

Çalgılar” ana başlığının “Darbuka” alt başlığında yer verilmiştir. (Bkz. Şekil 15, 16) 

Ağır oyunların ardından karşılama türü oyunlara geçilir. Karşılama türü 

oyunlardan olup Gelin Karşılaması şeklinde özel bir isimlendirmeye sahip olan oyun, 

düğünün son günü olan gerdeğin ertesi sabahı oynanır. Bu sabaha yörede Duvak Sabahı 

denir. Duvak sabahı kadınlar kendi aralarında eğlenirler. Gelin Karşılaması oyunu da 

duvak sabahı kadın eğlencelerinde oynanan bir oyundur. Aynı zamanda kına 
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eğlencelerinde de oynanan oyuna, Gelinler Geliyor türküsü eşlik eder. Türkünün ezgi ve 

söz yapısı şöyledir:  

Şekil 56.  

Yöresi: Çanakkale Çan Kalburcu Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Resmiye Albay Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

GELĐNLER GELĐYOR 
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GELĐNLER GELĐYOR RĐTM NOTASI 

 

Evreşe Yolları Dar türküsü (TRT Rep. no: 1575), yörede metel atma geleneği 

içerisinde seslendirilen türkülerdendir. Türkünün ve oyun eşliğinin icrasında uygulanan 

bir takım kurallar, Metel Atma başlığı altında izah edilmiş olduğundan bu bölümde 

tekrar ele alınamayacaktır. Türkünün repertuarda yer alan dörtlüklerinin haricinde daha 

pek çok dörtlüğü olduğu araştırmalarımız sırasında tespit edilmiştir (Bkz. EK 9). 

Türkünün tespit edilen çeşitli dörtlüklerinde değişkenlik gösteren ezgi yapısı şöyledir:  

Şekil 57. 

Yöresi: Çanakkale Merkez ÇĐftlikdere Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Ufuk Samancı Derleme Tarihi: 18 Nisan 2011 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

EVREŞE YOLLARI DAR 1 

(Türkünün klarnetle icrası) 
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Şekil 58. 

Yöresi: Çanakkale Çan Kalburcu Köyü Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Resmiye Albay Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

EVREŞE YOLLARI DAR 2 
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Şekil 59. 

Yöresi: Çanakkale Ezine Kızılköy Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Eser Özdemir Derleme Tarihi: 08 Şubat 2011 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

EVREŞE YOLLARI DAR 3 
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Şekil 60. 

Yöresi: Çanakkale Bayramiç Köseler Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Rukiye Tümer Derleme Tarihi: 08 Ocak 2011 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

EVREŞE YOLLARI DAR 4 

 

Şekil 61. 

Yöresi: Çanakkale Ezine Karadağ Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Müzeyyen Ersoy Derleme Tarihi: 12 Şubat 2011 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

EVREŞE YOLLARI DAR 5 
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Kadınlar bu türkü eşliğinde karşılama türü oyunlarını sergilerler. Türkünün 

tespit ettiğimiz ezgi yapısı repertuarda yer alan nota örneği ile birebir örtüşmektedir. 

Yörede kullanılan ritm çalgı (darbuka), bölge genelinde türküye aynı ritm atımıyla eşlik 

etmektedir. Tespit ettiğimiz icra örneğine ait nota şu şekildedir: 

Şekil 62. 

EVREŞE YOLLARI DAR RĐTM NOTASI 

 

 

Lapseki Çeşmesi isimli türküye eşlik eden oyun da, yörede Lapseki Çeşmesi 

veya Aguş adı ile anılır ve yörenin karşılama türü oyunlardandır. Oyun eşlikli türkünün 

ezgisel ve ritmik yapısı şöyledir:  
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Şekil 63.  

Yöresi: Çanakkale Eceabat Bigalı Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Fatma Tekin Derleme Tarihi: 19 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

LAPSEKĐ ÇEŞMESĐ (AGUŞ) 

 

Lapseki çeşmesi burmalı    Ağlıyor yavrum ağlıyor 

Aguşumun bıyıklarını burmalı burmalı  Aguşa da kimseler bakmıyor 

Aman aman al beni Aguş    Aman aman al beni Aguş 

Aman aman cilveli Aguş    Aman aman edalı Aguş 

 

LAPSEKĐ ÇEŞMESĐ (AGUŞ) RĐTM NOTASI 

 

 

Türkünün sözleri icra sırasında değişmektedir. “Aman aman cilveli (edalı) 

aguş” sözü yerine,  “dört karı aldın bakamadın berduş” sözü de kullanmaktadır. 
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Gidene Bak Gidene adlı türkü de araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz 

repertuarda yer almayan bir türküdür. Karşılama türü oyunlara eşlik eden türküye ait 

ezgi ve söz yapısı şöyledir:  

Şekil 64. 

Yöresi: Çanakkale Ezine Akçakeçili Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Şükriye Ekin Derleme Tarihi: 12 Şubat 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

GĐDENE BAK GĐDENE 

 

 

Yörede belirli kurallar dahilinde gerçekleştirilen oyun icraları, kına gecelerine 

has uygulamalarda da kurallarla sabitlenmiş yapılar sergilerler. Pek çok yörede 

görüldüğü gibi Çanakkale yöresi düğün geleneklerinde de yengelerin önemi büyüktür. 

Düğünün her aşamasında önderlik yapan yengeler, oyunların başlatılmasında da önder 

olan kişilerdir. Yörede düğünün açılışı kız ve oğlanın yengeleri tarafından yapılırken 

öncelikle oğlan tarafının yengeleri, ardından da kız tarafının yengeleri oynarlar. Düğün 

eğlenceleri gibi kına gecelerinde de oyunlar yengeler tarafından başlatılır. Ardından 

gelin ve yakınları sırayla oyunlar oynarlar. Yengelerden sonra oyun hakkı gelin, 

sadıçları ile gelin ve sadıçların ailelerindedir. Diğer oynamak isteyen konuklar oynamak 

istediklerini düğün sahibine belirterek, müsaade isterler.  
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Diğer yörelerdeki kına uygulamalarından farklı olarak, Çanakkale yöresinde 

geline kınası gecenin bitiminde yakılır. Gecenin sonunda kınayı getiren erkekler, 

getirdikleri kınayı gelinin sağdıçlarına teslim ederler. Kınayla ilk olarak erkekler 

oynarlar ve kız evinden ayrılırlar. Erkeklerin kınayı bırakıp gitmelerinin ardından gelin 

tarafı kınayla oynamaya başar. (K. Yakar ile yüz yüze görüşme, 5 Nisan 2011) 

Kına eşliğinde oynanmasının ardından geline kınası yakılır. Kınası yakılan 

geline kayınvalide ve konuklar hediyelerini verirler. Tüm bu uygulamalar bittiğinde 

oyun sırası gelin ve damada gelir. Damatla oynatılan gelin sırayla kaynana, görümce, 

elti, ve kardeşleri ile de oynatılmalıdır. Bahçelerde Börülce türküsü, kına eğlencelerinin 

bu aşamasında seslendirilen bir türküdür. Türkünün sözleri gelinin karşılıklı oynadığı 

kişiye göre değiştirilir. Şöyle ki: 

Bahçelerde börülce 

Oynar gelin görümce 

Oynasınlar bakalım 

Bir araya gelince 

Bağlantı: Pişt mori yalelelli yaz keteni 

 Allah versin şu kızların kısmetini 

Bahçelerde eyrelti 

Oynarlar iki elti 

Oynasınlar bakalım 

Bilinmiyor kıymeti 

Bağlantı:  
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Bahçelerde lahana 

Oynar gelin kaynana 

Oynasınlar bakalım 

……….. 

Bağlantı:  

Bahçalarda kara taş 

Oynarlar kardaş kardaş 

Oynasınlar bakalım 

Bulunmuyor arkadaş 

Bağlantı:  

 

Sallansın Biber Dalı, karşılama türü oyunların eşlik ettiği bir türküdür. Türkü 

Metel atma örneği oldu gibi, bu türküye eşlik eden oyunlar da yörede Manilerle 

Dönmek isimlendirmesi ile izah edilen oyun icralarına örnek teşkil etmektedir.  

Repertuarda yer almayan türkünün tespit edilen ezgi ve söz yapısı şöyledir:  
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Şekil 65.  

Yöresi: Çanakkale Gelibolu Kavakköy Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Gülben Çardak Derleme Tarihi: 19 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

SALLANSIN BĐBER DALI 

 

 

Yaprak Gazeli isimli türkü, mani atma geleneği içerisinde seslendirilen bir 

türkü olup, karşılama türünde oynanan bir oyun eşliğine sahiptir. TRT repertuarında yer 

almayan türküye internet üzerinden ulaşılabilmiştir. Türkü çeşitli sosyal paylaşım 

ağlarında Keklik Seker Đz Olur ismi ile yer almaktadır. Mevcut bir nota örneğine 

rastlayamadığımız türkünün internet üzerinden sadece sözlerine ulaşılabilmiş, tespit 

ettiğimiz dörtlükleri yanında oldukça zengin bir sözel yapıya sahip olduğu görülmüştür. 

Türkünün sözlerini internet üzerinden paylaşan kişiler, türkü veya oyununa ait herhangi 

bir yöre bilgisi belirtilmemişlerdir. Türkünün geleneksel icrasında, yörede uygulanan 

metel atma kuralları geçerlidir. Mani söylenen bölümlerde oyuna ara verip daire 
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merkezine dönen oyuncular, sadece alkış tutarak tempoyu belirlerler.  Oyun icrası 

türkünün nakarat sözlerinin söylendiği bölümle sınırlıdır. 

Şekil 66.  

Yöresi: Çanakkale Ezine Karadağ Derleyen: Ersin Mirze 
Kimden Alındığı: Ayşe Đnce Derleme Tarihi: 12 Şubat 2011 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

YAPRAK GAZELĐ 

 
 

Bağlantı:  Yaprak gazeli yarim 

Dünya güzeli yarim 

El duydu alem duydu 

Serbest gezelim yarim 

Đn dereye dereye         Karanfilin moruna 

Đnemeyen olmasın         Ölüyorum yoluna 

Yarim beni seviyor         Annem kurbanlar kessin 

Çekemeyen çatlasın (Bağlantı)       Yarim senin yoluna (Bağlantı) 

 

    Yatma yeşil çimene 

Uyur uyanamazsın 

Verme beni ellere 

Görür dayanamazsın 
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Yörede karşılama türü oyunların oynanmasının ardından Sekme türü oyunlarına 

geçilir. Bu oyunlara Süzme de denmektedir. Araştırmalarımız sırasında bu oyunların ilk 

isminin Süzme olduğu, zamanla sekme adını aldığı bilgisine ulaşılmıştır. Çanakkale 

Çan ilçesi Kalburcu Köyünden Resmiye Albay, sekme oyunlarının Siirtme adı altında 

da oynandığı bilgisini verir. Ana Moru gibi havalarla oynanan oyunlar, Siirtme 

oyunlarıdır. (R. Albay ile yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010) 

Annem Entari Almış isimli türkü repertuarda yer alan (TRT Rep. no: 1959) ve 

sekme türü oyunlara eşlikte icra edilen bir türküdür. Aynı zamanda bir metel atma 

örneği olan bu türkünün Çan ilçesi Maltepe köyü’nden derlediğimiz ve repertuarda yer 

almayan sözleri şöyledir: 

Đndim dereye düze 

Ne oldu yarim bize 

Ayrılık defterini  

Verdiler elimize 

Bağlantı: Beyim aman dağlarda dağlarda 

    Koyun güder ovalarda 

Şu karanfil pek kara 

Ara be yarim ara 

Çok pişman olacaksın 

Ben vazgeçtikten sonra 

Bağlantı: 

Çiftetelli havaları, yörenin tüm kadın eğlence ortamlarında seslendirilen 

havalardandır ve bu havaların icrasında da oyun eşliği görülür. Yörenin kına gecelerinde 

çiftetelli icrası, Şeme adıyla anılan kına geleneği içerisinde gerçekleşir. Geline kınası 

yakılmadan, kadınların ellerinde mumlarla sıralanıp oyun oynamaları geleneğine, Şeme 

denmektedir. Kadınlar kalabalık bir grup halinde odasının ortasına oturtulan gelinin 
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etrafında daire kurarlar. Gelinin yengesi kına tepsisini eline alır ve topluca gelin ağlatma 

havaları seslendirilir. Kına havalarının ardından çiftetelli oyunları başlar. (F. Tekin ile 

yüz yüze görüşme, 19 Aralık 2010) 

Bölgeye has oyun havaları repertuarının yanında, araştırma bölgemizin 

genelinde yayılım gösteren bir türkü repertuarından da söz etmek mümkündür. Batı 

Anadolu genelinde icra edilmekte olan oyun havaları ve oyunların başında Harmandalı 

yer almaktadır. Çanakkale’de de bu hava ve oyunu hem kadın hem erkekler tarafından 

icra edilmektedir. Yörede Harmandalı ezgisi ve oyununa kadınlar Yalellim de 

demektedir. Ezgisel olarak bölge geneli ile aynı yapıyı sergileyen oyun havası, ismini 

Yalellim terennümü ile seslendirilmesinden alır. Harmandalı ezgisi eşliğinde icra edilen 

oyunlara, geçmiş dönem uygulamalarında kaşık eşliğinin de gerçekleştirildiği bilgisine 

ulaşılmıştır. Harmandalı oyunu gibi çiftetelli ve karşılama türü kadın oyunlarının 

tamamında oyuncular kaşık çalarak oyunlarını oynarlar. Zekiye Kaya; “Benim 

çocukluğumda öyleydi. Kaşıklarla oynardık bu oyunları “şak şak diye” ifadesini 

kullanır (Z. Kaya ile yüz yüze görüşme, 12 Şubat 2011). Kaynak kişinin altmış üç 

yaşında olduğu göz önüne alındığında, günümüz itibarı ile yörede hiçbir örneğine 

rastlayamadığımız kaşıklı oyun icralarının elli yıl gibi bir süre öncesinde 

gerçekleştiriliyor olabileceği anlaşılmaktadır. Yine kaynak kişinin gösterdiği kaşık tutuş 

pozisyonunun yakın bölgeler olan Balıkesir ve Bursa kadın kaşık tutuş şekli ile 

benzerlik göstermek yerine Eskişehir kadın kaşık tutuşu ile aynı yapıda olması dikkat 

çekicidir. (Bkz. Şekil 20) 

Çanakkale müzik icralarında yakın yörelere ait ezgiler de kadınlar tarafından 

seslendirilmekte ve bu havalara oyunlarla eşlik edilmektedir. Bursa’nın Ufak Tefek 

Taşları türküsü, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir kadın eğlencelerinde seslendirilen oyun 

havalarındandır. Türkü eşliğinde karşılama türü oyunlar oynanır ki bu oyun türü de her 

üç bölgede icra edilmekte olan oyun türlerindendir. Karşılıklı eşli gidip gelmelerle 

oynanan karşılamalar, Çanakkale yöresinde Bursa ve Balıkesir yörelerinden farklı 

uygulama kuralları sergiler. Oyunların eşli icrası oyuncuların oyuna eşli kalkmasını 

gerektirdiği gibi, oyunun yine eşler tarafından aynı anda bitirilmesi de gereklidir. Oyun 

icrası sırasında eşlerden birinin oyunu bitirmek istemesi durumunda, diğer oyuncunun 
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da bu istekten haberdar edilmesi gerekir. Oyun sırasında eşlerin kendi aralarındaki bu 

iletişim, oyun bitiminde iki oyuncunun el ele tutuşması ile sağlanır. Yörenin kadın oyun 

icralarına özgü bu davranış, oyun bitti, oyunu bırak anlamını taşımaktadır. 

Yakın yörelere ait türküler Çanakkale yöresinde icra edildiği gibi, bu yöreye ait 

türküler de yakın yörelerin müzik icralarında yer alır. Karyolamın Demiri türküsünün 

Đzmir ve Muğla yörelerinde seslendirilen bir türkü olması ve bu türküye yine aynı ismi 

alan oyunu ile eşlik edilmesi örnek verilebilir. Yine Muğla, Đzmir, Aydın, Balıkesir ve 

Bursa yörelerine yaygınlık kazanmış olan Bahçelerde Börülce adlı türkü, Çanakkale 

yöresine ait bir türkü olarak repertuarda yer almaktadır.  

Bursa yöresinde kadın müzik icraları, bakır eşliği ile gerçekleştirilir. Bakır 

icracısı hem çalgısal hem de vokal icrada bulunurken, yöreye has ezgi dağarcığından 

seçerek seslendireceği örnekleri kişisel zevki, dinleyici veya izleyici kitlesi ile oyuna 

katılan kişilerin istekleri doğrultusunda belirler. Diğer yörelerdeki icracılar gibi Bursa 

yöresi bakır icracısı da, yöresinde kimlerin hangi havayı güzel oynadığı veya sevdiği 

bilgisine sahiptir. Bu bilgi ile oyuna kalkan kişilere göre seçtiği ezgileri seslendirir. 

Ancak ezgilerin icra sırasında tek belirleyici unsur kişisel istek ve beğeniler değildir. 

Bursa yöresi oyun havalarının icrasında, Çanakkale ve Muğla yörelerinde de karşımıza 

çıkan yöre oyunlarının belirli bir sırada icra edilmesi kuralına bağlılık esastır. Yöreye ait 

kadın oyunlarının özel isimlendirmeler altında türlere ayrılmış olması ve her bir türe ait 

oyunların belirli bir icra sırasına sahip olması, oyunlara eşlik eden havaların icrasında 

da bu sıranın dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.  

Yöre genelinde üç tür kadın oyunu görülür. Düz, Titreme, Tüymeci adları 

altında oynanan oyunlar, çok çeşitli isimlerle de alınabildiği gibi her bir türe ait 

oyunların icrasına eşlik edecek geniş bir ezgi repertuarı da mevcuttur. Bu nedenle bakır 

icracısının sadece yöreye has ezgi repertuarına hakim olması yeterli değildir. Đyi bir 

müzik icracısı aynı zamanda hangi türkü ile hangi oyunun oynanabileceğini, hangi 

türkünün ardından hangisinin seslendirilmesi gerektiğini de bilmek durumundadır. 

