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Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar 1

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Türkler köklü bir kültüre sahiptir. Kültür, 
milletlerin kaderlerinin tayininde önemli bir unsurdur. Milletleri millet yapan 
başlıca faktör de kültürdür. Tarihi süreçte dil, din, örf, hukuk gibi temel unsur-
larından toplamından oluşmaktadır. Türk kültürü de kendine has özellikleriyle 
gittiği her coğrafyada kültürünü muhafaza edebilmiştir. Yaptığı göç hareketle-
ri ile Türkistan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a, Balkanlar’dan Afri-
ka’ya kadar taşıyan Türkler, temelleri sağlam olan kültürlerinin izlerini de bu 
coğrafyalara taşımışlardır. Bahsettiğimiz coğrafyalarda da köklü kültürler yok 
değildi. Fakat Türkler kültür karakterlerini insani temelde inşa ettiklerinden 
dolayı gittikleri coğrafyalarda muhafaza edebildiler. Bu sebeple de Türk kültürü 
bulunduğu coğrafyalarda hızlı bir şekilde nüfuz etti.    

Türkler Türkistan’dan Anadolu’ya süren uzun müddetli göçleri neticesinde 
kültürlerini ve geleneklerini de kendileri ile birlikte getirmişlerdir. Bugün hala 
Anadolu’nun her köşesinde yüzyıllar öncesine dayanan Türk efsaneleri, ma-
salları ve şiirleri söylenegelmektedir. Böylece Türkler yazılı metinlerin yanında 
sözlü kültür ile de kültürlerini muhafaza etmişlerdir. Sözlü ya da şifahi kültür 
Türklerin kendilerini ifade etmelerinde en temek unsurlardandır. Sazımızla, 
sözümüzle ifade ettiğimiz dertlerimiz, acılarımız, sevinçlerimiz kuşaktan ku-
şağa söz ile aktarılmıştır. Yazılı kültürün tarihimizde gelişmesi sözlü kültürü-
müzü olumsuz etkilememiş aksine iki alanında birlikte gelişmesini sağlamıştır. 
Karacaoğlanlar, Dedemoğlular, Köroğlular bu kültür aracılığıyla dertlerimizi 
kulaklara nakşetmişlerdir. Bu kültür, Gaziantep’imizde hala yaşamaktadır. Şeh-
rimizin önemli kültür unsurlarından olan Baraklar, kültürlerini muhafaza etme 
bilinci ile örnek teşkil etmektedirler. 

Türk kültürü dairesi içerisinde Baraklar özel bir yere sahiptir. Bu özellik 
Türk kültürünün tarihi macerasından olduğu gibi Baraklarında uzun göçleri so-
nucunda kültürlerini muhafaza edebilmesinden kaynaklanır. Köklü bir geçmişe 
sahip olan Barakların kökeni efsanelere karışmıştır. Barak ismi de mitolojik 
devirlere ait Türk efsanelerine kadar dayanan tarihi geçmişe sahip bir isimdir. 
Baraklar da kültürlerini bu yolla muhafaza ederek Türk sözlü kültürünün önde 

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
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gelen temsilcilerinden olmuşlardır. Yaşadıkları bölgeleri aşarak meşhur hale 
gelen Barak türküleri bu durumun tezahürü konumundadır. Bu özelliklerine 
paralel olarak Barakların Horasan’dan Anadolu’ya iskânları süresince yaşanan 
her olayı Barak ozanlarının şiirlerinde görmek mümkündür. Barak kültürünün 
anlaşılmasında türkülerin olmazsa olmaz unsurlardandır.

Baraklar çok geniş bir sahada yaşamaktadırlar. Bugün Gaziantep civarında 
Barak Ovası ve Barakeli olarak da bilinen bölgede bulunmaktadırlar. Bu böl-
ge Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kilis’in güneydoğusundan, Gaziantep’in 
Oğuzeli ilçesinin güneyinden ve Nizip ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Bel-
kıs köyünden başlayarak doğuda Fırat nehri kıyısına ve güneyde Suriye sını-
rına kadar uzanan oldukça geniş bir alanı içine almaktadır. Yaşadıkları geniş 
sahada Baraklar, Türk kültürünün yerleşmesini ve kökleşmesini sağlamışlardır. 
Bu özelliklerine ithafen yazarın ifadesi ile Baraklar, “Türklüğün özü ile İslam’ın 
özünü Özemeç haline dönüştüren farklı, ilginç bir Türk topluluğudur”. Ayrıca eski 
Türk inancını halen taşımakta olan Baraklara masallarda adı geçen yasaklı ve gi-
zemli “Türklerin kırkıncı odası” demek de yerinde olur.”

XVII. yüzyıl sonlarında bugün bulundukları coğrafyaya yerleşmeye başla-
yan Baraklar, sahip oldukları sözlü kültür sayesinde gelenek ve göreneklerini 
korumakla birlikte bu günlere aktarımında da oldukça önemli bir rol üslenmiş-
lerdir. Ozanların dilinden dökülen her dörtlük, aynı zamanda tarihi olayların da 
aydınlatıcısı olmuştur. Horasan’dan Anadolu’ya iskân dâhil olmak üzere hemen 
yaşanan her olayı, Barak ozanlarının şiirlerinde görmek mümkündür. Barak-
ların Anadolu’daki yaklaşık beş yüz yıllık macerası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
uzanan oldukça geniş, renkli ve maceralı olaylar içermektedir. Bu zengin kül-
tür yukarıda da vurguladığımız gibi hem eski Türklerden kalma inanç ve gele-
nekleri korumuş hem de bölgenin tarihini şekillendirmiştir. Tüm bu özellikler 
Barak kültürünün Türkmen boyları içinde müstesna bir yere taşımaktadır. Bu 
kültürel mirasın korunup kayıt altına alınması ve sonraki kuşaklara aktarılma-
sı saydığımız hususlardan ötürü son derece büyük önem arz etmektedir. Zira 
Barakların çağlar içindeki macerası, bölgenin gerçeklerine de ışık tutmaktadır.

Bu minvalde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Barak kültürünün mu-
hafazasına destek olmak ve bu kültürü kayıt altına almak için projeler gerçekleş-
tiriyoruz. Kültürel değerlerimizi hatırlamak ve gelecek nesillere bırakmak adına 
pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Gaziantep’in geçmişte sahip olduğu değerleri 
canlı tutmak amacıyla sosyal ve kültürel anlamda çalışmalar yürütüyor, şehrimi-
zin geçmiş dönem değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Halkımızın hizmetine 
sunduğumuz müzelerle ve diğer etkinlikler ile, Gaziantep’le ilgili sosyal ve kültü-
rel içerikli obje ve unsurları bir araya getirerek yaşatmak için çaba gösteriyoruz.
Bu düşüncelerden yola çıkarak Barak kültürünü tekrardan gündeme taşımak 
amacıyla düzenlenen bu sempozyuma emek veren, bildiri gönderen ve katkı 
sunan herkese teşekkür ediyor; çalışmanın ülkemize, bölgemize ve Gaziantep’i-
mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanı, Bakanlık 
temsilcim, değerli dernek başkanlarım, değerli akademisyenler, öğrenciler he-
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben de bir Güzelbey ailesi mensubu olarak Türkmen göçü ile Horasan’dan 
gelen Dört oymak boyundan Beydilli’nin Bekmişli oymağının Mihmanlı oba-
sındanım. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Barak kültü-
rünü çok önemsiyor ve bize her zaman Barak kültüründeki bize yansıyan acı, 
merhamet, meşakkat, koşuşturma, birlik, beraberlik gibi unsurları gençlerimize 
kültürümüze tekrar aktarma adına çalışmalar yapmamızı istiyor. Biz bu konuda 
Büyükşehir Belediyesi olarak sözlü tarih çalışmasını çok önemsiyoruz. Kültür 
Daire Başkanlığımızın altındaki Kent Arşivi sözlü tarih çalışması gerçekleştiri-
yor. Çeşitli köylerde şimdiye kadar seksene yakın köy oldu. Giderek hem masal 
çalışması, masal derlemesi ve şiirleri derleyerek bunları dijital platforma aktar-
ma çalışmasına başlamış vaziyetteyiz. Çünkü artık bir araya gelme bu yaşam, bu 
koşuşturma içerisinde biraz zor oluyor. Artık yeni bir şekilde gençlere ve kültü-
rümüze aktarmamız gerekiyor. Biz bu yüzden dijital anlamda bunlara ulaşmayı 
önemsiyoruz ve bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Bu sempozyumunda bizi 
daha ileriye taşıyacağına ve yeni ufuklar açacağına inancımız tam. Tüm katı-
lım sağlayan akademisyenlere Gaziantep’e geldikleri için teşekkür ederiz. Birlik 
ve beraberlik içerisinde inşallah her zaman Barak kültüründe olan, her zaman 
bayrağımızı koruyan, vatanımızı koruyan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
anarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yusuf Erdem GÜZELBEY 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
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Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, 
Bakanlığımızın temsilcisi Hatice Hanım, değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. 
Günaydın. 

Böyle bir sempozyumu üniversitemizde düzenlemekten son derece mutlu-
yuz. Ben sadece hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü Barak kültürünü ben de 
tanımak istiyorum. Yeteri kadar bilgim yok ama önemli bir kültür. Bu kültürü 
yaşatmak ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir sempozyumu düzenleyen 
ekibi tebrik ediyorum. Sadece bir önerim olur. Gelin bu kültürü yaşatmak adı-
na bir dahaki sempozyumu Barak’ta yapalım. Yani üniversite olarak Barak’ta 
yapalım ki daha orijinal olsun diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarıyla tamamlayacağından ümitvarım; 
kazasız, belasız yaparız.

Son diyeceğim de şu üniversite kapılarını Gaziantep’e sonuna kadar açmak 
istiyorum. Lütfen daha fazla etkinlik yapalım. Gaziantep Üniversitesi’nin ka-
pılarına Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil adlarını vermek bize nasip oldu. 
Çocuk Hastanemiz müjdeliyorum açıldı. Tamamen açılışı yapacağız. Çocuk 
hastanesi 250 yataklı. Sizlerin Gaziantep Üniversitesi’ne daha sık gelmenizi 
istiyoruz. Bütünüyle Gaziantep Üniversitesi’nin kapıları sizlere açıktır. Sizi her 
yönde bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diyorum. Gelen misafir-
lerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. 

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü
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Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Büyükşehir Başkan Vekilimim, Sayın 
Kent Konseyi Başkanımız, çok değerli Türk dünyasından gelen bilim insanları, 
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş gel-
diniz diyorum. Öncelikle bu sempozyumu düzenleyen emeği geçen başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız, Başkan Vekilimiz, Daire Başkanımız, üniversite 
rektörümüz ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Evet değerli katılımcılar Barak Türkmenleri deyince aklımıza Anadolu’ya 
gelen son Oğuz boyları geliyor. Barak kültürü Oğuzeli’nden başlayıp Nizip’in 
kuzeydoğusunda bulunan Belkıs köyüne kadar doğuda Fırat nehri kıyısına ve 
güneyde de Suriye sınırına kadar uzanan bir destandır. Barak Türkmenlerinin 
serüveni yaklaşık 400 yıl önce Horasan’dan 84.000 çadırla başlayıp Anadolu’ya 
yolculukla başlamıştır. Ezo ile Şido Hanefi’nin, Miskin Ali ile Beni Sultan’ın, 
Kul Mustafa ile Meryem’in, Garip ile Şahsenem’in, Hurşit ile Maho’nun yaşan-
mış aşk hikayeleri günümüze kadar yakılan uzun havalarla ve türkülerle hayat 
bulmuştur. 