Dolayısıyla iyi bir müzik icracısının, yöre oyunları hakkında da bilgi sahibi olması 

gerektiği söylenebilir. 
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Geleneksel oyun icrasında Düz, Titreme ve Tüymeci türlerine ait oyunlar, yine 

aynı sıralama ile icra edilir. Đcralarında ilk oyun düzdür. Yörede Düz veya bir diğer 

isimle Yeni oyunlarının eşlik ettiği oyun havaları 9/8lk usul yapısına sahip havalardır.   

A Buğdeyim Buğdeyim türküsü, Bursa Keles yöresi düz oyunlarının icrasında 

seslendirilen bir türküdür. Türkünün bakır eşlikli icrası vokal icra öncesinde başlar ve 

birkaç ölçü boyunca yalın bir ritm icrası görülür. 9/8lik usulün A tipinde (3+2+2+2) 

olan ritm icrasının ardından başlayan vokal icrada türkü 9/8 lik usulün D tipinde 

(2+2+2+3) bir yapı sergiler. Dolayısıyla ritm icrasında 9/8lik usulün A tipinden D tipine 

geçiş, 12/8 lik usulde bir geçiş ölçüsü ile sağlanır. 12/8lik usuldeki geçiş ritminin 

ardından türkünün sözel bölümüne geçilir ve vokal icra başlar. Usul yapısındaki bu 

değişim, türkünün bakır eşlikli ritm notasında görülmektedir. Türkünün ezgi ve ritm 

notaları şöyledir: 

Şekil 67. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

A BUĞDEYĐM BUĞDEYĐM 
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A buğdeyim buğdeyim    Dere gunduzu musun 

Sereyim gurudayım     Sabah yıdızı mısın  

Eller gibi yarim olsa da     O kadar nazlanma yarim de  

Ah Kam ana         Ah Kam ana 

Oturur eğlenirim     Sadrazam kızı mısın 

 

 

A BUĞDEYĐM BUĞDEYĐM RĐTM NOTASI 

 

 

Elmayı Kestim De Soydum türküsü, Bursa’da düz oyun türünde oyunlarla eşlik 

edilen bir diğer kadın türküsüdür. Repertuarda yer almayan türkünün tespit edilen ezgi 

ve söz yapısı şöyledir:  
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Şekil 68. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Cengiz Bütün  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ELMAYI KESTĐM DE SOYDUM 
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Araştırmalarımızda tespit edilen bir diğer düz oyun eşlikli türkü, A Gavak Meşe 

Gavak türküsüdür. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Bursa 

Araştırmaları Merkezi”nin yürüttüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi 

kapsamında gerçekleştirilen araştırmalarda tespit edilen türkünün nota kaydına 

rastlanamamıştır. Proje kapsamında derlenen türkülerin yer aldığı Uludağ’ın Eteğinden 

Türküler adlı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzik albümünden ulaşabildiğimiz 

türkü, Cengiz Bütün (Menteşeli Cengiz) tarafından seslendirildiği şekli ile notaya 

alınmıştır.   
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Şekil 69. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi  
Kimden Alındığı: Cengiz Bütün Derleme Tarihi: 01 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

A GAVAK MEŞE GAVAK 

 

 

 

Yörede düz oyunların ardından ikinci oyun olarak Titreme oyunlarına geçilir. 

Cezayir, Süttürme, Sürütmeç isimleri de verilen bu oyunlarda, ezginin usul yapısı düz 

oyunlardan farklı olarak 4/4lük usuldedir. Usul değişiminin yanında iki oyun türünü 
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birbirinden ayıran bir diğer farklılık, oyun icralarında görülür. Her iki oyun türü de 

karşılıklı ve eşli oynanmasına, yer değiştirmeler ve dönmelerden oluşmasına rağmen, 

sürütmeç oyunlarında düz oyunlardan farklı olarak iki oyuncunun omuz omuza vererek, 

titreye titreye yer değiştirmeleri görülür. Oyuncuların titreme ve omuzlarının 

birbirlerine sürttürmelerinden dolayı oyun türüne bu isimlerin verilmiş olması 

muhtemeldir. Bursa yöresinin tamamında görülmeyen bu oyun türü, ağırlıklı olarak 

Keles bölgesi ve yakın yörelerinde icra edilir. Deniz Kenarında Harman Olur mu 

türküsü, titreme oyunları ile eşlik edilen kadın oyun havalarındandır. Uludağ’ın 

Eteğinden Türküler adlı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzik albümünden 

ulaştığımız ve nota kaydına rastlayamadığımız türkü, Cengiz Bütün (Menteşeli Cengiz) 

tarafından seslendirildiği şekli ile notaya alınmıştır.   

Şekil 70. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi  
Kimden Alındığı: Cengiz Bütün Derleme Tarihi: 01 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

DENĐZ KENARINDA HARMAN OLUR MU 
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Deniz kenarında harman olur mu   Deniz kenarına ektin nohudu 

Kara sevdalara derman olur mu   Yar yolladı ben okudum kağıdı 

Geçmiş şeftalinin tadı olur mu   Ak kağıt üstüne bir gara yazı 

Şeftali pazarı guruldu galdı    Ahınan ofunan geçirdim yazı 

Ana beni neden verdin yabana   Anam beni güldürmedi gülmesin 

Verse idin köyün içine çobana   Benden başka evlat yüzü görmesin 

Dur deyip yarimi durduramadım   Yüksekten götürün benim salımı 

Gavurun köyüne sığdıramadım   Bilmeyen varısa görsün halımı 

Deniz kenarında esvap yüyenler 

Yüyüp yüyüp gül dalına serenler 

Bizi goyup gurbet ele gidenler 

Gurbete gidenler yad olur gider 

Anayı babayı unutur gider 

Açın pencereleri esmesin yeller 

Senin bana yandığını bilmesin eller 

Ağlama Goyunum Meleme De Vazgeç Guzundan adlı türkü, titreme türü 

oyunların eşlik ettiği oyun havalarındandır. Repertuarda yer almayan türkünün tespit 

edilen ezgi ve ritm notaları aşağıda verilmiştir. Bakır eşlikli ritm icrası, sözel bölümler 

arasında kesintisiz devam ettirilerek türkü bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. 

Terennümlerin görülmediği yöre kadın müzik icralarında, ritm eşliği ile başlatılan türkü 

icrası söz aralarında da devam eden ritm icrası ile sürdürür. Ezgi başlangıcı ve söz 

araları ritm icrasının kaç ölçü boyunca sürdürüleceği icracının anlık isteği ile doğaçlama 

belirlenirken, genel kanı iki ölçülük ritm eşliği ardından sözel bölümün başladığı 

yönündedir. Vokal icrada son seslerin uzatılması davranışı da yine icracı tarafından 

doğaçlama geliştirilmekte, sabit kurallar sergilememektedir.      
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Şekil 71. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

AĞLAMA GOYUNUM MELEME DE VAZGEÇ GUZUNDAN 
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AĞLAMA GOYUNUM MELEME DE VAZGEÇ GUZUNDAN RĐTM NOTASI 

 

Yöre oyun sıralamasında son oynanan oyun Tüymece veya Tüymeci adı verilen 

oyunlardır. Bu oyunlar yörede Hoplama ve Sekme isimleriyle de anılırlar. Bursa Keles 

bölgesinde bu oyunlara tüymece adı verilirken, Orhaneli bölgesinde hoplama adı 

verilmektedir.  

Koca Bakır Gümlemez türküsü repertuarda da yer alan (TRT Rep. no: 3359) 

Bursa yöresi hoplama oyunlarına özgü oyun havalarındandır. Tespit edilen icra örneği, 

repertuarda yer alan nota ile sözel, ezgisel ve ritm yapıları bakımından örtüşür. Sözel 

bölümün öncesinde bakır eşlikli ritm icrası gerçekleştirilen türkü, “A Buğdeyim 

Buğdeyim” türküsü ile benzer bir ritm yapısına sahiptir. 9/8lik usulün A tipinde 

başlayan ritm icrası, vokal icranın başlaması ile 9/8lik usulün D tipine dönüşür. Ritm 

icrasından vokal icraya geçiş, 12/8lik usulde bir geçiş ölçüsü ile belirtilebileceği gibi, 

ritm icrasına ait nota yazımına 3/8lik eksik ölçü ile başlanması da mümkündür. 
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Koca Bakır Gümlemez adını taşıyan bir başka türkü örneğine Balıkesir 

yöresinde de rastlanır. Bursa yöresinde tespit ettiğimiz türküden farklı bir ezgi yapısı 

sergileyen ancak sözel yapıda benzeşen Balıkesir türküsünün notası için (Bkz. Şekil 93). 

Türkünün Bursa yöresinde tespit ettiğimiz ezgisi ile bakır eşlikli ritm icrasına ait nota 

yazımları aşağıda verilmiştir.   

Şekil 72. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

KOCA BAKIR GÜMLEMEZ 
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KOCA BAKIR GÜMLEMEZ RĐTM NOTASI 

 

Bursa yöresinin bazı bölgelerinde kadın oyun türlerinden Düz, Titreme ve 

Hoplama türü oyunların tamamını görmek mümkünken, bazı bölgelerde bu üç türden 

sadece bir veya ikisinin varlık gösterdiği de görülür. Bursa’nın Harmancık ilçesi ile 

Keles ilçesinin Kütahya’ya yakın bölgeleri olan Düvenli ve Kocakavacık’ta genellikle 

bir oyun türü görülür. Bölgede kadınlar hoplama türü oyunlar oynarlar. Bursa’nın 

Orhaneli ilçesi ve Keles’in iç kısımlara yakın bölgelerinde üç oyun türünü de tespit 

etmek mümkündür. Bölge genelinde icra edilmekte olan hoplama türü oyunlara eşlik 

eden oyun havalarına Đğde Dalı ve Đki de Keklik türküleri örnek teşkil eder. Repertuarda 

yer almayan türkülerin kaydına, Uludağ’ın Eteğinden Türküler adlı müzik albümünden 

ulaşılmış ve türküler Cengiz Bütün (Menteşeli Cengiz) tarafından seslendirildiği şekli 

ile notaya alınmıştır.   

Şekil 73. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Bursa Büyükşehir belediyesi  
Kimden Alındığı: Cengiz Bütün Derleme Tarihi: 01 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ĐĞDE DALI 

 



 264 

 

 

Çıktım iğdenin taline   Çıktım iğdenin taline 

Gül tutam tuman (aman aman)  Gırlıverdi (eşim aman) 

Ben gülleri neyleyem ay ayşem  Yari saran gar beyaz gollarım 

Gel sarılam yatam (aman aman)  Yoruluverdi 

Hop deyve, hadi güzel hop deyve  Goyun gözlü Zeynabım, Zeynabım 

Saat beşte gelenlere yok deyve  Ben sana doymadım 

 

Gürdüm yarın bahçasına 

Güllerinen oynar (aman aman) 

Gülleri bırakmış şu güzel 

Zillerinen oynar (aman aman) 

Nar yolla, hadi güzel nar yolla 

Saat beşte sarılacak yar yolla 
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Şekil 74. 

Yöresi: Bursa Keles Derleyen: Bursa Büyükşehir belediyesi  
Kimden Alındığı: Cengiz Bütün Derleme Tarihi: 01 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ĐKĐ DE KEKLĐK 
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Hoplama türünde oyun eşliğinin gerçekleştirildiği kadın oyun havalarından 

olan Pabucumun Beli Kırık isimli türkü, repertuarda yer almayan ve ilk olarak 

tarafımızdan tespit edilen bir Bursa türküsüdür. Türküye ait nota örneği aşağıda 

verilmiştir.  

Şekil 75. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

PABUCUMUN BELĐ KIRIK 
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Pabucumun beli gırık sürürüm 

Ben yari görünce bir hoş yürürüm (orta boylum) 

Bağlantı: Hadi hadi a güzel yola doğru 

    Galdır goların bana doğru 

Goca su gıysında biten nanalar 

Đnce belli gız doğursun analar (orta boylum) 

Bağlantı:  

Goca suya bir daş attım dalmadı 

Bir güzele selam verdim almadı (eyvah eyvah) 

Bağlantı:  

Bursa yöresinin Keles ve Orhaneli bölgeleri, üç oyun türünün de tespit 

edilebildiği bölgelerdir. Düz, titreme ve tüymeci oyunlarının her birini icra eden yöre 

kadınları, aynı icra sırasıyla arka arkaya üç oyun oynarlar. Araştırma bölgemizin 

genelinde görülen oyuncu ve oynayacakları oyun sayısının sınırlanması kuralı, Bursa 

yöresinde de üç oyun türü çerçevesinde uygulanmaktadır. Oyuna kalkan kadınlar üç 

oyun türünden birer oyun oynar ve oyun sırası bekleyen diğer kişilere de hak tanımak 

adına oyunlarını bitirirler.  
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Çanakkale yöresi ile benzer şekilde Bursa yöresi kadın oyunları da eşli 

oynanan oyunlardır. Karşılama türünde oynanan yöre kadın oyunlarına oyuncular eşli 

kalkar (başlar) ve yine eşli otururlar (bitirirler). Yörenin kadın oyunlarına kaşık icrası da 

eşlik eder. Đstisnasız tüm kadın oyunlarında oyuncular, ellerinde tutukları kaşıklarla 

tempo tutarak oyunlarını sergilerler. Horasan da kaşoğ denilen çıkırdaklarla yapıla 

gelmiş olan asıl Asya oyunlarından, ta Ege adalarında tutunmuş bulunan kaşık 

oyunlarına kadar geniş bölgeleri kapsayan kaşık oyunları, Bursa yöresinin de 

tamamında görülür. Geleneksel oyunlarda bir oyun aracı olarak kullanılan kaşığın bir 

oyun türüne adını vermesi ise, birçok halk oyunları türünün etkisinde kalarak tek bir 

türe mensup olma özelliğini kaybetmiş yörelerin oyunlarını sınıflandırabilme çabası 

olarak açıklanmaktadır. (Özbilgin, 1995: 55–93) 

Bursa yöresi Orhaneli ve Keles bölgelerinde de kadın oyunları kaşık eşliksiz 

gerçekleşmez. Bölgede karşılama türünde ve birbirine bağlı icra edilen üç oyun türüne 

ait ezgi örnekleri olarak Đpeğim, Cezayir ve Atımı Bağladım Ben Bir Ormana türküleri 

verilebilinir. Düz oyunların eşliğinde icra edilen Đpeğim türküsü, 9/8 lük usulün A 

tipinde başlayarak vokal icranın başladığı bölümde 9/8lik usulün D tipine dönüşen bir 

usul yapısı sergiler. 3/8lik değerde eksik ölçü ile başlattığımız nota yazımı, türkü 

sonunda eksik ölçü ile bitmez. Ritm notasına okunma kolaylığı sağlamayı amaçlayan bu 

notalama şeklinin, 12/8lik bir geçiş usulü yazmak sureti ile değiştirilmesi de 

mümkündür. Đsteğe bağlı tercih edilebilinecek her iki notalama şeklinde de ritm 

icrasının nota ve ölçü değerlerinde herhangi bir değişim yaşanmayacaktır. Ritm 

icrasının kesintisiz sürdürülerek farklı ritm yapılarına sahip üç türkünün birbirine 

bağlantısının nasıl gerçekleştirildiği araştırmalarımızda tespit edilmiştir. Oyun eşlikli bu 

havaların ezgisel ve ritmik yapıları, icra sırası ve geçişler göz önünde bulundurularak şu 

şekilde notaya alınmıştır:  
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Şekil 76. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ĐPEĞĐM 
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ĐPEĞĐM (DÜZ OYUN) RĐTM NOTASI 

 

Şekil 77. 

CEZAYĐR (TĐTREME OYUNU) GEÇĐŞ RĐTMĐ 
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Şekil 78. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

CEZAYĐR 
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CEZAYĐR RĐTM NOTASI 
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Şekil 79. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

ATIMI BAĞLADIM BEN BĐR ORMANA 

 

Atımı bağladım ben bir ormana  Atımı bağladım ben bir meşeye 

Benden selamlar söyleyin oğlana  Benden selamlar söyleyin Ayşe’ye 

Ayşem (dostlar) şıngır mıngır da gel yanıma   

Sarı liralar takayım boynuna 



 274 

ATIMI BAĞLADIM BEN BĐR ORMANA RĐTM NOTASI 

 

 

Araştırmalarımız sonucunda ulaştığımız kadınlar tarafından icra edilen bir 

diğer türkü Köprünün Altında Dombay Danası ismini taşımaktadır. Bursa yöresi mahalli 

ses sanatçısı ve folklor araştırmacısı Emel Örgün tarafından tespit edilerek internet 

üzerinden paylaşıma sunulan türkünün nota kaydı bulunmamakta, repertuarda bu 

türküye rastlanamamaktadır. Nota yazımı gerçekleştirilen Bursa ili Keles Đlçesi 

Dağdemirciler Köyü’ne ait türküye hangi tür oyunların eşlik ettiği hususunda herhangi 

bir bilgiye sahip değiliz. Ancak yöreden tespit edilen diğer türkü örnekleri ile 

gözlemlenen oyun yapıları dikkate alındığında, türküye düz oyunların eşlik ettiği 

sonucuna varılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 275 

Şekil 80. 