Uzun havalar Baraklıların tarih kitabıdır. Horasan’dan nasıl çıkıldı? Hangi 
yollardan geçildi? O yollarda kimler öldü? Kimler kimlere aşık oldu ve kavuşa-
madı? Hepsi türkülerde kayıtlıdır. Tabii bir de bu ağıtların, türkülerin yakıldığı 
Barak odalarımız var. Nesilden nesile aktarılmış, aktarılması gereken bir kültür-
dür oda kültürü. Barak odaları kan davalarının çözüldüğü, barış yemeklerinin 
yendiği, taziyelerin kabul edildiği ve sosyalleşmenin öğrenildiği mekanlardır. 
Bu yörede üniversite okumayanlar, kendilerini Barak odasından mezun sayarlar. 
Barak Üniversitesi mezunuyum derler. Çünkü o odalarda aynı üniversite gibi 
bir eğitim ve öğretim odalarıdır. 

Barak kültürü dediğimiz Türkmen kültürü maalesef yavaş yavaş kaybolma-
ya yüz tutmuştur. Bizler de Ezogelin’i sıçrama tahtası yaparak bu kültürü ya-
şatmak, tanıtmak ve devamını sağlamak istiyoruz. Oğuzeli Belediyesi olarak bu 
kültürün yaşatılması gerektiğini düşünerek Dokuz Yol Mahallemizde -önceki 
ismi Uruş olan köyümüzde- Ezo Gelin ve Barak Kültür Evi ile Kır Kahvesi 
projemizi hayata geçirdik. İnşallah buralar Barak kültürünü yaşatacak. Eskiden 

M. Sait KILIÇ 
Oğuzeli Belediye Başkanı
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olduğu gibi türküler yakılacak, mırra kahve içilecek, sohbetler edilecek. Yine 
proje kapsamında 2019 yılında kültürümüzde bir de Yaşayan Müze Barak ismi 
kitabını çıkardık. Bu kitap Barak mimarisinin, kültürünün ve yaşantısının yer 
aldığı tarih arşivlerinde yerini alarak kültürümüzü nesilden nesile aktarmak için 
güzel bir eser oldu. Biliyorsunuz kız çocuklarımız bebekle oynamayı sever. Bi-
zim kültürümüze yabancı olan bebekler var. Çocuklarımız onlarla oynayacağı-
na, kendi kültürünü, kıyafetlerini tanısın, kendisine bu kahramanları örnek diye 
belediye olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte eğitim 
programları içerisinde Bara kostüm dikim dikimi, Ezo Gelin bebek kursu dü-
zenleyerek bu kurs ile hem Barak kültürünün canlanmasını hem de kadınları-
mızın istihdamına katkı sağladık. Bu tür çalışmalar yaparken bizim olan bizden 
olan kültürümüzü markalaştırarak perçinleştirmezsek tabii ki olmazdı. Bu ça-
lışmalarımız neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yaptığımız 
müracaatlar sonucu Ezo Gelin ve Ezo Gelin bebek tasarımının patentini aldık. 
Yöresel lezzetlerimizden bir tanesi olan baştan aşağı Anadolu kokan geleneksel 
ezogelin çorbasının da coğrafi işaretini aldık. 

Yaşanmışlıkları ve hikayeleriyle diplomasız bir mektep olan Barak kültürü-
nü iyi tanıyıp iyi anlamamız lazım. Toprağı vatan kılmak için kutlu bir yürüyüşe 
çıkan Anadolu’yu kendisine yurt eden toprağın çocukları, Barakların milletleş-
me sürecin sürecini satır satır okumak ve bunları hayata geçirmek. Üç gün bo-
yunca gerçekleştirilecek olan Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar 
Sempozyumu’nun ufkumuza, yaşam tarzımıza ve kültürümüze fazlasıyla katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Biz Oğuzeli Belediyesi olarak böyle bir projenin 
içinde olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu programın gerçekleşme-
sine vesile olan az önce saydığımız bütün paydaşlara ve buraya gelerek bizi 
şereflendiren Türk dünyasının değişik bölgelerinden misafirlerimize teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum.
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Sayın Vali Yardımcım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekillerim, Sa-
yın Oğuzeli Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Kent Konseyi Baş-
kanım, Türkiye’nin değişik üniversitelerinden ve uluslararası alandan gelen 
saygıdeğer katılımcılar. sayın hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. 

Önemli bir gündeyiz. Gaziantep yıllardır biriktirdiği o kadar çok birikimi 
var ki bunu anlatmaya ne söz yetiyor ne kelam yetiyor; aynen Evliya Çelebi’nin 
17. yüzyılda söylediği gibi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şa-
hin’in bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Gaziantep ile ilgili kendi 
alanımızda çalışmalar yapıyoruz. Bu şehrin hangi ürününe, hangi birimine 
el atsanız o kadar çok size malzeme sunuyor ki ve size sunduğu malzeme-
ler sadece Gaziantep için değil bütün ulusala yayılacak şekilde karşımıza bir 
ürün çıkıyor. İşte bu Barak dediğimiz olay da Sayın Bakanımızın vermiş ol-
duğu talimatlar doğrultusunda biz Gaziantep ilgili çalışmalar yaparken Kültür 
Turizm Daire Başkanımız Sayın Oya Başkanımla beraber Uluslararası Orta 
Asya’dan Anadolu’ya Baraklar Sempozyumu ki ilk defa bölge olarak Barak 
kavramının bütün bileşenleriyle beraber ele alındığı bir sempozyumla karşı 
karşıyayız. Daha önce yapılan Gaziantep ilgili sempozyumlarda bir seksiyon 
olarak bölüm olarak bulunuyordu ama ilk defa başlı başına bir unsur olarak 
karşımıza çıkan bir durumdayız. 

Tabii biz bunları yaparken Sayın Bakanımızın Gaziantep Modeli dediği 
Sayın Rektör Hocamın sosyal sermaye dediği unsurlarla bunları yapıyoruz. 
Şu an sadece biz klasik bir sempozyum yapmıyoruz. Akademideki bilgilerin 
sunulacağı bir iş yapmıyoruz. Biraz önce görmüş olduğunuz müzik dinletisiyle 
birlikte dışarıda Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü’nün Barak yöresine ait or-
taya koymuş olduğu ürünleriyle kutlandığı ve Oğuzeli Belediye Başkanımız 
Sait Bey’in Cumartesi günü katılımcıları ağırlayacağı Barak Odası geleneği 
ile beraber toptan bir hareketle biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Sadece üniver-
sitenin, belediyenin değil, şehrin bileşenlerinde, bu işe el atması gereken kim 
varsa onlarla beraber hareket edilen ve adına Gaziantep Modeli dediğimiz bir 
unsurla karşı karşıyayız. 

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR 
Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Genel Müdürü
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Sempozyumda 45 tane bildiri sunulacak. Uluslararası alandan gelen hoca-
larımız ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden gelen hocalarımız tebliğlerini 
sunacaklar. Biz bu tebliğleri daha sonra kitaplaştıracağız. Kilis 7 Aralık Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım hocamızın Gaziantep Yöresinde 
Barak Boyu adlı kitabını yayınladık. Adil hocamın ve Emin hocamın 25 tane 
eseri İstanbul’da TRT sanatçılarıyla ve mahalli alanda hem geleneksel tarzda 
hem de modern üslupla okudukları bir CD meydana getirdik. Kitaba da o 
CD’nin karekodunu vererek bunu kayıt altına almaya çalıştık. Bu da önemli 
bir hususiyetti.

Biz bunları yaparken bileşenlerimizden bahsettik. Başta Bakan Hanım ol-
mak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Erdem Bey’in denetiminde 
Kültür Daire Başkanımız Oya Başkanım, Kültür Müdürümüz Hülya Hanım-
la ve Selahattin Bey’le beraber belediye tarafında işleri yapıldı. Üniversiteye 
geldiğimizde Türk Edebiyatı Bölüm Başkanı Hülya Hanım, Prof. Dr. Meh-
met Erol Bey, bölümdeki asistan arkadaşlarımız Eren Bey, Bestami Bey olmak 
üzere beraber yola çıktık. Dışarıda göreceğiniz sergide çok büyük emeği olan 
Hatice Kutsal Hanımefendi Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü müdürü ki bunu 
bir övünç kaydı olarak söyleyebilirim. Türkiye’de pek çok yerde olgunlaşma var 
ama bir diğer olgunlaşmaları gezmek lazım. Bir de Gaziantep’teki olgunlaşma-
yı gezmek lazım. Gerçekten o Gaziantep modelinin ortaya koyduğu unsurlarla 
beraber bunun da farkındalığını yaşıyoruz. Bu da önemli bir hususiyettir bizim 
için. 

Gaziantep o kadar çok önemli ki biraz önce dinledik. Barak dediğimiz ken-
dine has bir tavır var. Türkiye’nin değişik yerlerinde müzik adları var. İşte boz-
laklar var ama Antep’e geldiğinizde Barak vardır. Antep’te bir de İkindi Sazı var. 
Düşünün siz şehrin içindekiler şehrin dışındakiler fark etmiyor. İkindi Sazın’da 
Gaziantep’in çok önemli bir müzik geleneği. Barak çok önemli müzik gelene-
ği. Bundan dolayıdır ki Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuarı çok eskidir. Türkiye’de üç tane kurulmuştur. Birisi İstanbul Teknik bir 
tanesi İzmir Dokuz Eylül üçüncüsü ise Gaziantep’tir. Niye Gaziantepli bakın 
müzik fakültelerinden bahsetmiyorum. Türk müziği devlet konservatuvardan 
bahsediyorum. O çalışmalar sayesinde yörede bulunan Barak’la ilgili veya diğer 
unsurlarla Türk sanat müziğinden tutun da Türk halk müziğine kadarki olan 
çalışmalar yapıldı. İşte size Gaziantep’i ortaya koyan bir unsur. 90’lı yıllarda 
üç tane konservatuar bir tanesi Gaziantep’e açılmıştı. İşte bu da bize bu şehrin 
geçmişindeki müzik kültürünün, kültürel unsurlarının ne kadar da zengin ol-
duğunu ortaya koyuyor. 

Biraz önce bahsettiğim CD yapılırken emeği geçen TRT sanatçılarının 
isimlerini söylememe müsaade edin. Sevim Seçkin, Dünya Tekin, Münevver 
Özdemir, İhsan Güvenç -ki hemşerimiz biliyorsunuz-, Kültür Bakanlığı Dev-
let Kurullarından Mehmet Daniş, Gültekin Çelik, mahalli sanatçılarımızdan 
Bayındırlı Gazi Fevzi Can Pulat, Hüseyin Kaplı, Feyzi Çoban, Murat Şahin, 
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Uğur Fıstıkçı, Serdal Erdal gibi isimlerle yapıldı. Adil hocam ve Emin hocam, 
Barak’ta yaşayıp stüdyoya getirip çekilmesi zor olan insanların ayağına stüdyo-
yu götürerek çekimleri orada aldılar. Bizim bu da o insanlara karşı olan bir vefa 
borcumuzdu. Bunu da önemli olarak görüyoruz. 