Yöresi: Bursa Keles Dağdemirciler Derleme Tarihi: 02 Şubat 2012 
Derleyen: Emel Örgün Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KÖPRÜNÜN ALTINDA DOMBAY DANASI 
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Yörenin kına eğlencelerinde kadınların seslendirdiği Selime türküsü, Serçelerin 

Başları ismi ile de bilinir. Yaşanmış bir olay üzerine yakılan Selime türküsü, evlenmek 

üzere olan bir genç kızın başına gelen hüzünlü bir hikayeyi anlatır. Genç kız nişanlıdır 

ve aileler düğün harcı (düğün alış verişi) için Bursa’ya gelirler. Geçmiş dönem düğün 

adetlerinde nişanlı kızın düğün alışverişine katılması hoş karşılanmaz. Bu nedenle evde 

yalnız bırakılan genç kız, alış verişten gelecekler için yemek hazırlamaya karar verir. 

Genç kız gaz ocağında yemek yaparken gaz ocağı patlar ve gelin kız yanarak can verir. 

Bu olay üzerine yakılan ve repertuarda yer almayan türkü, günümüzde kadın eğlence 

ortamlarında bakır eşliği ile icra edilmektedir. Türkünün tespit edilen ezgi, ritm ve söz 

yapısı şöyledir: 

Şekil 81. 

Yöresi: Bursa Orhaneli Derleyen: Hale Yamaner Okdan  
Kimden Alındığı: Mehtap Özgüler Takmaklı  Derleme Tarihi: 24 Ocak 2011  
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan  

SERÇELERĐN BAŞLARI (SELĐME TÜRKÜSÜ) 
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SERÇELERĐN BAŞLARI (SELĐME TÜRKÜSÜ) RĐTM NOTASI 

 

Balıkesir yöresi kadın oyun havalarında ritm eşliği darbuka icrası ve teneke 

kutuların ritm çalgı olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Boş bir tenekeyi ters 

çevirerek ritm tutan ve tiz bir sesten türkülerini seslendiren kadınlar, oyun eşlikli müzik 

icralarında ezgi sırasını, oynanacak oyunları dikkate alarak belirlerler. Ağırdan 

başlayarak hızlanan bir tempo yapısında sıralanan Balıkesir kadın oyun havalarının 

9/4lükten 9/16lık usule kadar zengin bir usul yapısına sahip olduğu görülmektedir.  

Ağır oyunlar olarak adlandırılan 9/8 lik ve 9/4lük usullerdeki oyun havalarına 

örnek olarak Entarisi Damgalı türküsü verilebilir. Repertuarda kayıtlı olan bu türkünün 

(TRT Rep. no: 241) tespit ettiğimiz şekli ezgi, söz ve ritm yapısı bakımından farklılıklar 

göstermektedir. Türkünün repertuarda yer alan versiyonu, bizim de tespitte 

bulunduğumuz bölge olan Balya Đlçesi Kayalar Köyü’nden tespit edilmiştir. Aynı 

bölgeden derlenmiş olmasına rağmen repertuarda yer alan versiyonun 2/4lük usulde 

notalanmış olması dikkat çekicidir. Oyun eşliği görülen 9/4lük usuldeki bu türkünün 

repertuara yanlış notalama örneği ile kabul edilmiş olması, ezgiye eşlik eden oyunun 

göz ardı edilerek sadece ezginin tespit edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada 
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oyun eşlikli müzik icralarının tüm bağlam özellikleri ile birlikte incelenmesinin, 

özellikle temel etken unsurları olarak oyun icralarından bağımsız ele alınmamalarının ve 

dolayısıyla bu havalar üzerinde araştırma ve tespitlerde bulunacak kişilerin yeterli 

düzeyde oyun bilgisine de sahip olmaları gerektiğinin üzerini bir kere daha çizmek 

istiyoruz. Araştırmamızda tespit edilen türkü, repertuarda yer alan nota örneğinden ritm 

yapısı yanında ezgi ve sözel yapıda da farklılıklar sergiler. Dere geliyor dere isimli 

türküye ait sözlerin de bu türkü içerisinde kullanılıyor olması ve aynı sözel yapının pek 

çok bölgede de tespit edilebilmesi, mani söyleme geleneği ve Yörük kültüründe 

paylaşılmakta olan ortak mani dağarcığı ile açıklanabilmektedir.  

Şekil 82. 

Yöresi: Balıkseir Balya Kayalar Derleyen: Sevinç Yaşar 
Kimden Alındığı: Kadriye Kılıç Derleme Tarihi: 18 Aralık 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ENTARĐSĐ DAMGALI 
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ENTARĐSĐ DAMGALI RĐTM NOTASI 
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Aşağı Yolda Çıktı Bayrağın Ucu türküsü, Balıkesir ili Sındırgı Đlçesi Süller 

Köyü’nden tespit ettiğimiz, ağır oyunların eşlik ettiği bir diğer türküdür. 9/8 lik usul 

yapısına sahip olan türkü ağır bir tempoda seslendirilir. Yüz yüze görüşme imkanı 

bulamadığımız kaynak kişimiz Halize Çakır’ın ses kaydına ulaşmamızda Nail Çakır 

Bey’in yardımları büyüktür. Kaynak kişimizin oğlu olan Nail Bey, annesinin ses 

kaydını gerçekleştirerek bu kaydı bize ulaştırma zahmetini göstermiştir. Kendisine 

yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz.  

Şekil 83. 

Yöresi: Balıkseir Sındırgı Süller Derleyen: Nail Çakır 
Kimden Alındığı: Halize Çakır Derleme Tarihi: 09 Aralık 2011 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

AŞAĞI YOLDAN ÇIKTI BAYRAĞIN UCU 
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Yörede kadın oyunları, Bursa ve Çanakkale yörelerine benzer şekilde karşılıklı 

ve eşler halinde icra edilir. Karşılıklı gidip gelmeler, kendi etrafında ve eşinin etrafında 

dönme ve çökmelerden oluşan, karşılıklı iki düz sıra veya daire formunda oynanan yöre 
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kadın oyunlarından bir diğeri Kırmızı isimli türkü eşliğinde icra edilmekte olan 

oyundur. Yöre oyun icralarının genelinde görülen simetri anlayışı bu oyun içerisinde de 

hakimdir. Eşler karşılıklı dönme ve çökmeleri refle adımlarla simetrik yönlerden 

gerçekleştirirler. Oyunlarda kaşık kullanımı yine bölge genelinde yaygın olduğu gibi bu 

oyun içerisinde de gözlenebilir. Bigadiç Đlçesi Kızılçukur Köyü’nde tespit edilen 

türkünün ezgi, ritm ve sözel yapısı aşağıdaki nota örneklerinde görülmektedir.  

Şekil 84. 

Yöresi: Balıkseir Bigadiç Kızılçukur Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KIRMIZI 

 

 

A gırmızı gırmızı     A gırmızı gırmızı 

…….. yanakları     Gara goçun boynuzu 

……..gırmızıya     Ben yarimlen gonuşurken 

Vurulmuş dudakları     Bulmuşlar da yıldızı 

A gırmızı gırmızı 

Alamadı şu gızı 

Ben yarimlen gonuşurken 

Bulmuşlar da yıldızı 
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KIRMIZI RĐTM NOTASI 

 

 

Balıkesir yöresinde tespit ettiğimiz bir diğer oyun ve havası Kız Oyunu adı 

altında icra edilmektedir. Sekme türü kadın oyunlarından olan Kız Oyunu, oyun aracı ve 

aynı zamanda ritm çalgı olarak kaşık kullanımının da görüldüğü bir oyundur. Darbuka 

veya teneke eşlikli ritm icrasına ellerindeki kaşıkları birbirine vurarak katılan oyuncular, 

kaşık seslerini ritm çalgıdan gelen tempoya uydurmak durumundadırlar. Bu nedenle 

oyuncular yüksek tempolu oyuna başlamadan önce bir süre ritmi dinler ve ellerindeki 

kaşıklarla tempoya uyumlu vuruşlar yaparlar. Tespit ettiğimiz icrada oyuncuların ritmi 

dinleyerek geçirdikleri uyum süreci dört ölçüyü kapsamakta, ardından oyun icrasına 

geçilmektedir. 5/8lik usuldeki türkünün ezgi ve ritm notalarına aşağıda yer verilmiştir.  

Şekil 85. 

Yöresi: Balıkseir Bigadiç Kızılçukur Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KIZ OYUNU 
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Goca ceviz sallanır     Goca ceviz sarılmaz  

Đçi küfür yağlanır     Dallarından gırılmaz 

Böyle sevda çekmelik    Ana baba otağından 

Tenhalarda hallanır     Sevmesinlen varılmaz 

Bağlantı 

Yarim seki sekiver  

Guzum seki seki ver 

 

KIZ OYUNU RĐTM NOTASI 

 

 

Kız Oyununda olduğu gibi Sındırgı Kadın Oyun Havasında da oyuncular 

birkaç ölçü boyunca ritm eşliğini diler ve kaşıklarla tempoya uygun vuruşlar 

gerçekleştirirler. Oyun icrasının görülmediği çalgısal ritm bölümünün ardından türkü 

sözleri ile eş zamanlı oyun icrası başlar. Oyun ve oyun havasına yörede özel bir isim 

verilmemiş, bölgesel adlandırma ile Sındırgı Kadın Oyun havası tanımlaması yeterli 

görülmüştür.  
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Şekil 86. 

Yöresi: Balıkseir Sındırgı Düvertepe Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

SINDIRGI KADIN OYUN HAVASI 

 

 

SINDIRGI KADIN OYUN HAVASI RĐTM NOTASI 

 

 

Benzer oyun ve müzik yapısı Yaşarım isimli oyun ve havasında da görülür. 

Balıkesir ili Bigadiç Đlçesi Kızılçukur Köyü’nden tespit edilen türkünün repertuarda 

kaydı bulunmamaktadır.  
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Şekil 87. 

Yöresi: Balıkseir Bigadiç Kızılçukur Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

YAŞARIM 

 

YAŞARIM RĐTM NOTASI 

 

Tünleme adlı oyun, sekerek oynanan karşılama türü kaşıklı kadın 

oyunlarındandır. Yörede bu oyuna eşlik eden türkü de Tümleme adıyla bilinmektedir. 

Balıkesir ili Kepsut Đlçesi Ahmetölen Köyü’nden derlenen ve repertuarda kaydına 

rastlanamayan türkünün ezgi ve ritm notaları şu şekilde yazıya geçirilmiştir.  
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Şekil 88. 

Yöresi: Balıkseir Kepsut Ahmetölen Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

TÜNLEME (TÜMLEME) 

 

Bir aşağı bir yukarı savaşam 

Đzin ver Allahım yare kavuşam 

Sen benimsin ben senininim en gücü 

Kavuşmaz dağların kar olmayınca 

Girmem evlerin(i)ze yar olmayınca 

O tepeden bu tepeye ev molur 

Alem sevdiğine yanar delolur 
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TÜNLEME (TÜMLEME) RĐTM NOTASI 

 

Bileziğim Var Benim adlı türkü, eşler halinde karşılıklı oynanan kadın 

oyunlarının eşlik ettiği türkülerdendir. Sekme ve yer değiştirmelerin görülmediği oyun, 

düz oyun türüne uygun bir yapıya sahiptir.   

Şekil 89. 

Yöresi: Balıkseir Kepsut Ahmetölen Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

BĐLEZĐĞĐM VAR BENĐM 

 

Bileziğim var benim (aman aman) 

Kollarıma dar benim 

Ölüm de var dönüm de yok (nazlı yar nazlı yar) 

Böyle kalbim var benim 
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Bugün günlerden Pazar (aman aman) 

Katipler yazı yazar 

Sorun bakın katiplere (nazlı yar nazlı yar) 

Hep ayrılık mı yazar 

Ahmetölen Köyümüz (aman aman) 

Yağcıbedir soyumuz 

Sevip sevip ayrılmak (nazlı yar nazlı yar) 

Yoktur öyle huyumuz 

BĐLEZĐĞĐM VAR BENĐM RĐTM NOTASI 

 

Bursa yöresi müzik icralarında karşımıza çıkan usul içi değişiklikler, Balıkesir 

yöresinde de görülür. Bursa yöresinde 9/8lik usulün üçlüsünün yeri bakır icracısı 

tarafından değiştirilirken, Balıkesir yöresinde bu değişiklik oyuncular tarafından 

gerçekleştirilir. Durnalar Geliyor isimli yöresel türkünün usul yapısı 9/8 lik usulün D 

tipinde olmasına rağmen, eşlik eden oyunda üçlü ölçü başına alınır. 9/8lik usulün A 

tipinde icra edilen oyunda üçlünün yeri oyuncular tarafından ezgi devam ederken 

değiştirilmektedir. Sözlerin başlaması ile oyuna başlamayıp türküyü dinleyen 

oyuncular, 9/8lik ölçünün 6/8 lik değerdeki bölümünü dinler ve ardından üçlünün 

başlangıcı ile oyuna başlarlar. Böylece müzik ölçüsü üçlüsü sonra devam ederken, oyun 

üçlüsü başta bir yapıda sürdürülür. Usul ve ritm bilgisi olmayan yöre halkının neden 

böyle bir usul değişikliğine ihtiyaç duyduğu ve oyunun usul yapısına uygun bir ezgi 

icrası yerine neden uygun olmayan bu türkünün tercih edildiğinin anlaşılması 

derinlemesine çalışmaları gerektirmektedir. Yine ölçü sonundaki üçlemenin yakalanarak 

türkünün oyuna uygun hale getirilmesinin nasıl başarıldığı da ilginç ve şaşırtıcı bir 

davranış şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil 90. 

Yöresi: Balıkseir Sındırgı Düvertepe Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

DURNALAR GELĐYOR 

 

DURNALAR GELĐYOR RĐTM NOTASI 

 

Muş Muş veya diğer bir ismiyle Mış Mış, Çanakkale yöresinde de aynı sözel ve 

ezgisel yapı ile karşımıza çıkan kadın oyunu eşlikli türkülerdendir. Bölgeler arası ortak 

ezgi repertuarı içerisinde yer alan bu havanın Balıkesir yöresinde tespit edilen icra 

örneği, türkünün Balıkesir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Çanakkale yöresi 

icralarından farklı olarak Balıkesir yöresinde türkü iki ayrı tempoya sahiptir. Türkünün 

mış mış sözleri ile başlayan nakarat bölümünden itibaren hızlanan temposu, ritm 

icrasında da değişime neden olur. Sekme türü oyunların eşlik ettiği türküye ait ezgi ve 

her iki tempoya ait ritm notaları aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 91. 

Yöresi: Balıkseir Bigadiç Kızılçukur Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

MUŞ MUŞ (MIŞ MIŞ) 

 

MUŞ MUŞ (MIŞ MIŞ) RĐTM NOTASI 

 

 

Bölgeler arası ortak ezgi repertuarı içerisinde yer alan bir diğer türkü, Koca 

Bakır Gümlemez isimli türküdür. Bursa yöresi bakır türküleri ve kadın oyunlarına eşlik 

eden havalar arasında yer alan bu türkü, Balıkesir yöresinde de aynı isim ve benzer söz 

yapısı ile karşımıza çıkmaktadır. Bölgeye ait tespitlerimizde, iki türkünün ezgisel 

herhangi bir benzerlik sergilemedikleri görülür. Repertuarda yer almayan türküye ait 

ezgi ve ritm notaları aşağıda belirtildiği gibidir. 
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Şekil 92. 

Yöresi: Balıkseir Bigadiç Kızılçukur Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

KOCA BAKIR GÜMLEMEZ 

 

KOCA BAKIR GÜMLEMEZ RĐTM NOTASI 

 



 294 

Balıkesir yöresinin yakın yörelerle paylaştığı ortak ezgilere örnek olarak Dere 

Geliyor Dere türküsü de verilebilir. Çanakkale yöresinin genelinde yaygınlık kazanmış 

olan bu türkü, Balıkesir yöresinde benzer söz ve ritm yapısı yanında tamamen farklı bir 

ezgi yapısına sahiptir. Türkünün bölgeler arası sözel benzerlik sergilemesi, türkünün 

mani atma geleneği içerisinde yer alması ile açıklanabilir. Türkünün icrası sırasında 

Çanakkale yöresine benzer şekilde ritm eşliğinin kullanılmadan sadece vokal icranın 

gerçekleştirilmesi de bu görüşü destekler niteliktedir. Daire formunda ilerleyerek 

alkışlarla tempo tutan kadınlar, aynı anda türküyü seslendirirler. Bu uygulamada oyun 

icrasından ziyade türkü icrasının öncelikli tutulduğu anlaşılmaktadır. Kayalardır 

Köyümüz isimli bir diğer Balıkesir kadın oyunu eşlikli havasında da, sözel bölümler 

birbirine “Nina” terennümleri ile bağlanmaktadır (Bkz. Şekil 21). Nina terennümünün 

Çanakkale yöresinde yaygın olarak tercih edilen terennüm şekli olmasının yanında, 

yörede bu isim ile anılan oyun havalarının varlığı da tespitlerimiz arasındadır. 

Dolayısıyla araştırma bölgemiz genelinde tespit ettiğimiz gibi, özellikle birbirine yakın 

coğrafyaların müzik icralarında benzerlikler ve paylaşımlarla oluşturulmuş aynı icra 

yapıların görülmesi olağandır. Gerek icra şekilleri, gerek sözel veya ezgisel yapıları ile 

benzeşen ortak bir repertuarın bölge genelinde yaygın olması, Yörük konar-göçer 

yaşamı, ortak kültürel mirası vb. etkenlerin izleri olarak açıklanabilir.    
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Şekil 93. 