Yine Büyükşehir Belediyesi ve Üniversite iş birliğinde bir çalışma daha 
yapıyoruz. TRT repertuarına girmiş kırık hava 96 tane, uzun hava 39 tane, 
oyun havası 25 tane olmak üzere TRT repertuvarına girmiş 160 tane türkü 
var. Türkiye’nin değişik şehirlerindeki TRT repertuvarına baktığınız zaman bu 
müthiş bir rakamdır. Bizim duyduğumuz çoğu türkünün aslında Antep’e ait ol-
duğunu araştırınca anlıyoruz. TRT’ye girmemiş muhtelif kitaplarda yayını olan 
146 tane daha eser var. Ortaya koyduğunuzda 300 gibi bir rakam çıkıyor. Tabii 
bu rakam boşuna çıkmadı. Barak dediğimiz şey yaşanmışlığın bir sonucuydu. 
İnsanlar yaşadıklarını türküye döktüler, yazıya döktüler, şiire döktüler. Baraklar 
Horasan’dan çıkıp 500 yıllık bir süreç boyunca Anadolu’nun Müslümanlaştırıl-
masında, Orta Asya’daki Türk geleneklerinin Anadolu’ya yerleşmesindeki çok 
önemli bir unsurdur. Oymaklar sayesinde biz Orta Asya’dan gelen Oğuzların 
geleneklerin hala devam ettiğini görüyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi? Antep’te 
Üçoklar var, Bozoklar var. Bunlar Oğuz kollarıdır. Yani 10712den itibaren 
Anadolu Müslümanlaştırılırken Orta Asya’dan gelen boyların çok önemli bir 
katkısı olmuştur. Biz bütün bunları harmanlayarak günümüze anlatmayı ve bu 
mirası da gelecek kuşaklara aktarmayı için önemsiyoruz. 

Aramızda Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimiz var. Sayın Başkanım, Sa-
yın Vali Yardımcım biz o arkadaşları etkinliğe dahil etmeye çalışıyoruz. Niye? 
Fen lisesinde okuyan arkadaşlarımız tübite hazırlanırken sosyal bilimlerdeki 
arkadaşlarımız da bu tür etkinliklerle kendilerini geliştirsin düşüncesiyle et-
kinliklerimizde ağırlıyoruz. Sağolsunlar başta Milli Eğitim Müdürümüz Yasin 
Bey olmak üzere Okul Müdürü Cengiz Bey’e teşekkür ediyoruz. Biz bütün bu 
bileşenlerle beraber geleneğimizi geleceğe taşımak için elimizden gelen gayreti 
yapmaya gayret ediyoruz. Tabii serde hocalık olunca çok fazla konuşuruz ama 
sizi bekletmemek adına bu ana başlıkları vermek istedim. Yine bu etkinlikte 
yaptığımızda Selahattin Bey’in çok büyük katkısı olduğu Kültür Turizm Daire 
başkanlığımızda ve ismini saymadığım. Arkadaşlar olabilir tabii Hatice Kutsal 
hanımefendi Oğuzeli Belediye Başkanımız Olgunlaşma Enstitüsü üniversi-
teyle beraber bir ortak bir iş ortaya çıkartmış, teşekkür ediyoruz. Gaziantep’e 
ilgi son zamanlarda o kadar çok arttı ki girin gök tezi, Gaziantep edebiyatı, 
sanatı, kültürü, coğrafyası ilgili çok fazla yüksek lisans doktora tezi yapılıyor. 
Niye? Çünkü malzeme var burada. Barak konusunda da son zamanlarda bizim 
bölümde dahil olmak üzere yüksek lisans doktora tezlerinin çok fazla doğdu-
ğunda görüyoruz. Bu anlamıyla sempozyumun bilim dünyasına gazete kültür 
hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanarak katılımız için teşekkür ediyo-
rum, saygılar sunuyorum. 
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GAZİANTEP’TE YAŞAYAN BARAKLARIN SÖZLÜ 
EDEBİYATINDA GÖÇLE İLGİLİ TEMATİK BİR  

İNCELEME

Behiye KÖKSEL * 

* Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, koksel@gantep.edu.tr
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 ÖZET

Gaziantep Barak Türkmenleri arasında yaşayan göç ve iskân hatıralarının 
kültürün muhafazasında önemli role sahip olduğu görülür. Bu iskân hatıraları-
nın kalıcılığını sağlayan kalıp, sözlü edebiyat olmuştur. Barak Türkmenlerinin 
Orta Asya’dan Anadolu’ya göçü ve bunun devamında maruz kaldıkları iskân-
ları şiir, türkü ve hikâyelerinde önemli bir temadır. Göç, Barak Türkmenlerinin 
sözlü edebiyatında bir hareket noktasıdır. Sözlü gelenekte muhafaza edilen göç 
ve iskân hatıraları bu yörede yaşayan Barak Türkmenlerinin bağlılığını pekiştir-
mekte ve aidiyet duygusunu kuvvetlendirme işlevini taşımaktadır. İskân konulu 
metinler o dönemde neler yaşandığını hafızada tekrar canlandırmakta, bu can-
landırma Barak odalarında bir gelenek halinde devam etmektedir.

Bu bildiri Gaziantep’te yaşayan Barak Türkmenlerinin sözlü edebiyatındaki 
göçü tematik olarak incelemekte, göçün ve bunun sonunda yaşanan iskânın 
sözlü edebiyat eserleri yoluyla kolektif belleğin inşasındaki rolünü ele almakta, 
türkülerin o dönemde yaşananların canlı belleği oluşuna ve o tarihî sürecin hal-
kın gözüyle algılanışına, zorunlu iskâna tabi tutulmanın,  Osmanlı döneminde 
zorunlu iskânla ilgili alınan kararların Baraklar özelinde Türkmen aşiretindeki 
yansımalarına, bunu yaşayan aşiretin üzüntü ve zorluklarına ve buna bağlı ola-
rak ortaya koydukları şiirlerin protesto işlevine yer vermektedir. Konuyla ilgili 
incelemeler, sözlü ve yazılı kaynaklardan elde edilen âşık tarzı şiir, türkü ve 
destanlar üzerinden yapılmıştır.
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Giriş

Barak Türkmenleri arasında sözlü halk edebiyatının yaşamaya devam etme-
sinde yeme-içme kültüründen giyim kuşama kadar pek çok geleneksel kültür 
unsurunun yaşatıldığı Barak odası geleneğinin süregelmesi önemli bir etken 
olmuştur. Barak odaları kendi geleneksel kuralları ile göçer yaşamdan gelme bu 
Türk aşiretinin eski sözlü hatıralarını yaşatan eserleri muhafaza eden bir bellek 
mekânı olmuştur. Yakın zamana kadar işlevsel olan, bugün de bazı köylerde 
muhafaza edilmeye çalışılan Barak odaları icracı, aktarıcı ve dinleyici-izleyi-
cinin yüz yüze iletişim kurması ile gelişen ve kurumsallaşan sözlü kültürün 
yaşadığı, yaşatıldığı yerler olmuştur. Barak odalarında, düğün, vs. şenlik ortam-
larında Kerem ile Aslı, Mah Mihri, Âşık Garip, Köroğlu kolları, Bey Börek, 
Karacaoğlan, Dede Korkut hikâyeleri anlatılmakta, aşiretin şairlerinin yanı sıra 
bilhassa Karaca Oğlan ve Dadaloğlu gibi aşiret şairlerinin türküleri söylen-
mektedir. Biz bu çalışmamızda bu sözlü edebiyat eserlerinden Barakların iskân 
hikâyelerini, yurt değiştirme hikâyesini ve göçü-iskânı anlatan Dedemoğlu ve 
Kılınçoğlu başta olmak üzere aşiret şairlerinin türkü ve destanları üzerinde ça-
lıştık. Ferruh Arsunar’ın 1958 yılında yayınlamış olduğu Gaziantep Folkloru 
adlı eserinde yer alan Barakların yurt değiştirme hikâyesi ve göç hikâyesi, 2021 
yılında Barak köylerinde yapılan alan araştırmasında kaynak kişilerin anlattığı 
hikâyeler ve yörenin türkü icracılarının, kaynak kişilerin repertuvarında hala 
mevcut olan iskân şairlerinin şiirleri, üzerinde çalıştığımız metinlerdir. 

İnsan toplulukları var olduklarından beri bir yerden başka bir yere göç et-
mişlerdir, bu göçlere ekonomik koşullar, iklim şartları, savaşlar, siyasî şartlar ve 
daha pek çok unsur sebep olmuştur. İnsanların yaşadıkları her şey onların ortaya 
koydukları yazılı ve sözlü eserlere yansır. Geniş halk topluluklarının yaşadıkları, 
kitlesel olarak maruz kaldıkları olaylar onların destanlarına, efsanelerine, türkü 
ve ağıtlarına yansır. Epik destanların oluşum sebebine baktığımızda milletin 
başından geçen önemli bir hadise, göç, savaş, vs. gibi olayların hareket nokta-
sını oluşturduğunu görürüz. Göç, zahmetli bir süreç, çoğu zaman geri dönüşü 
olmayan bir yolculuktur. Göçler isteğe bağlı veya zorunlu olabilir. Türklerin 
mitolojik efsanelerinde mesela Uygurların Kara Kurum’dan Beş Balık bölgesi-
ne göçü zorunlu, Ergenekon’dan çıkışları ve Oğuz’un uzun bir göç yolculuğunu 
anlatan fetih yolları isteğe bağlı göçlerdir, bir hedefe doğru yürümektir burada 
göç. Bildirimizin konusu olan göç Barak Türkmenlerinin Horasan’dan Anado-
lu’ya, Gaziantep civarlarına göçü ise zorunlu bir göçtür. Göçün sonundaki iskân 
bölgeleri de kendi seçimleri değil, zorunlu olarak yerleştikleri yerlerdir.  

Barakların Horasan’dan Anadolu’ya gelişleri ile ilgili Göç, Yurt Değiştir-
me ve İskân hikâyeleri bütünlük taşıyan bir epik anlatıya dönüşmemiştir. Buna 
rağmen bu anlatılar uzun soluklu olmuştur, o kadar uzun bir soluktur ki bu, 
yüzyılları aşmıştır. Gaziantep’in yerel kaynaklarında okuduğumuz göç ve iskân 
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hikâyelerinin kimi epizotlarını yakın zamanda yapılan saha çalışmalarında din-
lemek ve kaydetmek imkânımız olmuştur. Kısacası yaşamaktadır.

Göçün Sebebi:

Baraklar arasında derlenen Yurt Değiştirme hikâyesinde Horasan’dan Ana-
dolu’ya göç eden Barak aşiretinin göç sebebinin Osmanlı’nın fermanıyla oldu-
ğu anlatılmaktadır: “Bayındır Han devri böylece geçti, Osmanlı devri açıldı. 
Padişah hükmü başladığı zamanda, Horasan’da bulunan ve Baykal gölü tarafın-
dan bu yana gelen Türk aşiretlerinin padişaha itaaat edüp vergi vermediklerini, 
önlerine gelenlerle savaş idüp yağma ettiklerini, her tarafı yakıp yıktıklarını 
müzevirlemişlerdi. Padişah bunları duyup yola getirmek için Kadıoğlu Yusuf 
Paşa’yı, İran topraklarına gönderdi.”1 Metnin devamında Kadıoğlu Yusuf Paşa 
bu bölgeye gelince söylenenlerin asılsız olduğunu, ortada yağma ve talan bu-
lunmadığını görür. Ancak padişah bir ferman daha yollayarak bu aşiretlerin 
Arabistan ve Türk sınırı arasına götürülmelerini ve Arapların ağzına bir set ku-
rulmasını emreder. Yusuf Paşa bu fermanı oradaki Türk aşiretlerinin başı olan 
Feruz Bey’e verir. Feruz Bey, bu ferman üzerine aşiretleri toplayarak yola çıktı-
lar. Yurt Değiştirme hikâyesindeki bu bilgiye göre Horasan civarında yaşayan 
Türklerin Horasan’dan göç yoluna çıkış sebebi Osmanlı padişahının emriyle 
olmaktadır. Bu kısa hikâyenin yanı sıra sözlü tarih verilerinde kimi zaman Ho-
rasan’dan yola çıkışın sebebine değinilmemektedir. Göçün sebebinin Osmanlı 
yönetiminin aldığı kararlarla yapıldığı ve böylece siyasî olduğu anlaşılmaktadır. 
Barakların Horasan’dan göç yoluna çıkışı tek yönlü bir yolculuktur. Ancak daha 
sonra aşiretlerin önemli bir bölümünün geri İran-Horasan bölgesine dönme-
sinin icap ettiği anlaşılmaktadır. Sözlü tarih verilerine göre bu dönüş Baraklar 
Colap’a yerleştikten sonra Osmanlının çok yüksek vergi istemesidir. Feruz Bey 
aşireti toplayıp geri İran’a döner, aşiretin tamamını götürmek ister, ama Firuz 
Bey’e çok küçük bir gurup katılır. Aslında Osmanlı ile aşiretin bir isyana dönüş-
memiş olsa bile tepkisine sebep olan hususun vergi meselesi olduğu anlaşılıyor, 
sözlü kaynağımız hayvancılıkla uğraşan aşiretten koyun, keçi gibi unsurların 
vergi olarak istenmesine kimsenin seslenmeyeceğini, ama para ve altının vergi 
olarak istenmesinin onlar için sıkıntı olduğunu belirtir.