Yöresi: Balıkseir Kepsut Ahmetölen Derleme Tarihi: 24 Eylül 2011 
Derleyen: Sevinç Yaşar Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

DERE GELĐYOR DERE 
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III.6.  Kadın Müzik Đcralarında Değişim ve Dönüşüm  

Kadın müzik icralarında zamana, mekana, sosyo-kültürel yapıya ve ekonomik 

şartlara bağlı olarak zaman içerisinde değişim ve dönüşümün ortaya çıktığı, bölgede 

yapmış olduğumuz alan araştırmasından da açıkça görülmektedir. Đcraların zaman, 

mekan, dahil olduğu gelenek, icracı kimlikleri, dinleyici kitlesi, eşlik eden çalgılar, icra 

şekli ve icra edilen repertuar vb. pek çok yapı ve bağlam özelliklerinde gözlenebilen 

değişim ve dönüşüm; icralarının işlevinde de etkisini göstermektedir. Yaşanan 

değişimin tek bir sebep sonuç ilişkisi ile açıklanması kuşkusuz bilimsellikten uzak, 

doğru sonuçlara ulaşılmasını engelleyen bir tutumdur. Değişim sürecinin kapsadığı 

zaman dilimi, değişimde rol oynayan pek çok etken ve bu unsurların birbiri üzerinde 

veya içinde varlık sergilemeleri sonucu oluşan karmaşık yapı, dikkatli bir incelemeyi de 

gerekli kılmaktadır. Hayatın kendisinin değişimlerden ibaret olduğu, dolayısıyla kadın 

müzik icralarında gözlenen değişimin an itibarı ile kesintisiz sürdüğü gerçeği de göz 

ardı edilmemelidir. Tüm bunlar dikkate alınarak, icralara ait her bir öğeyi sergilediği 

değişim ve dönüşüm bakımından tek tek ele almayı ve yaşanan değişime neden 

olabilecek muhtelif sebepler üzerinde ayrı ayrı durmayı uygun görmekteyiz.   

Kadın müzik icralarının değişim gözlenen unsurları arasında icracı kimlikleri 

yer almaktadır. Yöre halkından, dolayısıyla Yörük kültürel kimliğine sahip kişilerden 

olan kadın müzik icracıları, zaman içerisinde yerlerini çeşitli sebeplerle profesyonel 

icracılara bırakmışlardır. Yörük sosyal yaşamında kadının kendisini ön plana 

çıkartmasının hoş karşılanmaması, bu değişimin başlıca etkenleri arasında 

değerlendirilebilir. Kadının çalgı çalmasının doğru bulunmadığı Yörük kültürü ve 

sosyal yaşamında, kadınların kendi aralarında dış katılıma kapalı gerçekleşen 

eğlencelerinde dahi, eğlence sahibinin yakın eş dost arasından olmaması durumunda 

kadının türkü söylemediği, çalıp oynamadığı görülmektedir. Kaldı ki belirli bir yaştan 

sonra kadınların müzik icra etmelerinin yakışık almayacağı görüşü de yaygındır. Bu 

nedenledir ki, evlendikten sonra pek çok Yörük kadını, müzik icracılığını bırakmakta 

veya bırakmak durumunda kalmaktadır. Bu ve bunun gibi çeşitli sebeplerle Yörük 

kadınlarının müzik icra edememeleri, yeni icracı kimliği ihtiyacını beraberinde 

getirmiştir. Bu noktada profesyonel olarak müzik icra eden kadınlar, geleneğe dahil 
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olmuştur. Para kazanma amaçlı bu işi meslek edinmiş kişilerin, belirli yöreleri 

kendilerine iş alanı olarak seçtikleri ve o yörenin geleneksel müzik kültürü ile 

kendilerini donatarak icrada bulundukları görülmektedir.   

Müzik icralarının profesyonel icracılar tarafından gerçekleştirilmesi, icralara 

sadece icracının maddi gelir beklentisi gibi bir işlevsel değişiklik getirmez. Bunun 

yanında profesyonel kadın icracıların, icra bağlamında da değişime neden oldukları 

gözlenir. Yörük kadınları kendi yakın eş ve dostlarının eğlenceleri dışında başka bir 

ortamda dahi müzik icra edemezken, profesyonel icracılar erkek eğlencelerine de 

katılabilmekte, içkili erkek eğlencelerinde müzik icra etmektedirler. Örnek olarak 

geleneksel gelin alma uygulamalarında müzik icrası geçmiş dönemlerde sadece erkek 

müzisyenler tarafından yapılırken, profesyonel icracı kimliği ile kadın müzisyenlerin de 

bu ve bunun gibi icra ortamlarına dahil oldukları görülmektedir. Hatta zaman içerisinde 

kadın müzisyenler geleneğin bir parçası halini dahi almışlardır. örnek olarak Muğla 

yöresi kadın erkek karışık katılımlı gelin alma uygulamalarında, gelin okşama havaları 

erkek müzisyenler tarafından değil delbekçi kadınlar tarafından icra edilmektedir.  

Đcracı kimliğinde yaşanan değişimin etkileri, icracı sayısında da gözlenir. 

Geleneksel müzik icralarının iki kişi tarafından gerçekleştirilmesi, bölge geneline 

yayılmış ve kural halini almış ve adeta bir kural haline gelmiştir. Profesyonel anlamda 

gerçekleştirilen müzik icralarında ise müzisyen sayısı, eğlence sahibinin talebi 

doğrultusunda şekillenmektedir. Kendi tertip ettiği eğlence için müzisyen kiralayan 

eğlence sahibi, maddi gücü elverdiği ölçüde müzisyen sayısını arttırabilmektedir. Đcracı 

sayısı maddi imkanlara bağlı olarak dört, altı veya sekiz kişiye çıkartılabilirken, iki 

kişiden daha az bir sayıda olmamaları veya artan müzisyen sayısında yine çift sayının 

korunması ihtiyacı dikkat çekicidir. Bu davranış şekli, geleneğin tamamen değişmediği, 

belirli kurallar dahilinde dönüşüm yaşadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir.        

Kadın müzik icralarında icracı kimliğinin dönüşümünü sadece amatör ve 

profesyonel ayrımı ile ele almak da yeterli değildir. Profesyonel anlamda müzik icra 

eden kadınların icralara dahil olmasından bir süre sonra, erkek müzisyenlerin de icralara 

katılımı görülür. Bu noktada icracı kimliğinin yeniden bir değişim aşamasına 
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girdiğinden söz etmek mümkündür. Bu dönüşümde Yörük sosyal yaşamında yaşanan 

değişimin etkisi büyüktür yargısında bulunmak yanlış olmaz. Kadın ve erkek 

eğlencelerinin ayrı ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi, geçmiş dönem uygulamalarında 

uyulması zorunlu bir kural olarak karşımıza çıkarken, günümüzde bu kuralın neredeyse 

tamamen ortadan kalktığı görülür. Artık kadın ve erkekler aynı ortamda, yan yana 

eğlenebilmektedirler. Bu durumda kadınların eğlenmesi için müzik icra edecek kişi 

kadın olmalıdır kuralı da hükmünü kaybetmektedir.  

Günümüzde düğün eğlenceleri kadın erkek karışık katılımla gerçekleştirilirken, 

kına geceleri hala kadınlar arasında ve erkek katılımına kapalı bir yapı oluşturmaktadır. 

Kına eğlencelerinin sadece kadınlara özgü eğlenceler olması her ne kadar geleneksel 

yapıdan uzaklaşılmamış izlenimini veriyorsa da, müziğin erkekler tarafından da icra 

ediliyor olması, geleneksel yapıda da bir değişimin habercisidir. Kına eğlencelerine 

dinleyici, izleyici veya oyuncu kimlikleri ile katılamayan erkeklerin müzik icracısı 

olarak katılabilmesi, sosyal yaşamda gözlenen değişime bağlı olarak ortaya çıkan bir 

sonuçtur. Diğer yandan profesyonel kadın icracılar da, bu değişime dolaylı yoldan aracı 

olmaktadır. Profesyonel kadın müzisyenler, genellikle pek çok bireyinin müzik ile 

alakadar olduğu ailelerden gelmektedirler. Kendileri müzik icracılığına dair bilgilerini 

aile içerisinde büyüklerinden aldıkları gibi, kendilerinden sonra gelen aile fertlerinin de 

müzik ile tanışmasına aracı olmaktadır. Bu nedenledir ki, ailenin küçük kız çocukları 

icralarda büyüklerinin yanında yer alırlar. Erkek çocuklar ise ailenin büyük erkek 

fertleri ile birlikte icralara katıldıkları gibi, deneyimlerinin arttırılması adına kadınlar 

tarafından da kadın icra ortamlarına dahil edilmektedir. Çocuk yaşta olmaları bu 

katılıma imkan sağlamaktadır. Ailenin ileri gelen kadın müzisyeni ile birlikte kadın 

eğlencelerinde tecrübe edinen erkek müzisyen, Yörük sosyal yaşamında esneklik 

kazanan kadın erkek ayrımcılığının da kendilerine sunduğu fırsatı değerlendirerek, bu 

icralara dahil olur. Örnek olarak profesyonel dümbek icracısı olan ve Đzmir’in Bergama 

ilçesinde yaşayan Fahriye Küpeci, günümüzde tüm Türkiye’nin tanıdığı klarnet 

sanatçısı Hüsnü Şenlendirici’nin babaannesidir. Düğünlerde, kadın eğlencelerinde 

dümbek icra eden Küpeci, Şenlendirici’yi küçük yaşlarda yanında işlere götürdüğünü ve 

klarnet icrasını öğrenmesine bu yolla yardımcı olduğunu belirtir. Kadın eğlence 
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ortamında ezgiyi seslendiren bir enstrümanın varlığı beğeni görmüş olmalıdır ki zaman 

içerisinde Küpeci’den yanında klarnet icra edecek bir icracı daha getirmesi istenir 

olmuştur. Günümüzde bölgesinin genelinde kadın eğlenceleri erkek müzisyenler 

tarafından gerçekleştirilmekte olan Küpeci, artık kendilerinin düğünlere 

çağırılmamasından şikayet etmektedir.  

“Başlarda iki dümbek gidiyorduk işlere. Sonradan klarnet istediler, aramıza 

klarnetçi aldık. Artık çağırmıyorlar bizi, çalgıcılık bitti. On yıl oldu ben de bıraktım.” 

(F. Küpeci ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010) 

Erkek icracıların kadın icralarına katılımı, kadın müzik icralarında sadece 

icracı kimliğini değiştirmekle kalmaz, değişen icracı kimliği beraberinde icra edilen 

çalgılarda da değişime neden olur. Sadece ritm çalgının eşlik ettiği kadın müzik icraları, 

erkek müzisyenlerin icra ettikleri çalgılarla yeni bir yapıya kavuşur. Klarnet, zurna, 

keman, org vb. pek çok enstrüman kadın eğlence ortamlarında icra edilen çalgılar 

arasına girer. Eğlenceler için dümbek veya delbek icra eden kadınların kiralanması, 

günümüzde yerini caz tutmak, orkestra getirtmek gibi uygulamalara bırakmıştır. 

“Eskiden kendimiz yapardık. Sonradan Germencik’ten dümbekçi çağırmaya 

başladık. Şimdi bu da değişti. Yine Germencik’ten org geliyor, orkestra geliyor. Hala 

aramızda dümbek çalıp söyleyen var aslında ama eğlencelerde çalınmıyor artık.” (A. 

Tosun ile yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2011) 

“Kınada eskiden kadınlar dümbelek çalıp oynarlardı ve dümbelek çalan 

söyleyen yine kendileri idi. Daha sonra dümbelek çalan kadınlar çağırılmaya başlandı. 

Şimdilerde kınada kadınlara caz tutuyoruz.” (M. Ersöz ile yüz yüze görüşme, 08 Şubat 

2011)  

Kadın müzik icralarına eşlik eden çalgıların değişiminde icracı kimliği etken 

olduğu gibi, dönemsel değişimlerin etkisi de söz konusudur. Döneme göre Çanakkale 

yöresi darbukaları şöyle bir değişim sergilemektedir:  
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“Eskiden küçük küçük iki dümbelek vardı, kös gibi. Üstleri deridendi. 

Çubuklarla vurulup çalınırdı. Đki kişi gelirdi çalmak için. Önlerinde yerde dururdu 

dümbelekleri. Sonradan bu tel gerili deri kaplı dümbekler çıktı. Ardından metal 

darbukalar geldi. Sonra o da kalktı, davul geldi.” (G. Fidan ile yüz yüze görüşme, 16 

Şubat 2011) 

Çanakkale yöresinde darbukanın yapısal özelliklerinde gözlenen değişimde pek 

çok etkenin rol oynadığı görülmektedir. Hayvancılıkla sürdürülen geçim şeklinin ve 

Yörük ekonomik yaşantısında yaşanan değişimin, Osmanlı dönemi etkisinin, gelişen 

sanayinin, icracı kimliğinde yaşanan dönüşümün ve belki daha pek çok etkenin bir 

arada varlık göstererek zaman içerisinde çalgının günümüz şeklini almasında rol 

oynamış olduğu söylenebilir. 

Döneme göre değişkenlik gösteren müzik beğenisi de müzik icraları üzerinde 

etki eden unsurlar arasında sayılabilir. Popüler kültürün etkisi ile şekillenen müzik algısı 

ve beğenisi, geleneksel icralarda gerek çalgısal gerek icrasal pek çok unsuru etkisi altına 

alır. Keman icracısı olan Nigar Sezar, günümüzde yöresinin kadın müzik icralarının 

yapısı hakkında bilgiler verirken kişisel müzik beğenisi hakkında da ipuçları 

vermektedir:  

“Eskiden zaten keman yoktu, sadece darbuka ve def vardı. Darbuka ve defle 

düğün bitiyordu. O zamanlar insanlar kendileri hem söyleyip hem çalıyorlardı. Şimdi 

öyle değil, çağ değişiyor. Şimdi çalgı çalıyoruz, keman girdi araya, darbuka, def, 

klarnet, kanun girdi. Daha bir güzel oldu.” (N. Sezar ile yüz yüze görüşme, 15 Ocak 

2010) 

Kadın müzik icralarının icracı kimliğinde ve icralara eşlik eden çalgılarda 

yaşadığı dönüşüm ve değişimin etkileri bunlarla sınırlı değildir. Örnek olarak icracı 

kimliğinin değişmesi ile erkek eğlencelerinde de icra edilmeye başlanan delbek, icra 

geleneği ve dinleyici kitlesi yanında mekansal ve zamansal değişimler de yaşamıştır. 

Delbek artık sadece düğünlerde ve kına gecelerinde değil, asker eğlentilerinde, 

sünnetlerde de icra edilmektedir. Kullanılan çalgılar ve icracı kimliklerinin değişiminin 
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bir diğer etkisi icra edilen ezgi repertuarında görülür. Genellikle roman müzisyenler 

tarafından gerçekleştirilen yeni dönem müzik icraları, geleneksel ezgilerde yöresellikten 

uzak bir üslup ve tavrın hakim olduğu yeni bir yapıya bürünmüştür. Gerek çalgısal 

gerek vokal icralarda bu durumun etkilerini görmek mümkündür. Para kazanma amaçlı 

müzik yapma davranışı icraların işlevinde değişime neden olurken, işlevde yaşanan 

değişim repertuar üzerinde etkisini gösterir. Topluluğun beğenisini kazanma amacı ile 

yöresel ezgilerden güncel şarkılara kadar her türden müzik eserinin icralarda yer aldığı 

görülmektedir.   

“Artık eski türküler şarkılar gerçekten de oynanmıyor. Şu an favori olan 

parçalar roman. Kırık hava da oynuyorlar. Kırık hava dedikleri zaman ben onlara 

Çiftetelli gibi bir şey çalıyorum. Kadifeden Kesesi, Mevlana çalıyorum.” (N. Sezar ile 

yüz yüze görüşme, 15 Ocak 2010) 

Kuşkusuz müzik icralarının repertuar anlamında yaşadığı değişimi sadece 

icracı kimliği ile ilişkilendirmek eksik bir değerlendirme olacaktır. Günümüzde hızla 

değişen dünya, sanayi ve teknolojide yaşanan gelişmeler, iletişimin kolaylaşması ve 

yaygınlaşması, artan televizyon ve radyo kanalları, plak-kaset-cd-mp3 sıralamasıyla 

müzik pazarlamasında yaşanan kısa süreli ve hızlı gelişim vb. pek çok etken bu 

değişimde rol oynar. Halk kitle iletişim araçları sayesinde müzik repertuarını genişletip 

müzik beğenisine yeni bir yön verirken, icracılar da aynı etkenlerden etkilendikleri gibi 

para kazanma amacına uygun bir tutum sergilerler.  

“Beşi birlik takındın mı koluna şarkısını söyleriz düğünlerde. Sarhoş havasıdır 

bu. Aslında bu bizim yörenin türküsü değil. Televizyondan, sanatçılardan duyuyoruz. 

Mesela evde televizyondan duyduğumuzda sözlerini bir kağıda yazarız. Çalışır öğreniriz 

türküyü. Sonra düğünlerde söyleriz.” (A. Yıldız ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 2012) 

Yıldız’ın profesyonel bir icracı olması sebebiyle günün popüler kültürünü takip 

etmesi doğaldır. Bu durum para kazanması için işinin Yıldız’a getirdiği bir 

zorunluluktur. Yine Aydın ili Đncirliova ilçesi Dibekçi Köyü’nde ikamet eden Girgin de 

popüler kültürden etkilenen bir diğer örnektir. Girgin, para kazanmak amaçlı değil 
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sadece eğlenme amaçlı müzik icra eden bir Yörük kadını olmasına rağmen, onun 

repertuarı da daha çok popüler kültürle şekillenmektedir. Geline kına yakılırken gelini 

ağlatmak için Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Ham Meyvayı Kopardılar 

Dalından gibi türküleri seslendirdiğini ifade eden Girgin, henüz köyünün dışına hiç 

çıkmamış bir Yörük kadını olarak yöresine ait olmayan bu türküleri radyo ve 

televizyondan duymuş ve beğenmiştir.  

Đster amatör ister profesyonel, ister Yörük ister Roman olsun, müzik icracısının 

gerek icra şeklini, gerek repertuarını belirleyen başlıca etkenin kolaylaşan iletişim ve bu 

sayede yaygınlığı ve etkisi artan popüler kültür olduğu söylenebilir. Kulaklara yer eden 

arabesk nağmeler yöresel türkülere ilave edilirken, yöresel ritm kalıplarının yerini 

televizyondan duyulan ritmler alabilmektedir.  