Türk halk edebiyatında göç dendiğinde ilk aklımıza gelen Uygurların Göç 
destanıdır. Uygurlar da istekli olarak değil, zorunlu olarak göç etmişlerdir. Bu 
mitolojik anlatıda Uygurlar Kara-Korum bölgesinde yaşarken Çin’de egemen 
olan Tang sülalesinin elçilerinin Kara-Kurum’un kudret ve zenginliğinin bu 
bölgede kayalık bir yerde bulunan Kutlu Dağ’dan dolayı olduğunu düşünmeleri 
ve Kutlu Dağı parçalara bölerek götürmelerinin neticesinde felaketlerin arka 
arkaya gelmesi ve göçe mecbur kalmaları anlatılır.2 Çin kaynaklarından tespit 

1-  Ferruh Arsunar, Gaziantep Folkloru, İst., 1962, s.155
2-  Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Ank., 1998, s.82, TTK 
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edilen bu efsanenin yanı sıra Cüveyni tarafından tespit edilen Göç destanında 
felaketin sebebi belli değildir. Bu efsaneye göre Uygurlar ve onlara bağlı halklar 
günün birinde garip şeyler hissetmeye başlarlar, atlar kişnemeye, develer bö-
ğürmeye, vahşi hayvanlar ile köpekler ulumaya, koyun ve kuzular melemeğe, 
çocuklar ağlamaya başlamışlar. Bu sırada her sesten göç, göç diye sözler duy-
muşlar.3 

Yukarıdaki ilk metinde Uygurların göç etme sebebi bulundukları yerde arka 
arkaya gelen felaketlerdir. Bu felaketlerin sebebi ise kağanın yaptığı bir hata-
dır. İşe yaramadığını düşündüğü bir kayalık dağı Çin prensesine karşılık Çin’e 
vermiştir. Kağanın bu hatasının bedelini halkı ödemiştir. Kuşlarla hayvanlar 
yaklaşan felaketi haber vermek için bağırmaktadırlar. İkinci metinde ise göç 
vaktinin geldiğini yer-su ruhları haber vermektedir. Aslında bu metin mitolojik 
bir metindir. Uygurların türeyişi ile başlayan ve ağaçtan doğan çocukların soyun 
atası olarak anlatıldığı metnin devamında olaylar göçe kadar gelmektedir. Uy-
gurların göçü başlar ve “Göç” sesleri kesilene kadar yola devam ederler ve ses-
lerin bittiği yerde dururlar, yerleştikleri yere Beş Balıg adını verirler. Mitolojik 
bir mesajla yola çıkan Uygurlar göçün sonunda daha huzurlu ve mutlu bir hayat 
yaşarlar. Ergenekon’dan çıkış da bir göçtür. Bu göçün sebebi de nüfus artışıdır. 
Ergenekon’da destana göre 400 yıl kalan Türkler, 400 yıl sonra buraya sığamaz 
olmuşlar ve Ergenekon’dan ayrılmak için çıkış yolları aramışlardır. 

Göçün Mekânları, Göç Yolları:

Barakların göç ve iskân konulu halk anlatılarında vakaya bağlı mekân anla-
tımı söz konusudur. Ele aldığımız metinler dağınıklık taşımaktadır. Anlatılan 
tarihî olaylar ile mekânlar içiçe geçmiştir.

Horasan: Göçün hareket noktası Horasan’dır. Hem hikâyelerde, hem de 
iskân şairlerinin şiirlerinde göçün Horasan’dan başladığı ifade edilir:

“Çıktık Horasan’dan sökün eyledik,

Düşürdüler bizi tozlu yollara”4

Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Barak Türkmenlerinde de Hora-
san’dan gelmiş olmak bir ayrıcalıktır. Horasan’dan gelenekleri, türküleri, sazları 
ve sözleri, destanlarıyla Anadolu coğrafyasına gelen Oğuz Kağan’ın torunları 
burada farklı inanç ve kültürlerle çarpıştılar ve kendi damgalarını vurdular. 

3-  A.g.e, s.77
4-  A.g.e., s.156
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Diğer mekânlar, yol güzergâhı: Dedemoğlu’nun Göç Destanında geçen 
yerler şöyledir: Kayseri, Sivas, Germeğin, Çat, Ağdere, Zile, Samsun, Trabzon, 
Çorum, Karadere, Yozgat, Boğazlıyan, Ankara, Konya, Karaman, Ereğli, Ada-
na. Dedemoğlu’na ait olan bu Göç Destanında geçen yer adlarını mekânla iç 
içe geçmiş bir tarihî realite olarak almak konusu tartışılır. 

İskân Mekânı: İskân edildikleri mekân olarak en çok adı geçen yer Co-
lap’tır:

“Oradan kalktık sökün ettik Colap’a”

“Toplandı aşiret geldik Colap’a”5

“Rakka’dan Colap’a döküldük yola”

1928 yılında bu bölgeye gelen Cahit Tanyol; Barak Ovası’nda yatmadığı 
köy odası, gezmediği köy kalmadığını, bilgi kaynağının, bu geziler ve bu geziler 
sırasında tanıdığı şifahi tarihçi olarak ifade ettiği İdris Ağa ve Alaman Ahmet 
adlı şahıslar olduğunu, aldığı bilgilere göre Barakların hayvancılıkla uğraştık-
larını, göçer olduklarını, Urfa yakınında Ayniriz’de ve Rakka’da yerleştiklerini, 
Anadolu’ya Firuz Bey komutasında geldiklerini, daha sonra Firuz Bey’in Barak 
Ovası’nı bırakarak İran’a geçtiğini, Rakka havalisi, Hama-Humus ve Halep’in 
bir kısmının Barak Türkmenlerinin yerleşim yerleri olduğunu belirtmektedir.6

Sözlü kaynaklarda önce Yozgat civarlarına yerleştirildikleri, buralarda anla-
şamadıkları için buradan Güneye gönderildikleri bilgisi mevcuttur. Yozgat bu 
şiirlerde ve anlatılarda sıkça geçen mekânlardandır. Alan araştırmalarımızda 
kaynak kişilerimiz Anadolu’daki ilk iskân yerinin Yozgat olduğunu, Yozgat’ta 
Çapanoğulları ile Baraklar arasında geçimsizlik olduğunu, Barakları Osman-
lıya Çapanoğullarının şikâyet ettiği ve Güneye bu sebeple gönderildiklerini 
belirtmiştir.

Göç Sırasında Aşiretlerin Reisi ve Göçün Diğer Kişileri:

Göç yoluna çıkarken aşiretlerin reisi Firuz Bey’dir. Firuz Bey, bu uzun göç 
yolunun baş kişisi ve en önemli kahramanıdır. Adı bu göç kafilesi içinde yer 
alan aşiret şairlerinin şiirlerinde destanlaşmıştır:

“Toplandık aşiret geldik Culap’a,

5-  A.g.e., s.158
6-  “Baraklar Üzerine Söyleşi”, http://www.turkmensitesi.com/baraklar.html, ziyaret:30.09.2015, sa: 24.00
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Baş bend de Firuz Bey’in değil mi?”7

Firuz Bey, bu iskân yolunun sembol ismi olmuştur. Göç sırasında aşiretlerin 
beyi olan Firuz Bey bir epik kahramana dönüşmüş değildir.

Firuz Bey’in prototipi olarak sürekli bir yer değiştirme halinde olan Oğuz 
Kağan’ı görebiliriz. Oğuz Kağan, Uluğ Türk’ün rüyasında gördüğü altın yay ile 
gümüş okların peşinde, daha deniz, daha müren aramakta ve kün tuğ bolgıl, 
kök kurıkan diyecek kadar dünyaya hâkim olma ülküsüyle yola çıkmıştı. Türk 
destanlarına baktığımızda böyle milli ülkü ile halkına yol gösteren epik kahra-
manlarımızı görürüz. Bu epik kahramanların prototipi olan Oğuz dinî-mitolo-
jik yol gösteriye sahipti, Oğuz’un ordusuna Gök Börü yol göstermişti. Oğuz’un 
ordusu gök tüylü gök yeleli erkek kurt yürüdükçe yürümüş, durunca da dur-
muştu. 

Colap ve Rakka civarlarında iskân olmuş olan Barak Türkmenleri Firuz 
Bey’e samimi olarak bağlıdırlar, Firuz Bey Osmanlı paşası tarafından aşiretini 
toplayıp tekrar Horasan’a dönmesi için görevlendirilince aşiret ona çok yalvar-
mış ve arkasından çok üzülmüşlerdir.

İskân şairleri: Bu göç sırasında iskân şairleri de vardır, Dedemoğlu ve Kı-
lıçoğlu bunların en meşhurudur. Barakların Horasan’dan Anadolu’ya göç yol-
culuğunu anlatan Göç destanında Dedemoğlu, Barak aşiretini geri döndürmek 
için Firuz Bey’i ikna etmeye gönderilir, ancak aşireti geri çevirmeye ikna ede-
meyince Yusuf Paşa tarafından gözlerine mil çektirilir.

Göç Eden Aşiretin Sayısı: 

İskânı anlatan şairlerden Dedemoğlu’na göre seksen bin hanedir:

“Seksen bin hanadır gelmez hesaba,

Deve, koyun çoktur sığmaz hesaba.”

Barak Türkmenlerinin hayvanlarıyla göç ettikleri anlaşılmaktadır. 

“Kadıoğlu Yusuf Paşa gelende,

Yalan dünya benim derdi Beydili.

7-  Cevdet Avcı, Gaziantep Barakları Anonim Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü Araştırması, (Yayımlanmamış doktora tezi), Çukurova 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015, s.41
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Seksen bin evle iskân olanda,

Tayı, Muvali’yi kırdı Beydili.”8

Sözlü kaynaklardan aldığımız bilgilere göre göç eden 84.000 hanedir. 4000 
hane abdallardır.

Şiirlerden anladığımıza göre bu göçte kimse geride kalmamıştır, genç, ihti-
yar, çoluk, çocuk, koyun, kuzu topyekûn bir yolculuktur bu: 

“Bölük bölük oldu yüklendi göçler,

İhtiyarlar bindi, yayadır gençler.” Dedemoğlu9 

Bu göç yolculuğunda ağ sakallı dedeler, ağ pürçekli analar binek hayvanla-
rıyla taşınmışlardır, kim bilir yolun bin bir türlü halinde Oğuz’un bir an gelip 
Yuşi Hoca’nın tecrübesine ihtiyaç duyduğu gibi onlara da ihtiyaç duyulmuş 
olabilir.