Yörük müzik kültürünün değişimi, kuşkusuz sadece sahip olduğu unsurlarda 

yaşanan değişimden ibaret değildir. Yaşamda gözlenen pek çok değişim müzik kültürü 

üzerinde etki gösterdiği gibi, müzik kültüründe yaşanan değişimler de sosyal yaşam 

üzerinde etki etmektedir.  

Günümüzde Yörük sosyal yaşamı ve ekonomisi değişmiş ve farklı bir yapıya 

bürünmüştür. Yaşamdaki değişim geleneksel pek çok uygulamaya etki ederek değişim, 

dönüşüm veya tamamen yok olmalarına neden olmuştur. Geçmişte bir hafta süren 

düğün uygulamaları günümüzde bir güne sığdırılmaya çalışılmaktadır. Bu durum düğün 

uygulamalarından pek çoğunun yok olmasına neden olurken gerçekleştirilen 

uygulamalarda da mekansal ve zamansal dönüşüme neden olmaktadır. Geçmiş dönem 

uygulamalarında dört gün boyunca süren bayram eğlenceleri, günümüzde bazı yörelerde 

bir gün uygulanmakta, bazı yörelerde ise hiç uygulanmamaktadır.  

Pop müzik ve arabesk müziğin yükselişte olduğu günümüz müzik beğenisi ile 

yeni nesil geleneksel müzik ve oyunlara ilgi duymamaktadır. Değişen eğlence anlayışı 

ve müzik beğenisiyle Balo ismini alan düğün eğlencelerinde müzik setine yerleştirilen 

bir cd ile eğlenceler gerçekleştirilebilmektedir.  
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“Bizim köyde aslında bütün kadınlar çalarlar. Düğünlerde, kınalarda Đrfan’ın 

hanımınla beraber ikimiz çalardık eskiden. Şimdi de çalarız ama şimdiki gençler bilmez, 

oynamaz.” (G. Girgin ile yüz yüze görüşme, 13 Ağustos 2010)  

Eğlence anlayışında gözlenen değişim, müzik icraları gibi oyun icralarında da 

değişime neden olmaktadır. Araştırma bölgesi genelinde oyun icralarının belirli sayıda 

oyuncular tarafından gerçekleştirilmesi kuralı, günümüzde neredeyse tamamen 

hükmünü kaybetmiştir. Geçmiş dönem uygulamalarında oyunları sadece güzel 

bilenlerin oynaması, oyuna kalkacak kişilerin eğlence sahibinden müsaade istemesi, 

oynanacak oyunlarda bir sıra olduğu gibi oyuna kalkacak kişilerde de belirli bir sıranın 

takip edilmesi vb. pek çok uygulama günümüzde unutulmuştur. Müzik ve oyun icra 

etmek kadar icra edilen müzik ve oyuna da değer verildiğini gösteren geçmiş dönem 

uygulamalarında, müziği dinlemek ve oyunu izlemek önemliydi. Bu nedenledir ki 

Çanakkale yöresinde kalabalık bir grup halinde oyuna kalkan oyunculardan bazılarını 

topluluğun en yaşlı kadını elindeki uzun sopa ile bacaklarına vurarak yerlerine oturtur. 

Yine Muğla yöresi kadın eğlenceleri için özel olarak cazgır tutulmasının nedeni de 

oyunların seyredilmesini sağlamak ve oyun hakkında eşitliği bozmamaktır. Çanakkale 

Ezine ilçesi Arasanlı Köyü’nde ikamet eden seksen dört yaşındaki Kadın Demir, oyun 

geleneklerinde yaşanan değişimi şöyle değerlendiriyor:  

“Eskiden ağır ağır oynanır, oyuna bakılırdı. Kalabalık oynanmazdı da. 

Oyunları iyi bilenler oynardı sadece. Şimdi herkes çakada çukada oynuyor.” (K. Demir 

ile yüz yüze görüşme, 22 Şubat 2011) 

Eğlence anlayışı ve beraberinde müzik ve oyun geleneklerinde yaşanan 

değişime çarpıcı bir örnek Muğla yöresinden tespit edilmiştir. Yörede gözlemlediğimiz 

düğüne ait genel izlenimlerimiz şöyledir: Düzenlenen Baloda kadın erkek beraber 

eğlenilir. Kerimoğlu zeybeği oynayan düğüncüler, hemen arkasından kadın kadına 

eşleşerek vals yapmaya başlarlar. Arkasından çalan Đsmail YK ve Ankaralı Turgut 

şarkılarında küçük büyük herkes kendisini piste atar.      
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 Şekil 94. Kadın Erkek Karışık Katılımlı Düğün   Şekil 95. Baloda Vals Yapan Kadınlar 

Teknolojinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması da geleneksel müzik 

uygulamalarında bir takım değişimlere neden olmuştur. Bahsettiğimiz gibi müzik 

setinin düğün eğlencelerine girmesi, yine ses sistemi kullanılarak müzik icralarının 

gerçekleştirilmesi yaşanan değişimlerden bazılarıdır. Mikrofonlu döneme geçilinceye 

kadar kadın müzik icralarında devam eden sesin mümkün olan en üst perdesinden türkü 

söyleme geleneği, mikrofonun kullanımı ile değişime uğramış bir uygulamadır.   

Günümüz eğlence anlayışında yaşanan değişim, teknolojik gelişim vb etkenler 

geleneksel müzik icralarının yanında profesyonel veya amatör icracıların sayısında da 

azalmaya neden olmaktadır. Artık müzik icracılığından yeterli para kazanılamadığını ve 

mesleklerinin eski saygınlığını kaybetmekte olduğunu ifade eden profesyonel icracılar, 

yeni nesillere bilgi ve birikimlerini aktarmamaktadır. Kaldı ki yeni nesil de bu mesleği 

sürdürmek konusunda pek hevesli değildir. Daha iyi imkanlara sahip meslekler edinmek 

veya eğitimlerini sürdürmek yeni neslin tercihleri arasındadır.  

“Ben bu mesleği kendi çocuklarıma veya bir başkasına öğretmedim. 

Çocuklarım hem çalışıyor hem okuyorlar. Sigortalı işleri var. Bu mesleğin sigortası yok. 

Başka iş yapma imkanları olmasaydı belki bu mesleği yaparlardı ama imkanları var, 

delbek çalmak istemiyorlar.” (Ş. Özcan ile yüz yüze görüşme, 05 Nisan 2012) 

Sosyal yaşam ve geleneksel unsurlarda yaşanan değişim ve dönüşümün müzik 

icralarını etkilememesi söz konusu değildir. Değişen dünya ile müzik ve oyun 
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icralarının da değişim sürecinden geçerek yeni yapılara kavuşmaları kaçınılmazdır. 

1900 yıllar itibarıyla ülkemizde hızlı bir gelişim sergileyen sanayileşme süreci ile 

birlikte toplumsal yapıda meydana gelen değişmeler, beraberinde kültürel yapıda da 

değişimi getirmiştir. Köyden kente göçün artması, bu değişimlerin en 

önemlilerindendir. Yine gelişen teknoloji ve yaygınlaşan kitle iletişim araçlarının 

getirisi olarak yerel değerlerden evrensel değerlere doğru hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. 

Bu süreçte yaşatılmaya çalışılan gelenekler, yeni dönem ve şartlara uyum sağlayarak 

belirli bir dönüşüm yaşamaktadır.  

Değişimin olumlu veya olumsuz olduğu yönünde kesin bir yargıda bulunmak 

doğrı değildir. Geçmişten günümüze kadar tespite çalıştığımız batı Anadolu kadın 

müzik icralarının, gelecekte hangi şartlar altında ve ne şekilde değişim ve dönüşüme 

uğrayabileceği öngörülse bile kesin bir fikir beyanında bulunmanın tahminlerin ötesine 

geçmeyeceği düşüncesindeyiz.   

Günümüzdeki oyun ve müzik icralarının da popüler kültür olarak ele alınıp 

değerlendirilmesi, muhakkak ki önemlidir. Ancak konumuz geleneksel Yörük 

müziğinda kadın icralarını kapsadığı için, popüler kültüre dayalı yorum ve 

değerlendirmeler konumuzun dışında kalmaktadır.  
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SONUÇ 

Yörükler, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip konar-göçer yaşam sürdüren Oğuz 

boylarındandır. Yörük adının tarihte ilk olarak ne zaman kullanıldığına dair kaynaklarda 

kesin bir bilgi bulunamamasına rağmen bu adın Anadolu ve Rumeli’deki göçer aşiretler 

için kullanılıyor olması ilk olarak Osmanlılar zamanında kullanılmaya başlanmış bir ad 

olduğu ihtimalini güçlendirmektedir.  

Batı Anadolu’da Yörük yerleşimi, Anadolu’ya ilk Türk akınlarının başladığı 

IV. yüzyıldan günümüze kadar yoğun bir şekilde ve kesintisiz olarak sürmüştür. 

Özellikle araştırma alanı olarak belirlediğimiz batı Anadolu’nun kıyı şeridi, Yörük 

geleneksel yaşayışının yakın geçmişe kadar tüm canlılığı ile sürdürüldüğü bölge olma 

özelliğine sahiptir.  

On yıl kadar yakın bir geçmişte konar-göçer yaşam tarzını terk ederek 

neredeyse tamamen yerleşik yaşama geçen Yörükler, yaşantılarındaki bu köklü değişimi 

müziklerine de yansıtmışlardır. Yaşam tarzı ve beraberinde ekonomik yapıda meydana 

gelen değişimin müzik üzerindeki izlerini, türkü sözleri, icracı kimlikleri, kullanılan 

enstrümanlar gibi pek çok yapısal unsurda görmek mümkündür. Müzik geleneğinin 

yapısal özellikleri yanında işlev ve bağlam özelliklerinde de değişim söz konusudur.  

Yörük müziği, Türkiye’de halk bilimi ve halk müziği derleme çalışmalarının 

başlangıcından itibaren araştırmacıların araştırma konuları arasında yer almış, yapılan 

pek çok derleme çalışması yanında bölge müzik ve oyun gelenekleri üzerine sayısız 

yayın hazırlanmıştır. Yörük geleneksel müziğini konu alan çalışmaların erkek müzik ve 

oyun gelenekleri üzerinde yoğunlaşması, kadın müzik ve oyun geleneklerinin ise 

çalışmalarda kapsam dışı bırakılmış olması dikkat çekicidir.   

Kadın müzik icraları üzerine gerçekleştirilmiş Ayfer Yılmaz’a ait “Türk 

Kültüründe Kadın ve Kadın Ağzı Türküler” başlıklı eser (2003) ile Ayşegül Aral Kuzlu 

tarafından hazırlanan “Türk Halk Müziğinde Kadın Ağzı Türküler ve Edebi 

Özelliklerinin Đncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezi (1999) dışında mevcut hiçbir ilmi 

çalışma yapılmamıştır. Kadınlar tarafından icra edilen türküleri sözel özellikleri itibarı 
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ile inceleyen her iki çalışmada da kadın müzik icralarının yapısal, işlevsel ve bağlam 

özelliklerine değinilmemektedir. Dolayısıyla çalışmamız batı Anadolu kadın müzik 

icralarının sahadan derlendiği, yapı, bağlam, işlev, değişim ve dönüşüm açısından 

bilimsel yöntemlerle incelendiği ilk çalışma olma özelliğine sahiptir.  

Batı Anadolu Yörük müziği ve kadın icralarının kökeninden ziyade, bağlam 

özellikleri ve yapı unsurları üzerinde durulan çalışmamızda, icracı kimlikleri, icracıların 

müzik geleneği içinde sahip oldukları fonksiyonları, icracılığı öğrenme süreçleri, 

icralarını ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştirdikleri gibi sorularına yanıtlar 

aranmıştır. Alan araştırmasına dayalı bilgiler ışığında hazırlanan çalışmamızda Muğla, 

Đzmir, Aydın, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinin çeşitli bölgelerine 2001–2012 

yılları arasındaki farklı tarihlerde yapılan araştırma gezileri ve seksen dört kaynak kişi 

ile gerçekleştirilen görüşme ve performans kayıtlarından yararlanılmıştır.  

Batı Anadolu Yörük müziğinin icra yer ve zamanı, icracı kimlikleri, icraların 

öğrenme süreci, eşlik eden çalgılar, icraların ezgi ve usul (ritm) yapısı bakımından 

incelendiği çalışmamızda icra zaman ve mekanlarının kadın ve erkek icralarında 

farklılaştığı gözlenmiştir. Kadınların müzik icralarını erkek katılımına kapalı 

gerçekleştiriyor olmaları, kadın müzik icralarını mekan bakımından erkek müzik 

icralarından ayırmaktadır. Kadın müzik icralarında icra mekanı olarak kapalı alanlar –ev 

içleri, avlular- tercih edilirken, erkek müzik icralarında mekanı sadece mevsimsel 

koşullar belirlemektedir. Açık veya kapalı alanda gerçekleştirilme zorunluluğu olmayan 

erkek müzik icraları, genellikle kış aylarında kapalı mekanlarda, yaz aylarında ise açık 

mekanlarda yapılmaktadır. 

Çalgı icracılığında da Yörük kültürü kadının çalgı icrasına imkan vermediği 

gibi, kadının ritm çalgı haricinde herhangi bir çalgı çalmasını da hoş karşılamamaktadır. 

Kadınlar müzik icralarını sadece ritm çalgı eşliği ile erkek katılımına kapalı 

gerçekleştirebilirken, böylesi bir kısıtlama erkek icracılar için söz konusu değildir. 

Erkeklerin müzik icralarında zaman ve mekan bakımından oldukça özgür oldukları 

görülmektedir ki Yörük kültüründe çalgı icracılığının erkeklere özgü olduğu 

düşünülebilinir. Đcra edilecek çalgının seçilmesi hususunda ise, toplumun değer yargıları 
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ve çalgıya bakış açısıyla şekillenmiş bir kısıtlamadan söz etmek mümkündür. Kabak 

kemane, kaval, bağlama ailesi çalgıları Yörükler tarafından icra edilen çalgılar arasında 

yer alırken, zurna, klarnet, davul gibi çalgıların icrası Yörük icracılar tarafından tercih 

edilmemektedir. Bu çalgıların Yörükler tarafından icra edilmek istenmemesinin nedeni, 

çalgıların yoğunlukla roman müzisyenler tarafından icra ediliyor olmasıdır.  

Batı Anadolu Yörük müziğine eşlik eden çalgıların incelenmesi sonucu bölge 

genelinde icralara davul-zurna takımları başta olmak üzere incesaz, grangaz ve 

bağlama takımları olarak adlandırılabilinecek dört çalgı takımının eşlik ettiği tespit 

edilmiştir.    

Bölge genelinde repertuara geçmiş ezgilerin usul (ritm) yapısı incelendiğinde, 

ağırlıklı olarak dokuz zamanlı usul ve bu usulün D tipinin kullanıldığı görülmüştür. 

Birleşik halk müziği usullerinden olan dokuz zamanlı usul, bölge genelinde çeşitli 

mertebelerde karşımıza çıkmaktadır. 9/8 lik usul en yaygın kullanıma sahipken, 9/16lık 

usule Muğla yöresinde, 9/4lük usule ise Aydın ve Đzmir yörelerinde sıklıkla rastlanır. 

Dört ve iki zamanlı basit usuller, dokuz zamanlı usuller kadar yoğun olmamakla beraber 

sıklıkla karşılaşılan diğer usullerdendir. Dokuz zamanlı usulün yaygınlığının artışı ile 

ters orantılı olarak dört ve iki zamanlı usullerin kullanımında azalma gözlenir. Bu 

usuller dışında kalan beş, altı, yedi, sekiz ve on zamanlı usullere ise bölgede nadiren 

rastlanmaktadır.  

Batı Anadolu Yörük kültüründe kadın müzik icraları, bölge genelinde 

gözlemlenen ortak özellikleri yanında yöresel farklılıklar da sergilemektedir. Kadın 

müzik icraları, bölge geneline yayılmış ezgi ve söz yapıları ile ortak kültüre ait izler 

sergilerken, icralarının içinde yer aldığı pek çok gelenek ve bu geleneklerin uygulanma 

şekillerinde de yine aynı ortak kültür izlerini görmek mümkündür. Yaşatılmakta ortak 

değerler ve uygulanan kurallar bazında kadın müzik icralarının genel bir profilini 

çıkartmak mümkündür. 

Kadınların müzik icralarınıdaha çok hıdrellez eğlenceleri, güz ve bahar 

şenlikleri, bayram eğlenceleri ile nişan ve düğün kutlamalarında gerçekleştirdikleri 
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tespit edilmiştir. Đcraların tarla, bağ, bahçe işlerinde iş gücünü ve motivasyonu arttırma; 

geçiş dönemleri, mevsimlik törenler ve düğün bayram eğlenceleri gibi çeşitli 

kutlamalarda eğlenme, vakit geçirme; profesyonel anlamda müzik icracılığı ile para 

kazanma; belirli bir gün, düğün bayram vb. bağlı olmaksızın kadınların bir araya 

gelerek müzik icra etmeleri ile birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlaması; kültürün 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, psikolojik rahatlama (bilinçaltının dışa 

vurumu) vb. işlevlere sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla müzik, kadın için 

eğlenme ve toplumsal bir olayın ifade edilmesi amaçlarını taşıdığı gibi, kişisel duygu ve 

düşüncelerin dışa vurumunda başvurulan bir özgürlük, iletişim, paylaşım aracı olma 

özelliğine de sahiptir. Belki de müziğin kadın hayatındaki en önemli işlevi budur. 