Kadıoğlu Yusuf Paşa: Osmanlı yönetiminin Barak Türkmen aşiretleri hak-
kında şikâyetler üzerine Baraklara düzen vermek için gönderdiği paşadır. Bu 
paşa tarihinde yapılan derlemede Yozgat’ta Çapanoğulları ile Barak Türkmen-
lerinin geçimsizlikleri üzerine Yozgat’a gönderilmekte ve Firuz Bey ile burada 
aşiretin güney illerine gönderilip orada iskân edilmelerini görüşmektedir. Yurt 
değiştirme hikâyesinde ise Yusuf Paşa Horasan’a gönderilmektedir.

Göç ve İskân Hikâyelerinde Zaman:

Horasan’dan yola çıkılan göçün zamanı hakkında sözlü edebiyat eserlerinde 
genellikle net bir anlatım yoktur. Horasan’dan başlayan bu göçün Batıya göç 
eden Oğuz boylarının arasında yer alan diğer Türkmen aşiretlerinin göçüyle 
birlikte olduğu düşünülebilir. 

Yurt Değiştirme hikâyesi Dede Korkut zamanında başlar, Dede Korkut’un 
dilinden Bayındır Han’ın, Han Kazan’ın adlarının geçtiği, övgülerinin yer al-
dığı şiirden sonra Bayındır Han’ın zamanının geçtiği belirtilir: “Yediler, içtiler 
Ulu Tanrı’ya şükürler edip Bayındır Han devri böylece geçti. Bir zaman sonra 
Osmanlı devri açıldı.”10 Bu ifade bize Osmanlının kuruluş yıllarını düşündür-
mektedir. Epik eserlerden belli bir tarihe ulaşmak mümkün değildir. Efsane, 

8-  Tarihi ve Kültürüyle Barak Karkamış, Karkamış Kaymakamlığı Yayınları, 2006, 20-21
9-  Arsunar, a.g.e., 157
10-  Arsunar, s.155
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destan, ya da hikâye veya tarihî bir türkü tarih değildir, yazılı tarih vesikası da 
değildir, ama bu tarihten izler taşımadığı, metinde anlatıların, geçen kişilerin 
tarihîi olay ve kişilerden tamamen alakasız olduğu anlamına da gelmez. Kaldı 
ki yaşananları halkın gözünden anlatır halk edebiyatı eserleri.

Destandaki zamanı destanın konu zamanı, anlatıcı zamanı ve dinleyici za-
manı olarak düşündüğümüzde olayların yaşandığı zaman yurt değiştirme ve 
göç anlatılarına göre 11.-13. yüzyıllardır. Bu olayları şiirleştiren destanların 
şairleri ise-Barak’ta onlara iskân şairleri deniyor.- Destancı zamanı diyebile-
ceğimiz zaman kategorisinde bu olayları şiirleştirmişlerdir. İskân şairlerinin 
şiirlerinin dil ve üslubu, bilhassa 11’li hece kalıbıyla ve koşma tarzında, sazla 
söylemeleri bize 16. yüzyıl sonrasını işaret etmektedir. Dinleyici zamanı ise ic-
ranın dinlendiği zamandır. 

Göçün Sonuçları, İskân:

Göç yolculuğunun bitiminde Barakların yerleştiği mekânlarda yaşanan sı-
kıntılar şöyledir: 

İklim koşullarının elverişli olmaması, susuzluk ve sıcak: İskân edildikleri 
sınır bölgesinde en büyük sıkıntı hayvanlarıyla birlikte göç etmiş olan Türk-
menlere su bendlerinin kâfi gelmemesidir. Metinde anlatıldığına göre Colap’ta 
29 su bendi vardır. Kısa zamanda sular kurur ve hayvanlar kırılmaya başlar, 
Dedemoğlu’nun aşağıdaki şiiri her bir aşirete su bendlerinin nasıl taksim edil-
diğini anlatır:

“Toplandı aşiret geldik Culab’a,

Firuz Bey’in yurdu baş bend değil mi?

Emroldu beylere de kondu yana

Hacı Ali’nin yurdu Seylan değil mi?

...

Yer verildi Ulaşlının beyine,

O da kondu Berk Ağa’nın sağına,

Firkat geldi Akçakala dağına,
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Bayındır’ın yurdu Kencan değil mi?”11

Atlarına binerek deve, koyun ve kuzularını yanlarına alarak uzun ve tozlu 
yolları aşıp gelmiş olan Türkmen aşiretleri için susuzluk en önemli problemdir. 
Mehmet Kaplan, “Türkleri göçebe yapan at sürüleridir. Zira Türkler at sürüle-
rini beslemek için yaylak ve kışlak olmak üzere iki türlü hayat yaşamışlardır.” 
der.12 Atlı-göçebe medeniyetin mirasçıları o güne kadar alışık olmadıkları bir 
tabiatla karşı karşıya kalmışlardır. Barak Türkmenlerinin ve Güney illerinde 
yerleşmiş olan diğer Türkmen aşiretlerinin bu zorunlu iskân sebebiyle ferman 
sahibi olan Osmanlı yönetimine, Osmanlı’nın görevlendirdiği paşalara sitem-
leri, tepkileri, kimi zaman başkaldırılarını çok katmanlı değerlendirmek gerekir.

Zorunlu olarak iskân edilmelerine duydukları tepki ve Osmanlı yönetimine 
karşı bu konuda tepkileri:

“Göçebelik göçebe yaşam tarzını sürdüren toplum için en uygun hayat tar-
zıdır. Böyle bir topluma yerleşik hayat yaşayanların karşı olmaları normal bir 
davranıştır. Çünkü iş hayatı, yeri kullanma şekli, şehir kurma geleneği ile özgür 
bir şekilde göçüp konma geleneği birbirine çok uzak iki gelenektir.”13

Barakların yaşadıkları göçleri anlatırken, devlet tarafından emrolunan 
zorunlu göçe de geri planda bir tepki ve başkaldırı mevcuttur. Aslında me-
sele biraz da Barakların söz dinlemeyi sevmeyen ve vurdulu kırdılı bir yapıda 
oldukları konusunda Osmanlıda bir algı oluşmuş olmasında ve bu sebepten, 
devletin de onlara bir düzen vermeye çalışmasıdır. Halk türküleri ve âşıkların 
deyişleri olayları anlatırken pervasız olmuştur. Bu âşık şiirinin nerdeyse bütün 
yüzyıllarında böyle olmuştur. Hatta 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde 
kimi âşıklar iyice siyasîleşmiş, çeşitli siyasî görüşlerin savunuculuğunu ve dev-
letle mücadeleyi dile getiren çok sayıda şiir söylemişlerdir. Zira zaten âşıklar 
büyük ölçüde kendilerini gerçeği söyleyen, toplumun dertlerini dile getiren bir 
görev yüklenmiş olarak görmektedirler.20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
âşık şiirinde kimi âşıkların âşık yerine halk ozanı ifadesini tercih etmelerinde 
de bu halka tercüman olma işlevini ön plana çıkarma yaklaşımı sezilmektedir.14

Bu şiirlerde en fazla geçen isim Yusuf Paşa’dır:

“Yusuf Paşa üstümüze varanda/Nice kara günler gördü Beydili” (Daşbaşa-
oğlu)

11-  Arsunar, s.158
12-  Mehmet Kaplan, “Oğuz Kağan-Oğuz Han Destanı”, Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İst., 2002, 
Ötüken, s.92
13-  Şakir İbrayev, Destanın Yapısı, Ank., 1998, s.35, Atatürk Kültür Merkezi yay.
14-  Behiye Köksel, 20. Yüzyıl Âşık Şiiri Geleneğinde Kadın Âşıklar, (Ankara: Akçağ Yayınları, 2012), 53,54
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İncelediğimiz sözlü kaynaklar ve bölge âşıklarının şiirleri, Osmanlı’nın baş-
ka bazı topraklarındaki Türkmen aşiretleri gibi Baraklar ile Osmanlı yönetimi 
arasında da iskândan kaynaklanan olumsuz ilişkiler olduğunu göstermektedir. 
Halk şiirinin beşinci işlevi olarak kabul edilen protesto işlevi göç ve iskânla ilgi-
li tarihsel gerçeklere bağlı olarak Barak bölgesine ait türkü ve deyişlerde dikkate 
değer bir biçimde kendini göstermektedir.15

Araplarla komşu olunan bölgede Araplarla yaşanan mücadeleler: Firuz 
Bey’in önderliğindeki aşiret daha Colap’a ilk geldiklerinde Arapların hücu-
muna uğrarlar, Firuz bey, aşiretini toplar şiddetli bir karşılık verir ve Arapları 
kırıp geçirir.16

Aşiretlerin kendi aralarındaki çekişmelerden kaynaklanan sıkıntılar: Gü-
neydeki Türkmen aşiretleri arasında hep çekişmeler olmuştur, bunların bir kıs-
mını Güney illerinde derleme çalışmaları yaparak dolaşan Ali Rıza Yalman 
detaylarıyla anlatmıştır.17

İncelediğimiz göç, kavga ve savaşı anlatan türküler ve âşık şiirleri hangi 
iskânı anlatmaktadır? Bu eserlerde anlatılan vatandan, yurttan kopma acısı Ba-
rakların eski yurtları olan Horasan’dan kopma mıdır, yoksa Halep ya da Rakka 
gibi illere zorunlu olarak gönderilmelerinin acısı mıdır, tam olarak metinlerden 
çıkarmamız mümkün değildir. Ayrıca yiğitlik, kavga şiirleri aşiretlerin birbir-
leri ile olan kavgalarını mı, yoksa devletle kavgalarını mı anlatmaktadır? Bunu 
da kavga şiirlerinden tam olarak çıkarmak mümkün olmamaktadır, elimizdeki 
metin doğrudan doğruya iskânı anlatan bir metin değilse. Barak şairlerinin şi-
irlerinde kavga ve mücadele konusu çok yer alır.18

Barak türkülerinde ve destanlarında ayrılık, hastalık, gurbet, aşk, cesaret, 
yiğitlik, göç, zorunlu yerleşim temaları geniş yer tutmaktadır. Geniş tematik 
yelpaze içinde göç ve iskân teması Barakların serüveninden doğmuş ve Ba-
raklarla özdeşleşmiş bir konudur. Bu bildiride göçü tematik olarak ele aldık, 
ama tarihî bir olgu olduğu için sadece tematik çerçevede kalmadık, kalamazdık 
çünkü göçü anlatan sözlü edebiyat verilerinin halkın olaylara bakışını yansıtan 
gizli tarihî bilgiler olarak da görülmesi gerekmektedir.

15-  Behiye Köksel, Barak İskân Şiirlerinde ve Türkülerinde Osmanlıya Başkaldırı, G.Ü. Ayıntap Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, 
2018, s.87
16-  Arsunar, s.47
17-  Ali Rıza Yalman, Cenup’ta Türkmen Oymakları, An., 2000, Kültür Bakanlığı Yay.
18-  Behiye Köksel, Barak İskân Şiirlerinde ve Türkülerinde Osmanlıya Başkaldırı, G.Ü. Ayıntap Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1, 
2018, s.81
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ÖZET

Anadolu coğrafyasında Oğuz adının, Oğuz boylarının ve Oğuz kültürünün 
yeri ve önemi büyüktür. Büyük Türkistan’dan Anadolu’ya doğru başlayan Türk 
göçleri Anadolu’nun fethinden önce ve sonra da devam etmiştir. Bu göçler ile 
Anadolu’ya yerleşen Oğuz boyları ve Türkmenler bulundukları coğrafyalara 
Türkistan’da kullanmış oldukları coğrafi adların aynısını veya boy adlarını, oy-
mak ve oba reisinin adını vermek suretiyle, yerleştikleri toprakları Türk yurdu 
yapmışlardır. Başka bir ifadeyle, Anadolu toprağı Türk insanı ile kaynaşarak 
sahiplenilmiştir. Oğuz Türkmenleri bu vatanı kanlarıyla kazanmışlar ve terleri 
ile imâr ederek, koymuş olduğu adlarla sahiplenmişler, toprağı vatanlaştırmış 
ve millileştirmişlerdir. Bugün Anadolu coğrafyasındaki yer adları incelendiğin-
de birçoğunun değişikliğe uğraması ve kaybolmasına rağmen, saha çalışmaları 
yapıldığında pek çok Oğuz boy adına, oymak ve aşiret adlarına rastlanmakta-
dır. Biz de bu bildirimizde Torosların bir silsilesi olan Anamas coğrafyasına 
yerleşmiş Oğuz boyları içerisinde Barak Türkmenlerinin izlerini aradık ve her 
ne kadar saha çalışmasında Baraklıklarından ve kültüründen haberdar bir nesil 
bulamadık ise de Barak Yaylası, Aşağı Barak, Yukarı Barak, Barak çeşmesi gibi 
yer adlarını ve hemen yakınlarında Yazır ve Beydili boy adlarını tespit ederek 
coğrafyaya Barakları yerleştirmeye çalıştık.
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Giriş

Anadolu coğrafyasında Oğuz adının, Oğuz boylarının ve Oğuz kültürünün 
yeri ve önemi büyüktür. Büyük Türkistan’dan Anadolu’ya doğru başlayan Türk 
göçleri Anadolu’nun fethinden önce ve sonra da devam etmiştir. Bu göçler ile 
Anadolu’ya yerleşen Oğuz boyları ve Türkmenler bulundukları coğrafyalara 
Türkistan’da kullanmış oldukları coğrafi adların aynısını veya boy adlarını, oy-
mak ve oba reisinin adını vermek suretiyle, yerleştikleri toprakları Türk yurdu 
yapmışlardır. Başka bir ifadeyle, Anadolu toprağı Türk insanı ile kaynaşarak sa-
hiplenilmiştir. Oğuz Türkmenleri bu vatanı kanlarıyla kazanmışlar ve terleri ile 
imâr ederek, koymuş olduğu adlarla sahiplenmişler, toprağı vatanlaştırmışlar, 
millileştirmişlerdir. Bugün Anadolu coğrafyasındaki yer adları incelendiğinde 
birçoğunun değişikliğe uğraması ve kaybolmasına rağmen, saha çalışmaları ya-
pıldığında pek çok Oğuz boy adına, oymak ve aşiret adlarına rastlanmaktadır. 
Biz de bu bildirimizde Torosların bir silsilesi olan Anamas coğrafyasına yer-
leşmiş Oğuz boyları içerisinde Barak Türkmenlerinin izlerini aradık ve her ne 
kadar saha çalışmasında Baraklıklarından ve kültüründen haberdar bir nesil 
bulamadık ise de Barak Yaylası, Aşağı Barak, Yukarı Barak, Barak çeşmesi gibi 
yer adlarını ve hemen yakınlarında Yazır ve Beydili boy adlarını tespit ederek 
coğrafyaya Barakları yerleştirmeye çalıştık.

Oğuzlar’ın yerleşik hayata geçmelerinde İslâmiyeti kabul edişlerinin rolü-
nün büyük olduğu bilinmektedir. Müslüman olduktan sonra, Mâveraünnehir 
Müslümanları’nca “Müslüman Türk” anlamında “Türkmen” adıyla da anılan 
Oğuzlar arasında, yerleşik hayat pek benimsenmemiş olacak ki, göçebe Oğuz-
lar, yerleşik Oğuzlar’ı “yatuk” olarak adlandırmışlardır. Başlangıçta Oğuzlar 
kendilerine Türkmen dememişler ve Oğuz adını uzun zaman unutmamışlarsa 
da, XIII. yüzyıl başlarından itibaren, artık her yerde Türkmen, Oğuz’un yerini 
almıştır. (Sümer 1972, 20-52: Göde 2003, s.22)

Anadolu’ya yerleşen Türk boyları sahip oldukları değişmeyen an’anelerini 
devam ettirmişlerdi. Çünkü, iskân edildikleri yerlere kendi isimlerini veriyor 
ve bunu yaşatıyorlardı. Her Türk zümresi, bağlı olduğu kabilenin ismini veya 
ileri gelen oymak beylerinin, kabilelerince kutluluk ifade eden bir hayvanın 
veya evvelce yaşadıkları yerlerdeki bir takım köy, dağ, nehir, göl v.b. gibi adları 
geldikleri bu sahalara da isim olarak vermişler ve böylece Türkler Anadolu’ya 
yerleşirken, yer isimlerini de Türkçeleştirmişlerdir. (Göde 2003, s. 26)  

Isparta ve yöresinin de içinde bulunduğu Göller ve Teke Bölgesi’nde 1300’lü 
yıllarda Türk/Türkmen Beğlikleri’nden biri olarak kurulan Hamidoğulları ve 
şubesi Tekeoğulları’nın hâkimiyet sahası içinde yer alan; Uluborlu, Eğirdir, Is-
parta, Keçiborlu, Gönen, Ağlasun, Burdur, Gölhisar, Afşar, Karaağaç, Yalvaç, 
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Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Antalya, Kemer, Hoyran, Korkuteli, Serik, Ma-
navgat, Akseki, Elmalı gibi beldelerde Oğuz-Türkmenleri’nin faaliyetlerinden 
ve günümüze kadar ulaşan varlıklarından söz edelim. Adı geçen bu beldelere ve 
yörelerine yerleşen Oğuz-Türkmenleri hem konar-göçer, hem de yerleşik hayat 
sürerek; kültür, sanat, ticaret, ilim ve imar faaliyetlerinde bulunarak, bu güzel 
beldelerin Türkleşmesini ve İslâmlaşmasını sağlayarak vatanlaştırmışlar ve bu-
gün bizim için birer tapu senetleri olan ölmez eserler vücuda getirmişlerdir. 
(Göde 2003, s. 55-56)

Anadolu’ya gelmiş olan Üç-ok ve Boz-ok’lu Oğuz oymakları Anadolu’da 
ve pek tabiî olarak da Isparta ve yöresinin de Türk, Yörük ve Türkmen yerleş-
me merkezleri olarak yan yana kurulmuşlardır. Türk adıyla vasıflanan köyler, o 
bölge veya yörenin Selçuklular ve Beylikler döneminden beri yerleşmiş en eski 
Türk halkına ait alanlardır. Yörük adıyla anılan köyler, oralarda, XVII. yüzyıl-
dan önce Osmanlılar döneminde yaşayan ve son asırlarda yerleşen Yörüklerin 
kurdukları köylerdir. Türkmen köyleri ise XVII. yüzyıldan itibaren Orta ve son-
ra Batı-Anadolu’da ve bu arada bu bölgelere de göç etmiş oymaklar tarafından 
kurulmuş olanlardır. (Sümer, 1972, 174, 211 vd) 

Isparta ve yöresinde Prof. Dr. Faruk Sümer’in tespitine göre, XVI. yüzyılda 
Oğuz Boylarına ait yer adları şöyledir: Boz-oklar’dan 6 adet Kayı, 2 Bayat, 5 
Yazır, 2 Döğer, 1 Dodurga, 4 Avşar, 1 Kızık, 1 Beğdili, 4 Karkın olmak üzere 26 
adet köy ve Üç-oklar’dan 5 adet Bayındır, 2 Çavuldur, 2 Salur, 2 Eymür, 4 Yü-
reğir, 1 İğdir, 4 Büğdüz, 3 Yıva ve 2 adet Kınık olmak üzere 25 adet köy, Oğuz 
boy adıyla kurulmuştur. (Sümer, 1972, 423-453)

Hamid Sancağındaki bu yer adlarını bir iki değişiklikle Prof. Dr. Zeki Arı-
kan da şöyle vermiştir: “5 adet Afşar, 3 adet Bayat, 6 adet Bayındır, 1 adet Bey-
dili, 4 adet Büğdüz, 4 adet Çavdur, 2 adet Eymir, 1 adet İğdir, 4 adet Karkın, 7 
adet Kayı, 3 adet Kınık, 1 adet Kızık, 3 adet Salur, 2 adet Todurga, 5 adet Yazır, 
11 adet Yıva, 3 adet Yüreğir” (Arıkan 1988, s.82)  

Bu yer adlarından, Hüseyin Namık Orkun’un 1942’de yaptığı araştırmada 
Isparta ve yöresinde 1 Kayı, 2 Bayat, 3 İğdir (Eğirdir), 2 Afşar, 1 Beğdili, 3 
Çavındır (Çavdar, Çavdarlı), 1 Salur, 1 Karkın, 5 Kınık, 1 Yüregil (Yüreğir), 2 
Beçenek, 1 Eymir olmak üzere 23 adet Oğuz boy adı kalmıştır. (Orkun 1942, 
s. 1432)

Bugün ise, bu 23 adet köy ve kasaba adından Oğuz boy adları ile anılan 
sadece 9 adet köy, kasaba ve mahalle adı kalmış; diğerleri ya köylerin dağılması 
veya isimlerinin şuursuzca değiştirilmesi ile ne yazık ki tarihî isimleri ile anıl-
maz olmuşlardır. Bugün Isparta merkez ilçeye ve ilçelere bağlı bu dokuz adet 
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Oğuz boy ve adları ile anılan köy, kasaba ve mahallenin dağılışı şöyledir: Isparta 
merkez ilçeye bağlı, üniversitemize komşu olan Kayı köyü; Atabey’e bağlı Bayat 
köyü; Aksu’ya bağlı Yaka Afşar köyü; Gelendost’a bağlı Afşar köyü; Sütçüler’e 
bağlı Beydilli köyü; Şarkikaraağaç’a bağlı Çavundur ve Salur köyleri; Yalvaç’a 
bağlı Özbayat kasabası ve Salur mahallesi gibi... (Göde 2003, s. 54)

Anamas yaylaları, ortalama 1.500 metreden başlayan Anamas dağ silsile-
sinin üzerinde bulunan birçok yayladan oluşur. Anamas yaylaları, merkezinde 
Isparta Aksu İlçesi’nin bulunduğu Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve 
Yenişarbademli ilçelerinin çevrelediği sınırlar içerisinde yer alır. Hatta Dedegöl 
Dağı tarafından Sütçüler ile Beyşehir hududuna kadar sokulur. Bu geniş sınır-
lar içerisinde bulunan yaylalar, Sorkun, Eğriceöz, Senitli, Keşli, Göçeri, Çatma-
lıpınar, Kayapınarı, Karacalar, Üçkuyu, Başkuyu, Yemektaşı, Akarca, Kocaalan, 
Sağırtaş, Kuvvetalanı, Söbüova, Ayıyalağı, Bodas, Kızılova, Sindel, Karamıklı, 
Kırbaş, Kazıklıalan, Kaşıkçı, Tuzla, Yavşanlı, Çiçekli, İncebel, Körkuyu, Kele-
boyu, Yoncalık, Güllügöl, Kaklıkalanı, Buğdaykuyuları, Ağzıbüyük, Enevre, 
Tuzlagediği, Nahır, Düzağacı, Kürebelli, Yellibel, Deliktaş, Çilpen, Kemikli, 
Yartlan, Dokuzkuyu, Taşlıgöl, Akbel, Hallat, Mezaralanı, Kızılcadağ, Yaylacık, 
Çayır, Kızılkarlık, Kozanboğazı, Arılık, Çukurpınar, Kuzukulağı, Yağlıçukur, 
Eşekalanı, Sarıalan, Köklü, Körmenlik, Melikler, Sayacak, Çobantaşı, Çamova, 
Aliefendi ve Dikenlik yaylalarıdır (Ak, 2018, s. 2; Aksu 1996, s. 100)