Kadınlara ait geleneksel müzik icralarında icracı, bir ritm çalgı icra ettiği gibi 

aynı zamanda türküleri de seslendirir. Çalgısını ustalıkla icra etmesinin yanında yeterli 

ses özelliklerine de sahip olması gereken icracı, doğuştan sahip olduğu bu özelliklerini 

deneyimleri ve bilgi birikimi ile harmanlar. Yöre türkü ve oyun repertuarı ile varsa 

türkü ve oyunların icra sıraları, yörede kimin hangi oyunu güzel oynadığı veya hangi 

türküyü sevdiği gibi bilgilere sahip olacak kadar yöreyi ve yöre insanını iyi tanıması da 

iyi bir icracının sahip olması gereken diğer özellikleridir.  Yetenek, bilgi ve birikime bir 

arada sahip olan icracı, Usta Đcracılık vasfını kazanır ki bu icracılar genelde yöre 

insanlarındandır.  

Kadının çalgı çalmasının hoş karşılanmadığı Yörük kültüründe, kendi 

aralarında dış katılıma kapalı dahi olsa tanıdık, eş dost eğlenceleri haricinde kadının 

çalgı çalması doğru görülmez. Toplumsal yönlendirme yanında yaşın ilerlemiş olması, 

evlenmiş olmak gibi nedenlerle de kadınlar, çalıp söylemek istemeyebilirler. Yine 

değişen yaşam şekli ile günümüz düğünlerinin erkek katılımına açılmış olması, Yörük 

kadınlarının bu ortamlarda icrasına imkan bırakmamaktadır. Günümüzde Yörük 

kadınları müzik icracılığını sürdürdükleri gibi, bahsedilen nedenlerden dolayı büyük bir 

çoğunluğunun yerini profesyonel müzisyenlere bırakmış olduğu görülmektedir. 

Profesyonel müzik icracıları ağırlıklı olarak Roman kadınlardır. Para kazanma amaçlı 

müzik icra eden Yörük kadınına çok nadir rastlanır. 



 310 

Vokal ve çalgısal icralar olarak ele alınabilecek olan kadın müzik icralarında 

her iki icra şeklinin aynı anda hayat bulması, bu iki unsurun birlikte incelenmesini 

gerekli kılmaktadır. Vokal ve çalgısal icraların ayrılmaz birlikteliği bölge geneline 

yayılmış bir icra yapısıdır. Kadın müzik icraları, iki kişiden az olmayan icracı kimliği ve 

olmazsa olmaz bir ritm eşliğine sahiptir. Kullanılan ritm çalgı yöreye göre çeşitlilik 

gösterebildiği gibi, ritm çalgının bulunamaması durumunda elde mevcut herhangi bir 

aracın (leğen, güğüm, sini vb.) ritm çalgı yerine kullanılması genel eğilimdir.  

Çalışmamızda icralara eşlik eden çalgıların yapısal özellikleri, çalım teknikleri, 

çalgıların tutuş şeklinin icraya etkisi vb. konular üzerinde de durulmuştur. Yaptığımız 

araştırmalar sonucunda Bursa yöresi kadın icracılarında bakır icrasının özel bir tutuş 

tekniğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bakırın doğru şekilde tutulması ile her bir 

vuruşta şıkırdayan bakır kulpları zil vazifesi görmektedir. Darbuka icrasında da çeşitli 

tutuş ve çalım teknikleri gözlenir. Darbuka icrası sırasında; bacak arasında sıkıştırılarak, 

diz üzerine oturtularak, sol veya sağ elle kavranarak tutulabilmektedir. Her iki elin 

serbest kaldığı tutuş şekilleri, icrada süslemelerin artmasına imkan sağlarken, tek elle 

çalım temponun belirlenmesinden öteye geçememektedir.  

Çalgıların yapısal özelliklerinin de incelendiği çalışmamızda, darbukanın 

yapısal özelliklerinde bölgeye veya döneme göre değişen özellikler sergilediği tespit 

edilmiştir. Đzmir ili araştırmalarında tespit ettiğimiz darbukanın gövde kısmı, günümüz 

metal darbukalarından farklı olarak topraktan yapılmıştır. Testi Dümbek adı verilen 

çalgının yapımında koyun derisi kullanılmaktadır. Çanakkale bölgesindeki dümbekler 

ise ahşaptan yapılmış davul benzeri yuvarlak bir kasnak ile bu kasnağın her iki yüzüne 

gerilmiş keçi derisinden oluşmaktadır. Deri üzerinden kasnak boyunca bir taraftan diğer 

tarafa gerilmiş iki adet tel mevcuttur ki dümbeğe her vuruluşunda cızlayan teller, 

bakırın kulplarıyla aynı görevi görmektedir. Çalgıdan elde edilecek sesin rezonansını 

(titreşimini) arttırmaya ve tiz karakterli frekansın arttırılmasına yönelik bu yapısal 

özellikler, aynı zamanda çalgının ses şiddetini de arttırıcı etki yaratmaktadır. Delbek 

icrasında iki delbeğin aynı anda icrada bulunmasının temel nedeninin ise ses şiddetini 

arttırılmak olduğu görülmüştür. 
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Bölge genelindeki vokal icraların, sesin mümkün olan en yüksek perdesinden 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Özellikle Balıkesir yöresi vokal icralarında bu özellik 

ön plana çıkmaktadır. Vokal icralarda icracı aynı zamanda yüksek desibelli bir sese de 

sahip olmalıdır. Katılımcı sayısının kalabalık olduğu müzik icra ortamlarında, müzik 

icrasına genellikle oyunlarla eşlik edilmektedir. Bu durum göz önünde 

bulundurulduğunda, vokal icranın yüksek bir ses perdesi ve yine yüksek desibelden 

gerçekleştirilmesinin doğal bir eğilim olduğu anlaşılmaktadır.  

Vokal icralarda sözel bölümlerin birbiri ile bağlantısının sağlanması ve 

böylelikle ezgisel bütünlüğün bozulmadan korunabilmesi çeşitli şekillerde 

gerçekleştirilir. Araştırma alanı genelinde gözlenen uygulama şekli, söz bitiminden 

itibaren birkaç ölçü boyunca son sesin uzatılmasıdır. Sözün bitiminden itibaren uzatılan 

son ses, birkaç ölçü boyunca korunarak bir sonraki sözün başlangıcına kadar ezgisel 

bağlantıyı sağlar. Sesin uzatılması sırasında ritm eşliği ara verilmeden sürdürülmektedir. 

Đcracı ritm eşliğinde son sesi uzatarak sözleri birbirine bağlayabileceği gibi, söz 

bitiminde sesi uzatmaya gerek görmeden sadece ritm icrasına da devam edebilmektedir 

ki bu durumda bir sonraki sözün başlangıcına kadar yalın bir ritm icrası söz konusudur. 

Bu icralarda sesin veya ritmin ne ölçüde uzatılacağı, bir sonraki sözün nerede 

başlayacağı veya biteceği ise icracının isteğine göre şekillenmektedir.  

Vokal icralarda ezgi bütünlüğünün korunmasını sağlayan bir diğer uygulama 

şekli terennümdür. Terennüm, son ses uzatılmadan sözel bölüm bitiminden hemen sonra 

başlar. Aman yavrum, yalelom, yalelellom vb. sözcüklerin ezgi ile seslendirildiği ve söz 

bitiminde başlayıp bir sonraki sözün başlangıcına kadar sürdürüldüğü terennümlere ritm 

çalgı ile eşlik gerçekleştirilmektedir. Son sesin uzatıldığı icra şekline kıyasla 

terennümler, daha belirgin bir süreyi kapsar. Dolayısıyla terennümlerle süslenen vokal 

icraların daha sabitlenmiş ezgi yapılarına sahip oldukları söylenebilir.   

Bölge genelinde müzik icrasına oyun eşliği hakimdir. Oyun eşlikli müzik 

icrasında bölgesel değişiklik sergileyen etkileşimler görülür. Kimi icralarda oyun ön 

plana çıkarken, kimi icralarda müzik oyunun önüne geçebilmektedir. Örnek olarak 

Muğla yöresi oyun eşlikli müzik icralarında karşımıza çıkan müziğin söz bölümlerinin 
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dinlenmesi ve oyuna bu bölümün ardından başlanması davranışında da olduğu gibi, 

müzik oyun üzerinde etki gösterebilmektedir. Đşleyiş tam tersi yönde de 

gerçekleşebilmekte, oyun icrası müzik icrasını icra edilecek ezgi repertuarı ve ezgilerin 

icra sırasının belirlenmesi aşamasında etkileyebilmektedir. Bölgesel adlandırmalarla 

türlere ayrılan ve icra sıraları kurallarla sabitlenen oyun icralarında müzik, oyun icrasına 

uyum sağlamaktadır.  

Değişen yaşamlar ve gelişen dünya kadın müzik icraları üzerinde de etkisini 

gösterir. Günümüzde kadın müzik icralarının pek çok yapısal unsuru yanında bağlam 

özellikleri ve işlevlerinde de değişim ve dönüşüm söz konusudur. Đcraların değişim ve 

dönüşüm sonucu kazandıkları yeni yapıları neden ve sonuçları ile “Kadın Müzik 

Đcralarında Değişim ve Dönüşüm” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya 

çalışılmıştır. Batı Anadolu Yörük kültüründe kadın müzik icralarının günümüzdeki 

durumunu belirlemeye yönelik gerçekleştirdiğimiz alan araştırmalarından elde ettiğimiz 

sonuçları maddeler halinde belirtecek olursak:  

1.  Đcracı açısından müzik icraları amatör Yörük kadın icracılar ve profesyonel kadın 

icracılar şeklinde iki başlık altında toplanabilir.  

2. Đcralarda kullanılan çalgılar gerek değişen icracı kimlikleri gerek Yörük sosyal ve 

ekonomik yaşamında yaşanan değişimlerin de etkisiyle değişim ve dönüşüme 

uğramıştır. Profesyonel icracılarla birlikte yeni enstrümanlar kadın müzik icralarına 

dahil olduğu gibi, kullanılmakta olan çalgıların yapısal özelliklerinde de değişen 

sosyal ve ekonomik yaşamın izleri görülmektedir.   

3. Đcracı kimliğinde yaşanan değişimin, icraların dahil olduğu geleneği, icra mekanı ve 

zamanını, dinleyici kitlesini de etkilediği görülmektedir 

4. Profesyonel kadın müzik icracılarının genellikle roman kadınlardan oluşması, 

geleneksel ezgilerin icrasında roman kültürü ile şekillenmiş yeni bir üslup ve tavrın 

hakim olmasına neden olmaktadır.  

5. Profesyonel icracı kimliklerinin icralara dahil olması ile icraların işlevinde de 

değişim gözlenir. Kadın müzik icraları eğlenme amacı yanında para kazanma 

amacına da hizmet etmektedir.  
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6. Para kazanma amaçlı müzik yapma davranışı ile icraların işlevinde yaşanan değişim 

repertuar üzerinde de etkisini gösterir. Topluluğun beğenisini kazanma amacı ile 

yöresel ezgilerden güncel şarkılara kadar her türden müzik eseri profesyonel 

icralarda yer almaktadır.  

7. Yaygın biçimde kullanılan iletişim ve medya araçları nedeniyle, amatör ve 

profesyonel icracıların müzik icra şekilleri ve repertuarlarının popüler müzik 

kültüründen etkilendiği belirlenmiştir.  Popüler şarkı ve türküler repertuara eklendiği 

gibi, kulaklara yer eden arabesk nağmeler de icraların üslup ve tavır özellikleri 

üzerinde etkili olmuştur.  

8. Yörük sosyal yaşamı ve ekonomisinde gözlenen değişim, geleneksel pek çok 

uygulamaya da etki ederek müzik icrasının gözlendiği bu geleneklerin değişimi, 

dönüşümü veya tamamen yok olmalarına neden olmaktadır. Örnek olarak geçmiş 

dönem uygulamalarında dört gün boyunca süren bayram eğlenceleri, günümüzde 

bazı yörelerde bir gün uygulanmakta, bazı yörelerde ise hiç uygulanmamaktadır. 

Benzer durum düğün uygulamaları için de geçerlidir.  

9. Çeşitli nedenlerle değişen eğlence aylayışı ve müzik beğenisiyle düğünler Balo 

ismini alırken, düğün eğlencelerinde canlı performanslar yerine müzik setine 

yerleştirilen cdler tercih edilebilmektedir.  

10. Ses sisteminin kullanılmaya başlanması müzik icralarında yaşanan değişimlerden 

bir diğeridir. Mikrofonlu döneme geçilinceye kadar kadın müzik icralarında devam 

eden sesin mümkün olan en üst perdesinden türkü söyleme geleneği, mikrofonun 

kullanımı ile değişime uğramıştır.   

Đcracı ve dinleyici kimlikleri, icra yer ve zamanları, kullanılan çalgılar ve icra 

edilen repertuar dönüşüm yaşayan temel icra unsurları arasındadır. Tek bir sebebe 

bağlanamayıp pek çok etkenin bir arada rol alması şeklinde açıklanabilinecek bu 

değişim sürecinde araştırmacılara düşen görev, bu değerlerin aciliyetle kayıt altına 

alınmasını sağlamak olmalıdır.  

Gerek bölgede yaptığımız kişisel alan araştırmalarımız gerek çeşitli 

araştırmacıların arşiv kayıtlarını incelenmemiz sonucunda repertuarda yer almayan elli 

iki ezgi tespit edilmiş, tespit edilen ezgiler nota yazımları yapılarak kayıt altına 
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alınmıştır. Đcralarında türkülerin söz bölümlerinin çeşitli şekillerde birbirine 

bağlantısının sağlandığı uygulamalarda, ezgilerin usul (ritm) yapısında değişimler 

gözlenebilmektedir. Türkülerin ezgi notaları yanında ritm notalarının da yazıya 

geçirildiği çalışmamız, kadın vokal icrasına eşlik eden ritm icrasının notaya alındığı ilk 

çalışma olma özelliğine de sahiptir. 

Türkiye gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve kültürel göçlerin çok 

fazla görüldüğü ülkelerde aynı bölgede periyodik aralıklarla alan araştırması yapmak 

sosyal ve kültürel açıdan önemli veriler sunmaktadır. Çalışmamızda alandan 

derlediğimiz malzemenin incelenmesi suretiyle geleneksel halk müziği repertuarına yeni 

ürünler kazandırıldığı gibi, önceden tespit edilmiş ürünler yeniden tespit edilerek 

günümüzde kazandıkları yeni yapıları, değişim, gelişim ve dönüşümleri ayrıntı bir 

şekilde incelenerek ele alınmıştır. Repertuarda yer alan on iki türkünün sözel, ezgisel 

veya ritmik yapısında hata veya eksiklikler tespit edilmiştir. Notaya alan kişiden 

kaynaklanabileceğine inandığımız bazı yanlışlıklar – Entarisi Damgalı türküsü 

örneğindeki gibi- telafi edilmeye çalışılmış, türkülerin repertuarda eksik olan sözlerinin 

tespiti ile –Evreşe Yolları Dar türküsünün repertuarda yer almayan yirmi üç dörtlüğü 

tespit edilmiştir- var olan sözel yapıya katkı sağlanmıştır.  

Batı Anadolu Yörük kültüründe müzik ve oyun o kadar önemlidir ki, Çanakkale 

yöresi örneğinde olduğu gibi oğlan tarafı türkü söylemedikçe gelin kız eline kına 

yaktırmaz. Yine Çanakkale yöresinde gelin almaya gelen kadınlar kız evinde 

oynamadıkça kızın babası kızını gelin olarak vermez. Yukarıda bahsettiğimiz değişim 

ve dönüşümün sonucu olarak batı Anadolu Yörük müziğinde kadın icraları ve 

dolayısıyla icracıları, her geçen gün azalmaktadır. Kadın müzik icraları ve icracılarına 

gösterilen ilginin sosyo-kültürel ve ekonomik yapıdaki değişimin etkisi ile azaldığını 

söylemek mümkündür. Batı Anadolu Yörük kültürünün belleğinde daha kayda 

geçirilecek pek çok oyun ve türkü mevcuttur. Bu zengin kültür ürünlerinin yapılacak 

alan araştırmalarıyla tespit edilerek kayda geçirilmesinin kültürün yaşatılması, 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından gerekli olduğu 

düşüncesindeyiz.   
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Fatma TEKĐN (sağda): Bigalı doğumlu. 78 yaşında. Evli. 2 çocuklu. Okuryazar. 

Çanakkale Eceabat ilçesi Bigalı köyü. 13 Nisan 2011.  

Fatma TABAN (solda): Seyvan köyü doğumlu. 81 yaşında. Evli.  Çanakkale Yenice 

Đlçesi Seyvan Köyü. 18 Aralık 2010.   

   

Gülben ÇARDAK (solda): Çanakkale Gelibolu. 19 Aralık 2010. 

Gülizar FĐDAN (sağda): Müzisyen (dümbek icracısı). Çanakkale Ezine Đlçesi Akköy 

Köyü. 12 Şubat 2011. 

Kamile DANACI (ortada): Müzisyen (dümbek icracısı). Çanakkale Ezine Đlçesi Akköy 

Köyü. 12 Şubat 2011.   
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Habibe ĐŞLER (ortada): Bayramiç ilçesi Palamutoba köyü doğumlu. 82 yaşında. Evli. 

2 çocuklu. Okuma yazması var. Çanakkale Ezine ilçesi Çamlıca köyü. 12 Şubat 2011. 

Halil YENER (ortada): Öğmen köyü doğumlu. 66 yaşında. Evli. 2 çocuklu. Çanakkale 

Yenice Đlçesi Öğmen Köyü. 18 Aralık 2010. 

Hatice BOZ (sağda): Körüktaşı köyü doğumlu. 75 yaşında. Evli. 3 çocuklu. Çanakkale 

Ezine ilçesi Körüktaşı köyü. 12 Şubat 2011. 

 

     

Đsmet METE (ortada): 1959 Belen doğumlu. Köy muhtarı. 52 yaşında. Çanakkale 

Ezine Đlçesi Belen Köyü. 9 Şubat 2011. 

Kadın DEMĐR (solda): Arasanlı köyü doğumlu. 84 yaşında. Evli. 4 çocuklu. 

Okuryazar değil. Çanakkale Ezine ilçesi Arasanlı Köyü. 12 Şubat 2011. 

Kadriye KILIÇ (solda): Gündoğdu köyü doğumlu. 54 yaşında. Evli. 2 çocuklu. Đlkokul 

mezunu. Çanakkale Yenice Đlçesi Gündoğdu Köyü. 18 Aralık 2010. 
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Kazime YAKAR (sağda): Bozcaada doğumlu. 80 yaşında. Dul. 4 çocuklu. Okuryazar. 

Çanakkale Bozcaada. 8 Ocak 2011.  

Lütfü DEMĐRCĐ (solda). 52 yaşında. Müzisyen (davul icracısı). Çanakkale Yenice 

ilçesi Akçakoyu köyü. 3 Aralık 2010.  

Mehmet ARSLAN (sağda): 62 yaşında. Çanakkale Merkezi Kemel Köyü. 28 Nisan 

2011. 

Mehmet ÖZKAN: Köy muhtarı. 64 yaşında. Đlkokul mezunu. Evli. Đki çocuklu. 

Çanakkale Bayramiç ilçesi Ağaçköy. 3 Ocak 2010.  

 

     

Meryem ÇOLAK (solda): Yavaşlar doğumlu. 81 yaşında. Evli. 5 çocuklu. Okuryazar 

değil. Çanakkale Ezine Đlçesi Yavaşlar Köyü.12 Şubat 2011.        

Muazzez ERSÖZ (solda): Bayramiç doğumlu. 64 yaşında. Evli. 4 çocuklu. Đlkokul 

mezunu. Çanakkale Ezine ilçesi Yenioba köyü. 12 Şubat 2011.  

Mustafa ATEŞ (ortada): 69 yaşında. Evli. Đki çocuklu. Çanakkale Ezine Đlçesi Belen 

Köyü. 9 Şubat 2011. 
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Müşerref HIZLI (ortada): Kumburun köyü doğumlu. 68 yaşında. Evli. 2 çocuklu. 

Okuryazar. Çanakkale Ezine Đlçesi Kumburun Köyü Alan Araştırması. 12 Şubat 2011.  

Müzeyyen ERSOY (sağda): Karadağ doğumlu. 53 yaşında. Evli. Çanakkale Ezine 

Đlçesi Karadağ Köyü. 12 Şubat 2011.  

Necati ÇETĐN (solda): Köy muhtarı. 48 yaşında. Evli. Đki çocuklu. Đlkokul mezunu. 

Hayvancılıkla uğraşıyor. Çanakkale Bayramiç ilçesi Palamut Oba Köyü. 30 Aralık 

2010. 

 

     

Ramazan ÇAKMAK (sağda): Emekli öğretmen. 68 yaşında. Evciler doğumlu. 

Savaştepe Öğretmen Evi Mezunu. Evli. Đki çocuklu. Çanakkale Bayramiç ilçesi Evciler 

Köyü. 7 Ocak 2011. 

Raşit TEZCAN (ortada): Akçakoyu köyü doğumlu. 70 yaşında. Evli. Emekli öğretmen. 

Çanakkale Yenice Đlçesi Akçakoyu Köyü. 03 Aralık 2010.        

Resmiye ALBAY (sağda): Kalburcu doğumlu. 42 yaş. Evli. 2 çocuklu. Đlkokul mezunu. 

Çanakkale Çan Đlçesi Kalburcu Köyü. 14 Aralık 2010. 
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Reyhan ARSLAN (solda): Tavaklı köyü doğumlu. 60 yaşında. Evli. 2 çocuklu. Đlkokul 

mezunu. Çanakkale Ezine ilçesi Tavaklı köyü. 12 Şubat 2011.     

Rukiye TÜMER (ortada): Köseler köyü doğumlu. 63 yaşında. Evli.  Çanakkale 

Bayramiç Đlçesi Köseler Köyü. 8 Ocak 2011. 

Selahi CAN (solda): Hamdibey köyü doğumlu. 53 yaşında. Evli. 2 çocuklu. Đlkokul 

mezunu. Çanakkale Yenice Đlçesi Hamdibey Köyü. 18 Aralık 2010.  

 

     

Süleyman YAMAN (sağda): Eski muhtar. Üç çocuklu. Đlkokul mezunu. Çanakkale 

Yenice ilçesi Bayatlar köyü. 6 Aralık 2010.    

Şemsettin ÖZKAN (solda): 76 yaşında. Saçaklı doğumlu. Đlkokul mezunu. Evli. Dört 

çocuklu. Bağ kur emeklisi. Çanakkale Bayramiç ilçesi Saçaklı Köyü. 30 Aralık 2010. 

Şükriye EKĐN (sağda): Akçakeçili köyü doğumlu. 74 yaşında. Evli. 3 çocuklu. Okur-

yazar. Çanakkale Ezine ilçesi Akçakeçili köyü. 12 Şubat 2011. 
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Şükrü. AKGÜN (solda): Koruköy köyü doğumlu. 77 yaşında. Evli. 7 çocuklu. 

Okuryazar. Çanakkale Yenice Đlçesi Koruköy Köyü. 07 Aralık 2010.   

Talat ÇAĞLAR (sağda): 54 yaşında. Müzisyen (klarnet icracısı) Çanakkale Yenice 

Đlçesi Akçakoyu Köyü. 3 Aralık 2010. 

Ufuk SAMANCI: Müzisyen (klarnet icracısı). Çanakkale Merkez. 18 Aralık 2010.     

Zekiye KAYA (sağda): Yavaşlar doğumlu. 63 yaşında. Evli. 3 çocuklu. Okuryazar 

değil. Çanakkale Ezine Đlçesi Yavaşlar Köyü. 12 Şubat 2011.  
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EKLER 

EK 1. Adak Toplama 

Her köyde arife günü çocuklar adak toplarlar. Arife günü sabahleyin erkenden 

kalkan çocuklar banyolarını yapıp bayramlık giysilerini giydikten sonra adak toplamaya 

giderler. Bütün köyün çocukları toplu halde ev ev dolaşır, her evden adak toplarlar. 

Adaklar genelde şeker ve gözleme olur. Arife günü çocuklar gelmeden herkes evinde 

saç kurar, gözlemesini hazırlar. “Adaaak adak adak” diye bağıran çocuklar, adağını 

aldıktan sonra  “Allah bereket versin” diye bağırtılır. Her çocuğun adaklarını içine 

koyduğu bir çantası olur. Arife gününün sonunda bu çantalar şeker ve gözleme ile dolar. 

Bu geleneğe yörede Adak denmektedir (Bursa Araştırması, 24 Ocak 2011). 

EK 2. Ahenk Yeri 

Köyün gençleri kına gecesi akşamı düğün eğlencesinin bitmesi, müziğin son 

bulması ile köyün açıklık bir yerinde toplanırlar. Her köyde bu uygulamaların 

gerçekleştirildiği, tüm köy halkı tarafından bilinen bir yer mevcuttur ki yörede bu alana 

Ahenk Yeri denir. Ahenk yerinde toplanan köy erkekleri, genç yaşlı ayrımı 

yapılmaksızın oyunlar oynar ve eğlenirler. Müzisyenlerin katılmadığı eğlencede, ahali 

kendi müziğini kendisi yapar. Herhangi bir enstrüman kullanılmadan türküler söylenir 

veya sözsüz ezgilerde ezgi terennümlerle seslendirilerek müzikli bir ortam oluşturulur. 

Gerçekleştirilen vokal müzik icrası eşliğinde herkes sırayla oyunlar oynar. Oyunlarda 

yaş ve statüye göre bir sıra söz konusudur. Şöyle ki, ilk olarak oduncular oynar. Daha 

sonrasında sıra kazaklara ve en son yaşlılara gelir. (M. E. Özen ve O. Kabak ile yüz 

yüze görüşme, 28 Kasım 2010).  

EK 3. Arap Oyunu 

Bayram eğlenceleri kapsamında köy meydanlarında sergilenen mizahi unsurlu 

seyirlik oyunlardandır. Oyun son otuz yıldır Çanakkale Yenice ilçesi Koruköy ve 

Kırıklar köylerinde uygulanmamaktadır. Araştırmalarımızda Çanakkale ili Çan ilçesi 

Maltepe Köyü’nde de tespir ettiğimiz bu seyirlik oyunda, Mısır’dan gelen, yalın ayak 
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başıkabak bir Arap ile köylülerin dalga geçmesi konusu işleniyor. Oyunda bir kişi 

gerçekten Arap olan bir kişiyi canlandırırken, bir diğer kişi sahte Arap rolündedir. 

Seyirliği sergileyecek olan kişi genç veya ihtiyar olabilir. Oyunda yaş sınırlaması 

yoktur. Çanakkale ili Çan Đlçesi’nde oyunun kendine has bir ezgisi olduğu tespit 

edilmiştir. (Çanakkale Yenice ilçesi Koruköy ve Kırıklar Köyleri Alan Araştırmaları, 18 

Aralık 2010). 

EK 4. Baca Kurma 

Erkekler tarafından düğünler, asker uğurlamaları, bayram eğlencelerinde 

gerçekleştirilen gelenek, bölgede pek çok yörede görülür. Çanakkale Çan ilçesinde de 

bayram eğlenceli ve asker uğurlamalarında karşımıza çıkar. Birbirlerinin omuzlarına 

basarak kule oluşturma geleneği, üç katlı şekilde kurulan kulede en alt kat sekiz, ikinci 

kat dört, üçüncü kat ise iki kişiden oluşmaktadır. Bölgede Baca Kurmanın özel bir 

havası olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. (A. Yıldız ile yüz yüze görüşme, 18 Aralık 2010)  
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EK 5. 

Yöresi: Aydın Đncirliova Beyköy Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Halil Đbrahim Yoldaş Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

ÇAY YÜZÜNDE EVĐMĐZ 
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EK 6. Danışık Gecesi Erkek Eğlencesi 

Bursa düğünlerinde erkekler düğünün ilk günü konak verirler. Bunun adına 

Danışık denir. Tarla, bahçe, hayvan işleri ile uğraşan köy insanı, aynı köyde yaşasalar 

dahi gündelik hayatta pek birbirini göremezler. Ama cemiyet var diye herkes toplanır. 

Đşte dediler hastaymış, duydum, nasıl sorar. Yine düğüne gelecek misafirleri, 

düğüncüleri kim götürecek, kim konaklatacak bu gecede konuşulup danışılır. Danışık 

ismi de buradan gelir. Pek tabii bu gece müzikli olur. Düğünün planlaması yapıldıktan 

sonra köyün büyükleri, ileri gelenlerinden oluşan ihtiyar heyetine oturak türküleri”nden 

bir muhabbet yapılır. Đhtiyarlar için icra edilen dinleti tarzında, ağır, oturaklı, oyun 

oynanmadan oturulduğu yerden dinlenen türkülere Oturak Türküleri denir. Belirli bir 

icra sırası olmayan oturak türkülerine Dereleri Aldı Tüfek Yankısı, Herekenin Ağları 

gibi türküler örnek verilebilir. Đhtiyar heyeti, oturak türkülerini dinleyip biraz 

eğlendikten sonra geceden ayrılır. Zaten küçüklerin kendi yanlarında sıkılacağını 

düşünen ihtiyar takımı biraz erken dağılır. Ondan sonra gençlerin eğlencesi başlar. (C. 

Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 

EK 7. Deve Oyunu 

Kurban bayramlarında oynanan bir seyirlik oyundur. Dört beş günlük bayram 

süresince her gün bu oyunu oynayan köyler olduğu gibi bazı yörelerde bayramın ikinci 

veya üçüncü günü oynanır. Sadece erkekler tarafından oynanan oyunda ağaç dalları, 

çullar, kilimler vb. malzemelerden deve yapılır. Bir veya iki kişiye hazırlanan deve 

kıyafeti giydirilir. Seyirlikte bir de deveyi güden deveci olur. Deveci, deveyle kapı kapı 

gezip evlerden et toplar. Oyunda devenin ve devecinin hareketleri, devenin üzerlerine 

gelmesinden korkan kadınların bağrışmaları ile mizahi bir ortam oluşur. Bursa’da aynı 

yapıda gerçekleştirilen inek, öküz taklidi oyunlar da sergilenir. Ölmüş bir ineğin 

kafasının kurutulup, gövdesinin yine kumaş ve örtülerden hazırlanması ile oynanan 

oyunlar da, mizahi unsurlu seyirlik bayram oyunlarındandır. Bu oyunlarda toplanan et 

ve yemeklik diğer malzemeler, daha sonra genç odalarında köyün tüm gençleri 

tarafından yenilir. Bu ziyafet, müzik ve oyun icraları ile şenlenen bir eğlence ortamıdır. 

(Ş. Akgün ile yüz yüze görüşme 18 Aralık 2010).  
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EK 8. Eşeğe Ters Bindirme 

Gelenek Đzmir Bergama, Balıkesir Sındırgı ve Çanakkale Yenice ilçesinin 

Koruköy’ünde tespit edilmiştir. Gençler tarafından bayramlarda, düğünlerde 

gerçekleştirilen bu mizahi unsurlu seyirlik oyunda, düğünde çok içen, huzursuzluk 

çıkartan veya düğünün ertesi günü gerçekleştirilen genç odasındaki toplantıya geç kalan 

genç cezalandırılır. Cezalı genci, genç odasından arkadaşları eşeğe ters bindirir, suratına 

kömür karası veya eşeğin gerisi sürerler. Diğer oduncular da eşeğin etrafında yerleri 

alırlar. Hep beraber türküler söyleyip oyunlar oynayarak cezalı oduncuyu köy içinde 

gezdirecek olan bu gençlere sıpa denir. Oynayan sıpalara köy halkı tarafından yiyecek 

veya para verilir. Bu şekilde cezalı genç tüm köyde gezdirilerek cezalandırıldığı gibi, 

aynı zamanda genç odasında değerlendirilmek üzere para ve yiyecekler de toplanmış 

olur.  

EK 9. Evreşe Yolları Dar Türküsünün Sözleri 

“Yeşil sandık açarım 

Đçindekin saçarım 

Dünür gönder sevdiğim 

Vermezlerse kaçarım 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana değil babama yalvar 

Kestane kavrulur mu 

Dumanı savrulur mu 

Biz yarimlen sözleştik 

Yar benden ayrılır mı 
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Evreşe yolları dar, dar 

Bana değil babama yalvar”ix 

“Đn dereye dereye 

Ne ineyim dereye 

Babamın parası yok 

Beni evlendirmeye 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Evreşe yolları dar, dar 

Söyle yarim ayrılık mı var 

Kollarında bilezik 

Ortada oynamıyor 

Yarimden başkasına 

Hiç kanım kaynamıyor”x 

 

“Çanakkale evleri 

Patiska perdeleri 

Sıcak oldu be yarim 

Çıkar biraz yeleği  

Evreşe yolları dar, dar 

Hayalinle yaşıyorum yar”xi 

 

                                                
ix Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Hatice Boz. 
x Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Kamile Danacı, Gülizar Fidan. 
xi Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Müşerref Hızlı. 
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“Entarimi giyemem 

Đyi kötü seçemem 

Dünyadan geçerim ben 

Sevdiğimden geçemem 

Evreşe yollarında, yollarında 

Uyut beni kollarında”xii 

“Yelek örüyom yelek 

Yengemden aldım örnek 

Örnek değil meramım 

Yari bir daha görmek 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Kolumdaki saati  

Đkiye kuracağım 

Hiç üzülme sevdiğim 

Sözümde duracağım 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Koy içine içine 

Varmam köyün içine 

Allah nasip eylesin 

Kasabanın (Çanakkale) içine 

 

                                                
xii Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Kamile Danacı, Gülizar Fidan. 
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Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Kara kara kazanlar 

Kara yazı yazanlar 

Cennet yüzü görmesin 

Aramızı bozanlar 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Kara kazaklı oğlan 

Kara haberin gelsin 

On bilezik takmazsan 

Allah belanı versin 

Evreşe yolları saz, saz 

Kara gözlüm bana mektup yaz 

Köprü altında kavak 

Sallanır savak savak 

Oğlanlarla konuşmak 

Namaz kılmaktan sevap 

Evreşe yolları saz, saz 

Kara gözlüm bana mektup yaz 

Ayvacık’a giderken 

Sağ tarafta hastane 

Sevda mektuplarını 

Eylendirme postane 
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Evreşe yolları saz, saz 

Kara gözlüm bana mektup yaz”xiii 

“Đn dereye dereye 

Dere kenarlarına 

Đnsan gönül verir mi 

Koyun çobanlarına  

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var”xiv 

“Üzüm koydum sepete 

Yar oturur tepede 

Gel yarim konuşalım 

Nam olsun memlekete 

Evreşe yollarında, yollarında 

Uyut beni kollarında”xv 

“Evreşe’nin kuyusu 

Ne bulanık suyu var 

Evreşe’nin kızları 

Gece kaçma huyu var 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Evreşe yolları saz, saz 

Kara gözlüm bana mektup yaz”xvi 

                                                
xiii Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Kadın Demir. 
xiv Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Şükriye Ekin. 
xv Çanakkale Yenice Alan Araştırması 18 Aralık 2010. Fatma Taban. 
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“Evreşe yolları dar, dar 

Evreşe’de güzel kızlar var 

Evreşe yolları dar, dar 

Hayalinle yaşıyorum yar 

Đn dereye dereye 

Derede misin yarim 

Doğru cevap vermedin 

Sözünde misin yarim 

Evreşe yolları taş, taş 

Yarlarımız olmuş arkadaş 

Evreşe yollar ırağı, ırağı 

Benim yarim terzi çırağı”xvii 

“Evleri var direksiz 

Köyleri var köpeksiz 

Ben seni istemiyom 

Dön arkanı edepsiz 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Çeşme başında kavak 

Sallanır savak savak 

Oğlanlara göz kırpmak 

Namaz kılmaktan sevap 

 