Yer adları araştırmaları halk etimolojisi açısından önemli bir değer taşır. 
Halk adlandırdığı coğrafyayı sahiplenmek ister ve güzel bir sebep ile o ad ne-
reden gelirse gelsin sahiplenir ve millileştirir. Zeynep Korkmaz bu durumu şu 
şekilde ifade eder: “Hal etimolojisi genelleşmiş ve belli şahısların malı olmak-
tan çıkarak folklorun malı olmuştur. Bu bakımdan anonim ve millî bir karakteri 
vardır. Ayrıca halk etimolojisinde ilmi etimolojide olduğu gibi bir kelimenin 
şekil ve anlam unsurları bakımından asıl yapısını ortaya çıkarma amacı değil 
aksine onu aslındakinden ayrı bir şekil ve anlam kalıbına sokma amacı hâkim-
dir. (Korkmaz 1976, s. 186)

Bilge Seyidoğlu’nun yer adları ve efsanelerin işlevlerini ortaya koyduğu ça-
lışmasından hareketle “Türk Halk Edebiyatı El Kitabı” adlı çalışmanın ilgili 
bölümünde efsanelerin işlevleri şu şekilde özetlenmiştir:

1.Bir toplum için önemli olan olay durum, varlık ve sosyal kurumların olu-
şum nedenlerine açıklama getirmek.

2.Ait oldukları toplumun yaşadığı coğrafyayı, tabiatı ve toplumun hayatın-
da önemli olan varlık ve nesneleri yerelleştirmek ve millileştirmek
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3. Toplumda geçerli olan gelenekler ve bunlara bağlı sosyal davranış ve ku-
rumları geçerli kılmak ve genç kuşaklara aktarıp benimsetmek. (Oğuz vd. 2013, 
s.147)

Sözlü Tarih folklor ilişkisini 2009 yılında yayınladığı çalışmasında geniş 
kaynak araştırmaları ile Baraklar örneğinde vurgulayan Ruhi Ersoy da “Tarihi 
Yeniden Kurma Kuramı” çerçevesinde tarihin bilinemeyen ve yazılamayan dö-
nemlerini kavrayabilmek ve anlayabilmek için halkın yaşayışındaki folklor mal-
zemelerinden faydalanmanın gerekliliğini vurgulamıştır. (Ersoy 2009, s. 14-48)

Hasan Eren de “Yer Adlarımızın Dili” adlı çalışmasında Anadolu’daki 
Oğuz boy adları ile oluşturulmuş ve Türkçeleştirilmiş yer adları hakkında bil-
giler verdikten sonra yazısını şu cümlelerle bitirir. “Demek ki yer adlarımızdan 
türlü türlü dersler alabiliriz. Her şeyden önce Türkçe sevgisini, Türkçe saygısını, 
Türkçe duygusunu, Türkçe ölçüsünü, Türkçe tadını bu adlardan öğrenebiliriz. 
Toponomistler, toponomiyi bazen “toprağın dili” diye tarif ederler. Bu toprağın 
dili Türkçedir. Türkçe, sağlam Türkçe, zengin Türkçe, güzel Türkçe, öz Türkçe” 
(Eren, 2010, s. 20)

Çalışma sahamızın dikkate değer bir diğer özelliği de yerleşilen köylerde 
daha önceden Rum ya da Ermeni yerleşimlerin olmamasıdır. Bu nedenle böl-
gedeki yerleşim yeri adlarının tarih boyunca Türkçe olmasıdır (Gökdayı, 2003, 
s.171). 

Efsanesi ile tanıdığımız Anamas, bugün bir yerleşme yerinin adı olmayıp, 
Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli, Gelendost ve Sütçüler ilçelerinin belli bölüm-
lerini içerisine alan Toroslar silsilesinde bir dağ ve bölge adı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bölge hakkında Oğuz göçleri ve bölge iskanı hakkında temet-
tuat defterlerinden, şeriye sicillerinden, nüfus sayımlarından, salnamelerden 
hareketle tarihçilerin yapmış olduğu bilimsel ve akademik çalışmalar vardır. 
Bu çalışmalarda Eğirdir, Teke, Göller bölgesi coğrafyasındaki Oğuz boyları ve 
bugün yaşayan oğuz boy adları yukarıda özetlemeye çalıştığımız gibi dönem 
dönem çıkarılarak sınıflandırılmıştır. (Göksoy 2001, s.367-386; Karaca 2001, 
s. 457-472; Karaca 2014) Göde 2003, s. 13-56; Akdemir 2001, s. 129-142; 
Erdoğru 2001, s. 301-314, Arıkan 1988; Çelik 2009)

Anamas adı da böyle bir güzel efsaneyle halk arasında hem sosyalleştirilmiş 
hem de millileştirilmiştir. Isparta Efsaneleri adlı çalışmamıza aldığımı farklı 
anlatmalardan birisini burada vermek istiyorum.

“Anamas dağlarının adıyla ilgili olarak anlatılan efsaneler o kadar yaygındır 
ki Isparta’nın her yerinde bilinir ve anlatılır. Anamas’ın kuzey doğusuna düşen 
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Göksöğüt’te de bu dağlarla ilgili iki Anamı as efsanesi dinledik. Bunlardan 
birincisi bilinen efsaneye çok yakın diğeri biraz daha farklıydı. Burada ilk önce 
bilineni daha sonra farklı olanı anlatacağız.

Bu yüce dağların kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşesinde, fakir bir çocuk, 
anasıyla beraber yaşamaktadır.

Çocuk bir gün amcasının tavuklarının altından aldığı bir yumurtayı anasına 
getirmiş. Anası, “Nereden aldın?” dememiş. Yumurtayı alıp, bir güzel pişirip 
oğluna yedirmiş.

Yumurtayı yiyen çocuk, yaptığının suç olduğunu düşünememiş ve bir başka 
gün komşusunun kümesinden bir tavuk almış gelmiş. Anası yine almış kabul 
etmiş, pişirmiş, beraber onu da yemişler. Anası yine “Nereden buldun?” deme-
miş.

Derken köyün sürüsünden keçi çalmış getirmiş. Anası onu da kesmiş, ye-
mişler. Oğlan çalmış, annesi de gelirleri olmadığı için pişirip beraberce helâl 
demeden, haram demeden yemişler

Çocuk, amcasının evinden izinsiz aldığı bir yumurta ile başladığı hırsızlık-
ların sonunda azılı bir eşkıya olmuş. Etrafta aranır bir suçlu olmuş. Nihayet bir 
gün yakalanmış ve hakkında idam kararı alınmış. İdam edileceği gün gelmiş 
çatmış.

Tam asılacağı sırada, son isteği sorulduğunda:

“Son bir kez, anamın tatlı dilinden öpeyim.” demiş.

Oğlanın anasını idam sehpasına çıkarmışlar. Oğlan anasını öpmek için, ona 
yaklaştığında, anasının dilini ısırıp koparmış. Kadın feryat figan, bağırırken, 
etraftakiler oğlunun elinden zor almışlar. Oğlana, “Bunu neden yaptın?” diye 
sorduklarında:

“Bu işlerde benim günahım yok, beni bu kötü yola annem itti. Ben çaldım, 
o pişirdi beraber yedik. Bana bir gün yapma oğlum demedi, nereden buldun 
demedi. Beni asmayın, “Anamı asın.” demiş.

Bu lâfları duyan hükümet adamları, delikanlıyı idamdan bağışlamışlar. İşte 
kendini bilmez cahil bir ananın sorumsuzluğu sonucu hırsızlığa alışan bu deli-
kanlının, eşkıyalık günlerinde kaçıp saklandığı dağlara Anamas Dağları, köyü-
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ne de Anamas köyü adı verilir.” (Göde 2010, s. 309; Göde 2001, 20-21)

Bildirimizin hedefi, Barak yaylası ve Barak deresi kenarında Aksu ilçesi 
Koçular köyüne bağlı Barak mahallesi adlarıyla tespit ettiğimiz ve biz Barak-
lıyız diyen halk ile yaptığımız görüşmelerden hareketle kültürel bazı tespitler 
yapmaktı. Ne var ki görüşmelerimizde halkın bu yerlere verilen Barak adının 
nereden ve ne anlama geldiği hakkında bir bilgilerinin olmadığını tespit ettik. 
Saha çalışmaları yaparken tarihçi yazar Bekir Manav ve edebiyatçı Sümer Şe-
nol’un bölge hakkında yapmış oldukları bazı çalışmaları elde ettik ve onların 
yapmış oldukları tespitlerin doğru olabileceği varsayımından hareketle bu bil-
gileri derleyip bu sempozyumda sunmayı uygun gördük.

Bugün resmi Tabu Kadastro belgelerinde Ağaşar ve Barak Devlet Ormanı 
olarak geçen geniş coğrafyanın içerisinde yer alan Barak deresi kenarında ku-
rulmuş olan ve 1967 yılındaki bir sel felaketinden sonra halkının bir kısmının 
Eğirdir ilçesi Pazarköy’e, bir kısmının da Isparta Merkez Gülistan Mahallesine 
göçürülerek boşaltıldığını tespit ettiğimiz bu bölge (Aksu 1996, s. 47) şu anda 
Koçular Köyü halkının tapulu arazileri ve birkaç hanenin yazlık olarak kullan-
dığı bir yer durumundadır. 

Konuya sözlü kültür mahsullerinden hareketle Merhum Sümer Şenol’un 
ilkokulu okuduğu bugün Eğirdir ilçesine bağlı bir köy olan Pazarköy ile ilgili 
hazırladığı çalışmasının girişinde kendi yazmış olduğu Barak destanı adlı şiirle 
başlamak istiyorum. Sümer Hoca bu şiirinde Pazarköy ahalisi ile bölgede yer 
alan Barak deresi coğrafi, barak yaylası, barak çeşmesi gibi yer adlarından hare-
ketle bir bağlantı kurmuş ve bu destanı kaleme almıştır. 

PAZARKÖY (BARAK DESTANI)

Pazarköy ve Baraklar, 

Kökten, Oğuz oymaktır.

İlkeleri, ormandan,

Dal kırmadan doymaktır

…

Vardığı ve konduğu 

İlk yer, “Barak deresi” 

Pazarköy’e varıp da, 

Sormalısın, neresi?
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…

İslâmî, 5 farz üzere 

Yaşar, yiğit Baraklar. 

Tanrı kulu, misafir,

Baraklar’da duraklar.

…

(Barak - oymak) varlığı, 

Sade, Antep’te değil. 

Pazarköylüm, can dostum,

Bu birliğe, gel, eğil...

…

Ev sahibi, sen olsan,

Gelse, (Antep Barakı) 

Tepecik pelitleri,

Giderse, bu firakı...

…

Onların senden farkı,

Kesti yaktı, kesti çaktı.

Bir de baktı, ağaç yok,

Duvara tablo taktı... (Şenol 2004, s. III-IV)

Konuyla ilgili diğer araştırmayı yapan Bekir Manav ise saha araştırmaları ve 
Osmanlı nüfus ve temeattuat defterlerinden hareketle Pazarköy’ü araştırırken 
tespit ettiği durumu “Eğirdir Anamas Köyleri” adlı çalışmasında değerlendir-
meye çalışmıştır. Çalışmada Pazarköy’ün tanıtıldığı bölümde, bölgedeki Barak 
yer adlarından hareketle Oğuz göçleri ve Barakların bölgeye yerleşimi hakkın-
da düşüncelerini dile getirmiştir. 