                                                                                                                                          
xvi Çanakkale Bayramiç Alan Araştırması 8 Ocak 2011. Rukiye Tümer. 
xvii Çanakkale Çan Alan Araştırması 18 Aralık 2010. Resmiye Albay. 
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Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var”xviii 

“Başımdaki tülbenti 

Çözer çözer bağlarım 

Konuştuğmuz yerlere 

Bakar bakar ağlarım 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Đn dereye dereye 

Derenin neresine 

Öğretmen olmayanın 

Varayım neresine 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Fıstıkçı gelmiş yarim 

Fıstık alıversene 

Bizim ardan geçerken 

Islık çalıversene 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

 

 

 

                                                
xviii Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Eser Özdemir. 
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Deliorman çeşmesi 

Az akar deniz(e) akar 

Deliorman kızları 

Baygın bakar, can yakar 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Bizim motor kırmızı 

Sizinkisi fiyat mı 

Sen orada ben burada 

Bizimkisi hayat mı 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Entarisi kırmızı 

Dolaş da gel Kıbrıs’ı 

Yarime izin verdim 

Alsın beyaz bir kızı 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Evlerinin önleri 

Yemişliktir yemişlik 

Eğer bana varmazsan 

Haram olsun şu gençlik 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 
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Yar nereden bakıyor 

Bana sakız atıyor 

Nişanlısı yok gibi 

Bana çalım satıyor 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var”xix 

“Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var 

Aman da dar yola gel, dar yola gel 

Ana beni sevdiğime ver”xx 

“Annem entari almış 

Siyah dalları varmış 

Keşke sevmez laydım 

Yarimin yari varmış 

Evreşe yolları saz, saz 

Kara gözlüm bana mektup yaz”xxi 

“Bir fırın yaptırdım 

Doldurdum ekmekleri 

Gel beraber yiyelim 

Yaptırdım çörekleri 

Evreşe yolları dar, dar 

Bana bakma benim yarim var.”xxii 

                                                
xix Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Muazzez Ersöz. 
xx Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Müzeyyen Ersoy. 
xxi Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Habibe Đşler. 
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EK 10. Fort Oyunu 

Bayramlarda gençler ve çocuklar tarafından oynanan bir oyundur. Çam 

kozalağı düz bir taşın üzerine dikilir. Kozalağın henüz açılmamış, kapalı, sert bir 

kozalak olması gerekir. Oyunu oynayacak olan kişiler ellerine elli-yetmiş cm 

uzunluğunda sopalar alır. Başka bir tarafta üst üste konulan taşlardan kale dikilir. Belli 

bir mesafeden herkes elindeki sopayla çam kozalağına vurur, kozalak belli bir mesafe 

gider. Oyun için bir de ebe belirlenir.  Ebe, o çam kozalağını atış yapandan önce alıp 

gelip o kaleyi kapabilirse ebe değişir. Golf oyununun ilkel bir şekli olan bu oyun hem 

spor hem eğlence amaçlı olarak bayramlarda oynanır. Kız, erkek ayrımı yapılmadan 

oyunu isteyen herkes oynayabilir (Bursa Araştırması, 24 Ocak 2011) 

EK 11. Gavur Küfü 

Hıdrelleze üç hafta kala başlanarak üç hafta boyunca haftanın belirli günlerinde 

(genelde hafta sonu cumartesi veya Pazar günlerinde) geçekleştirilen bir adettir. Bu 

günlerde evin etrafına kül dökülür. Dökülen küfe ve küf dökme geleneğine Gavur Küfü 

adı verilir. Eve yılan girmesini önlediğine inanılan bu uygulama süresince ev süpürge 

ile süpürülmez. Evin süpürülmesi halinde evden kara böcek veya yılan çıkacağına 

inanılır. Günümüzde bu adet halen Bursa ili dağ köylerinde uygulanmaktadır. 

EK 12. Gelini Suya Çıkarma 

Gerdeğin iki gün sonrası gelin kaynanası tarafından suya çıkartılır. Evin suyu 

mahallede hangi çeşmeden geliyorsa kaynana gelinini o çeşmeye götürür. Gelin eline 

güğümünü, ibriğini alırken kayınvalide de yanına çerez, şeker ve para alır. Çeşmeye 

giderken kayınvalide yol boyunca yanındaki çerez, şeker ve paraları dağıta dağıta 

ilerler. Bu sırada onlara konu komşu da eşlik eder. Çeşmede güğümünü, ibriğini 

dolduran gelin, doldurduğu suyu döke döke eve döner. Geline suyu alacağı çeşmenin 

yolunu öğretmek amacıyla gerçekleştirilen geleneğe yörede Gelini Suya Çıkarma 

denmektedir. (C. Bütün ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011).  

                                                                                                                                          
xxii Çanakkale Ezine Alan Araştırması 12 Şubat 2011. Reyhan Arslan. 
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EK 13. 

Yöresi: Aydın Đncirliova Beyköy Derleyen: Hale Yamaner Okdan 
Kimden Alındığı: Halil Đbrahim Yoldaş Derleme Tarihi: 13 Ağustos 2010 
 Notalayan: Hale Yamaner Okdan 

GOCA MUSTAFA 

 

EK 14. Gurlangıç 

Bayram yeri, harman yeri denen yere Bursa’da Gurlangıç denir. Tahterevalli 

benzeri bir eğlence aracı olan gurlangıçlar bayram eğlencesinin yapılacağı meydana 
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kurulur. Bir tarafı kalkarken diğer tarafı inen, aynı zamanda kendi etrafında dönen bir 

oyun aracıdır. Küçük ve büyük boyları olan gurlangıçlardan küçük olanına kadınlar, 

büyük olanına ise erkekler biner. (Bursa Araştırması, 24 Ocak 2010) 

EK 15.   

Yöresi: Aydın Derleyen: Abdurrahim Karademir 
 Notalayan: Tufan Güldaş 

KERĐMOĞLU ZEYBEĞĐ (Aydın) 
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EK 16. Kına Ateşi ve Kovan Đsteme 

Kınanın kız evine getirilmesi sırasında uygulanan bir diğer gelenek de Kına 

Ateşidir. Kına ateşi kız evinin kapısının önünde odunlarla yakılan çok büyük bir ateştir. 

Kına ateşi geleneğinin bir diğer kuralı, ateşin etrafında başka herhangi bir ateşin 

yakılmamasıdır. Örneğin kına ateşi yandıktan sonra çakmağını çıkartıp sigara yakmak 

olmaz. Sigara yanan kına ateşi ile yakılmalıdır.  

Ateşin yanması ile beraber oyun ve eğlence başlar. Herkes çıkıp oyun 

oynamalıdır. Oyuna kalkıldığında ise kız tarafından kovan istenir. Kovan oğlan tarafının 

yakınları tarafından kızın eniştesinden istenir. Herkesten kovan istenmez. Oyuna 

kalkanlardan birisi çalgıcılara müziği kesmelerini, oynamayacağını söyler. Ateşin 

etrafından herkesin oynaması gereken gelenek gereği kişiye neden oynamadığı sorulur 

ve oynaması gerektiği hatırlatılır. Oynamak istemeyen kişi damadın bacanağını çağırtır. 

Bacanağa kovan getirmesini yoksa oynamayacağını söyler. Bunun üzerine mecbur 

bacanak gidip bir kovan bulur getirir. Bahsedilen kovan içi boş bir arı kovanıdır. Kovan 

ateşin üstüne dikildiği zaman ateş daha da büyür ve yükselir. Đsteğin yerine getirilmesi 

ile oyunlar yeniden başlar ancak çeşitli isteklerle oyunlar ara ara kesilecektir. (M. Ö. 

Takmaklı ile yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 

EK 17. Kınalarda Erkek Eğlenceleri 

Kına gecesi kız evine kınayı bırakan köyün delikanlıları, davul zurna ile köyde 

alaylar çekerek gezerler. Damadın yakın akrabalarının, konu komşunun evleri ziyaret 

edilir. Köyde gezen delikanlılar, her mahallede oyunlar oynarlar ancak her mahallede 

her genç oynayamaz. Bu kuralın konmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden 

biri, delikanlıların kendilerini sevdikleri kıza gösterme istekleridir. Yöre eğlencelerinde 

kızlar ve erkeklerin ayrı ayrı eğleniyor olmasına rağmen, erkeklerin meydanda 

gerçekleşen eğlencesi genç kızlar tarafından camlardan, kapı aralıklarından izlenir. Bu 

nedenle eğer o mahallede bir delikanlının sevdiği varsa, bu arkadaşları tarafından 

mutlaka bilinir. Delikanlının kendisini sevdiği kıza gösterebilmesi için kimse saygısızlık 

yapıp da o mahallede çıkıp oynayamaz. Delikanlının ailenin gelen misafirlere ve konu 
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komşuya oğullarının ne kadar büyüdüğünü, evlenme çağına geldiğini gösterme arzusu 

ise kuralın bir diğer nedenidir.  

Alayla birlikte kapı kapı gezen gençler, ziyaret ettikleri kapılardan hediyeler de 

toplarlar. Yiyecek ve içecekten oluşan hediyeler, ev sahibinin mesleği, maddi durumu 

vb. özelliklere göre değişebilmektedir. Örneğin ev sahibi hayvancılık yapıyorsa 

kendisinden bir oğlak veya bir keçi istenir. Avcılık yapıyorsa, gidip bir tavşan vurup 

getirmesi de istenebilir. Toplanan hediyeler daha sonra Delikanlı Odalarında toplanan 

gençler tarafından hep beraber hazırlanıp yenilecektir. (M. Ö. Takmaklı ve F. Ferik ile 

yüz yüze görüşme, 24 Ocak 2011) 

EK 18. Oduncular 

“En çömezlere oduncu denir. Bir nevi hizmetçi yani. Daha önceden bunlar 

bütün odanın odun ihtiyacını dağdan odun toplayarak hallediyorlarmış. Düğün sahibine 

de odun getirirlermiş. Öncedenmiş ama, şimdi on beş yirmi senedir yok.” (C. Şen ile 

yüz yüze görüşme, 28 Kasım 2010)  

EK 19. Tahta Çalma 

Ahenk yeri eğlencelerinin bitmesi ile Tahta Çalma geleneği başlar. Teatral 

unsurlu bir oyun olan tahta çalma, mizahi özellikleri ile ön plana çıktığı gibi inançsal 

değerlere de sahiptir. Ahenk yeri bittikten sonra kız eviyle oğlan evine yakın bir yerde 

yapılan eğlencede kadın kılığına giren erkekler oynatılır. Kadın kılığına girecek gençler 

odunculardan yani genç odalarının en çömez delikanlılarından seçilir. Üç dört 

oduncunun kılık değiştirmesi ile gerçekleşen oyunda bir kişi baba, bir kişi alıcı, bir kişi 

anne, bir kişi de kız kılığına girer. Baba kızını satmak ister. Önce kızını Tahta çalma 

yapılan yere getirip oynatan baba, daha sonra kızını almak isteyen olup olmadığını 

sorar. Oyun kız ve oğlan evlerinin arasındaki bir yerde başlatıldıktan sonra sırayla kız 

ve oğlan evleri ziyaret edilir. Oyuncular müzik enstrümanı olmadan gerçekleştirdikleri 

oyunun müziğini de kendileri yaparlar. Eğlencede esas olan ezgi değil ritmdir. Zaten 

geleneğe Tahta Çalma isminin verilmiş olunma nedeni de budur.  
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Eskiden ellerinde tahta sopalar olan oyuncular bu sopaları birbirlerine vurarak 

ses çıkartırlardı. Müzik olmadan, sadece ritmle gerçekleştirilen oyunda, iki kişi uzun bir 

sopayı tutup, üçüncü bir kişi çomaklarla o sopaya vurmak sureti ile tahta çalarlardı. 

Ustalık gerektirdiği belirtilen tahta çalmanın belirli ustaları vardır. Bu ustaların 

çaldıkları tahtanın ritmi ile mizahi oyunlarını gerçekleştiren oduncular ve 

beraberlerindeki köy gençleri önce kız daha sonra oğlan evine giderler. Her iki evin 

önünde de seyirlik oyunlarını sergileyen gençlere bahşişleri ve yemeklik hediyeleri 

verilir. Bu hediyeler ve bahşişler daha sonra genç odasında paylaşılır, yemekler hep 

beraber yenir. Gelenek günümüzde halen uygulanmakta ancak bu yapıdan bazı 

farklılıklar göstermektedir. Örneğin tahta çalma adetinde esas olan ritm unsuru 

günümüzde tahta çalımı yerine darbuka çalınarak gerçekleştirilmektedir. Bir diğer 

değişen durum günümüzde geleneğin kadın erkek karışık bir topluluk tarafından 

gerçekleştiriliyor olmasıdır. Oysa eski yapısında erkekler önden giderken kadınlar 

erkekleri arkalarından takip ederlerdi. (M. E. Özen ve O. Kabak ile yüz yüze görüşme, 

28 Kasım 2009). 
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ÖZGEÇMĐŞ 

HALE YAMANER OKDAN 

Đlk, orta ve lise öğrenimini Çeşme’de okul birincisi olarak tamamladı. Lisans 

eğitimine 1998 yılında birincilikle kazandığı E.Ü. DTMK. Türk Halk Oyunları 

Bölümü’nde başladı. 2003 yılında bölüm ve konservatuar birincisi olarak mezun oldu. 

Lisans eğitimi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür 

Bakanlığı’nın düzenlemiş oldukları halk oyunları yarışmalarında dansçı ve müzisyen 

olarak görevler aldı.  

2001 yılında TRT’nin açmış olduğu sınavı kazandı ve Türk Halk Müziği 

Đstisna Akitli Ses Sanatçısı olarak TRT de göreve başladı. Bu görevi dört yıl süreyle 

devam ettirdi. 2002 yılında Türk Halk Müziği derleme çalışmalarında bulundu. 

Derlediği “Karadağ’ı Al Yeşil Duman Bürüdü” adlı Bulgaristan türküsü 2010 yılında 

Grup Mecaz’ın “Derun” isimli müzik albümünde yer aldı. Umuda Ezgi’nin 

“Söyleyemedim”, Berksan’ın “Çilek” ve Grup Mecaz’ın “Yalelli” albümlerinde 

vokalistlik yapmış olan Yamaner, Servet Kasetçilik tarafından 2007 yılında yayınlanan 

“Ege’nin Đki Yakası” isimli müzik albümünün de solistlerindendir. 2011 yılında 

“Gülbahçesi” ismi ile çıkarttığı bir solo hak müziği albümü bulunmaktadır. 

EÜ. DTMK. Türk Halk Oyunları Bölümü “Ekin” Topluluğunun projelerinde 

1998 – 2003 yılları arasında dansçı, 2003 – 2012 yılları arasında müzisyen, oyun 

eğitmeni ve yönetmen yardımcısı olarak görevler aldı. 

 2004–2006 yılları arasında Đzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği 

“Kalpaklılar”, “Deli Dumrul”, “Đstanbul Efendisi” ve “Keşanlı Ali Destanı” adlı 

oyunlarda dansçı ve figüran olarak görevler aldı. Halen Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 

Türk Halk Müziği Seçici Kurul üyeliği görevini devam ettirmekte ve 2004 yılından beri 

EÜ. DTMK. Türk Halk Oyunları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev 

yapmaktadır. 2006 yılında yüksek lisansını tamamlayan Yamaner’in EÜ. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrenimi devam etmektedir.  
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ÖZET 

Yörük kültüründe müzik icraları ve bu icralar içerisinde kadın performanslarını 

incelediğimiz araştırmamız, Muğla, Aydın, Đzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir illeri 

ile sınırlandırılmıştır. Müziğin kültürel yaşamla şekillendiği düşüncesinden hareketle, 

kadın müzik icralarının ait oldukları kültürel yapı ve bağlam özellikleri ile birlikte 

incelenmesi uygun görülmüştür.  

Yörük sosyal yaşamında kadın kimliği, dönemsel olarak değişen özellikler 

sergiler. Sosyal yaşamda ön planda yer alamayan kadınların müzik icraları içe kapalı, 

konservatif bir yapıya sahiptir. Vokal ve çalgısal icralarını sadece hemcinslerinin 

katılımı ile gerçekleştirebilen kadınların müzik icralarında, etken rolü oynayan icracı ve 

edilgen durumdaki katılımcı, dinleyici veya izleyicilerin de kadınlardan oluştuğu 

görülür. Bu durumda kadın müzik icralarının tamamen saf bir yapı ile kadınlara has 

icralar olduğu ifade edilebilir.  

Kadın müzik icralarının içe kapalı yapısı, katılımcı kimlikleri yanında icra 

edilen çalgılar, icra tür ve şekilleri, icra repertuarı vb. pek çok bağlam ve yapı 

özelliklerini de belirlemektedir. Çalışmamızda icraların yapısal ve bağlam özellikleri, 

geçmişten günümüze yaşadıkları değişim ve dönüşüm de göz önünde bulundurularak 

incelenmiştir. 
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ABSTRACT 

Our research which we have studied the music performances in Yoruk culture 

and the female performances among these, was limited with the provinces Mugla, 

Aydin, Izmir, Bursa, Canakkale and Balikesir. Based on the idea that music is formed 

with the cultural life and the culture plays an active role throughout the process from 

production to consumption, it was deemed appropriate that female performances should 

be examined together with their cultural structure and the context properties. 

The identity of Yoruk women in social life exhibits properties changing 

cyclically. A conservative and self-enclosed structure is also seen in their performances 

for the women who cannot get at the forefront of social life.  Because of the reason that 

women is only able to  perform their vocal and instrumental performances through the 

participation of their fellows, as well as the performer that plays an active role in 

performing music, passive participants, listeners or viewers are also women. In this 

case, female music performances can be expressed as performances which are unique to 

women with a completely pure structure. 

Showing a self-enclosed structure of female music performances also 

determines many properties of the context and structure such as instruments playing, 

types and forms of performance, repertoire of performance besides performer identities. 

Structural and contextual features of performances were studied by also considering the 

change and transformation of them from past to present.              

 

 

 

 

 