Bu dikkatini çalışmanın ilgili bölümünden şu şekilde özetleyebiliriz. 

“Sümer Şenol’un 1860’lı yıllardaki kayıtlarda Pazarköy adına rastlandığı ve 
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köy halkının ifadesiyle de köyün Barak Yaylasındaki yerleşim yerinden inerek 
bulundukları coğrafyaya yerleştikleri sözlü bilgisinden hareketle araştırmasını 
şekillendiren Bekir Manav, köy mezarlığının çok eski mezarlarla dolu olmasın-
dan hareketle, bu köyün yeni bir köy olamayacağı, daha eski bir yerleşim yeri 
olması gerektiğini düşünmüştür. 

Bu bilgiden hareketle araştırmasını Nüfus ve temettuat defterlerinde yo-
ğunlaştıran araştırmacı Yazır ve Pazar (Bazar) adlarının yazılışlarından hare-
ketle bir değişimin olabileceği tezini ortaya koymuş ve bu tezini iki ayrı kay-
naktan hareketle yaptığı araştırmalarla ispatlamaya çalışmıştır. Bu ispatlama 
çalışması da bir Oğuz boyu olan Yazırların içerisinde Barak oymaklarının da 
mevcut olabileceği düşüncesi oluşturmuştur. 

Yine aynı düşünceyi destekleyen tespit, 1844-45 yılına ait Eğirdir Temettu-
at Defteri çalışmalarında Pazarköy adı geçmez iken Yazır Köy’ün adı geçmek-
tedir şeklindedir. 1840 tarihli nüfus defterinde ise Bazar Karyesi adı geçmekte 
ve bu iki defterdeki bilgilerden hareketle yaşayan kişiler mukayese edildiğinde 
aynı isimlerle karşılaşılmış olması, bu yıllar içerisinde bu yerleşim yerinin adın-
da belki hata ile belki de farklı sebeplerle bir değişimin olduğu gerçeğini ortaya 
çıkarıyor.

Daha önceki yıllara ait Osmanlı kayıtlarında da bölgede Pazar (Bazar) 
adında bir köy olmamakla birlikte Yazır adında bir köyün hatta yakın coğrafya-
da bugün viran olan başka bir köyün de varlığı söz konusudur. Bu bilgiyi de şu 
şekilde vermektedir: Yazır karyesi 1481-1501 arası arşiv defterinde 105 hane, 7 
mücerred olarak görünmektedir. 1568 tarihli arşiv defterinde Karye-i Yazır, 246 
neferan, 147 hane görünmektedir.” (Manav 2021, s. 145-150)

1831 tarihli nüfus defterinde de Isparta merkez Karaağaç mahallesinde ka-
yıtlı yaşayan “Baraklı karyeli Deveci Ahmedoğlu Mustafa ve kardeşi Hasan” 
İsmi geçmektedir. Bu Baraklı karyesi neresidir bilemiyoruz. Ancak bu şahsın 
Aşağı Barak yaylası her ne kadar hiçbir kayıtta karye olarak geçmese de oradan 
göçmüş bir vatandaş olduğu ihtimalini ya da bugün Afyonkarahisar iline bağlı 
Evciler ilçesi Baraklı köyünden göçmüş bir aile olduğunu ortaya koymaktadır. 
(Ergün-Terzi 2016, s. 31)

Bugün Evciler ilçesine bağlı olan Baraklı köyü sakinlerinden emekli öğret-
men Hasan Basri Karakaya ve Muhtar Ramazan Cirit’in anlattıklarına göre 
halkın eskiden Gaziantep civarlarından ilk önce Sandıklı kaplıcaları ile Celi-
loğlu köyü yakınlarındaki Barak damları olarak adlandırılan yere yerleştiklerini 
ancak burada yılanlardan ve sineklerden rahatsızlık duyarak şu anki bulunduk-
ları yere geldiklerini ifade etmişlerdir. 1995 yılındaki Dinar depreminden sonra 
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da köyün yerinde bir değişiklik yapılmıştır. Eski yerleşim yerinde, yani Sandıklı 
taraflarındaki Barak damları olarak adlandırılan bölgede bugün Barak Baba 
Türbesi ve Mescidi mevcuttur. Barak Baba’nın keramet sahibi bir zat olduğu ve 
çevrede bulunan Barak oluğu çeşmesinin onun kerameti ile şifalı bir su olduğu 
ve şeker hastalıklarına iyi geldiği için kullanıldığı bilinmektedir. Barak Baba’nın 
Anadolu sahasında farklı coğrafyalarda makamları olan bir Bektaşi şeyhi, hatta 
bir Selçuklu şehzadesi olduğu ile ilgili bilgiler de vardır.

Evciler ilçesine bağlı Baraklı Köyünün yöremize yerleşmesi XVI yüzyıl 
sonralarına dayanır. Aşağı yukarı dört yüz senedir yöremizde yerleşik bir hayat 
sürmektedirler. Doksan üç yaşındaki Şükrü Efe dededen dinlediğimize göre, 
Evciler İlçesinin yöreye yerleştiği anda çevrede sadece Baraklı ve Karahacılı 
Köyü vardır. Çevremizde Çivril’e bağlı Bozdağ Köyü de Barak Türkmen’dir. 
Tapu kayıtlarında Bozdağ Köyünün adından Barak diye bahsedilmektedir. (ht-
tps://www.facebook.com/groups/59895251468/)

Günümüz Barak yerleşimlerine bakıldığında Oğuz Türkmen boyları içinde 
adları Beydili Türkmenleri ile çokça anılan Baraklar aynı zamanda başka boy-
larla da yaşamış ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerine dağılmışlardır. Bugün kül-
türel unsurlarını hala taşıyan Baraklar yoğun olarak Gaziantep’te yaşamaktadır. 
Gaziantep Karkamış İlçesi Yazır Köyü diğer adıyla Yazır Barak köyü çalışma 
sahamız olan Isparta Eğirdir Pazarköy (Yazır) ile yer adları anlamında benzer-
lik göstermektedir. Bu köyde bulunan Barak Yaylası, Aşağı Barak, Yukarı Barak 
gibi adlar Barakların bu coğrafyaya da yerleştiğinin bir göstergesidir. Bunun 
yanı sıra Pazarköy’e yaklaşık 55 km uzaklıkta bulunan Beydili köyü ve Afyon-
karahisar’daki Baraklı köyü de bu tezimizi desteklemektedir. 

Sonuç olarak Oğuzlar ve Oğuz boyları farklı kollar ve yollarla Orta As-
ya’dan Anadolu’ya doğru göçleri neticesinde Türkleşen ve İslamlaşan Anadolu 
coğrafyasında ister Bir Oğuz boyu adı olsun, ister bir aşiret, oymak ve bey adı 
olsun, isterseniz geldikleri coğrafyayla benzer şekilde adlandırılmış olsun, ya 
da yerleştikleri coğrafyayı eski adıyla kabul ederken daima kendilerinden bir 
şeyler katmışlardır. Bu Anadolu yer adları incelemelerinde efsane ve hikayeleri 
ile halk etimolojisinin güzel örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Buradan hare-
ketle ister Avşar, ister Yazır, ister Beydilli boyu içerisinde Barakların Halepten, 
Antepten, Kilisten çıkıp Toroslar silsilesinde yerleşip buraları vatan tutmuş ol-
dukları gerçeğini gözler önüne sermektedir. Tarihi kayıtlar da bunu ispatla-
maktadır. 
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ÖZET

Küreselleşmenin yerel kültürler üzerindeki tesirinin zirveye ulaştığı çağı-
mızda, gönüllü ve profesyonel halk bilimciler tarafından yürütülen derleme ça-
lışmaları, yerelin küresele karşı mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Derle-
meler sonucu elde edilen verilerin, folklorun üçüncü boyutu olarak nitelendirilen 
“temsil ve sunum” aşamasına taşınması ise söz konusu derleme çalışmalarının 
daha anlamlı bir hâle bürünmesini sağlamaktadır. 1976 yılında Gaziantep’in 
Nizip ilçesinde dünyaya gelen Göksel Tiryaki, Barak Türkmen kültürü üzerine 
yapmış olduğu çalışmalar ile söz konusu kültüre ait verilerin “temsil ve sunum” 
aşamasına geçmesine katkı sağlamıştır.  Onun, Barak Türkmenlerinin içinden 
biri olması Barak kültürüne ilişkin olarak aktardığı verilerin değerini daha da 
arttırmaktadır. Tiryaki’nin Barak kültürünün tanıtımına katkıları yayınladığı 
kitaplar, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden görülebilir. “Barak 
Üçlemesi” adını verdiği “Barakeli’nde Bir Köy, Seydimen, Hatıralar ve Hikâye-
ler”, “Garıp, Bir Zamanların Barak Ovası Hikâyeleri” ve “Feriz Bey, Barakların 
Göç ve İskân Hikâyeleri” ve üçleme dışındaki “Arada Kalmış Yaşamlar” isimli 
kitaplar, hatıra ve hikâye tarzında yazılmış eserler olmakla birlikte Barakların 
halk bilimi ürünlerine ilişkin zengin veriler içermektedir. Bu bağlamda bildiri-
de Göksel Tiryaki’nin Barak Türkmen kültürünün tanıtımına katkıları yayınla-
dığı kitaplar ve elektronik ortamdaki faaliyetleri üzerinden aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Halk Bilimi, Barak, Kültür, Tanıtım
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GÖKSEL TIRYAKI’S CONTRIBUTIONS TO THE PRESEN-
TATION OF BARAK TURKMEN CULTURE

ABSTRACT

In our age when the impact of globalization on local cultures has reached 
its peak, compilation studies carried out by amateur and professional folklorists 
have an important place in the struggle of the local against the global. The 
transfer of the data obtained as a result of the compilations to the “representa-
tion and presentation” stage, which is described as the third dimension of folk-
lore, makes the compilation studies more meaningful. Göksel Tiryaki, who was 
born in the Nizip district of Gaziantep in 1976, contributed to the transition of 
the data of the mentioned culture to the “representation and presentation” stage 
with her studies on Barak Turkmen culture. The fact that he is one of the Barak 
Turkmen increases the value of the data she conveys about the Barak culture. 
Tiryaki’s contributions to the promotion of Barak culture can be seen on her 
books, website and social media accounts. He called it the “Barak Trilogy” “Ba-
rakeli’nde Bir Köy, Seydimen, Hatıralar ve Hikâyeler”, “Garıp, Bir Zamanların 
Barak Ovası Hikâyeleri” and “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” 
tıtled books, although written in the style of memoirs and stories, contain rich 
data about the folklore products of the Baraks. In this context, the contribution 
of Göksel Tiryaki to the promotion of Barak Turkmen culture will be tried 
to be conveyed through the books she has published and her activities in the 
electronic environment.

Key Words: Folklore, Barak, Culture, Presentation

Giriş

İlk defa 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlayan küreselleşme kavramı (Boz-
kurt, 2019: 83) zengin veya yoksul ayırt etmeksizin bütün ülkelerde sarsıcı et-
kiler yapmıştır. Ekonomik ve siyasi alandaki küreselleşme, doğal olarak kültürel 
küreselleşmeyi tetiklemiştir. Kültürel küreselleşme üzerine pek çok tanım ya-
pılmıştır. Konu üzerine eğilen teorisyenlerin iki farklı görüş etrafında konum-
landığı görülmektedir. Birinci görüşe göre kültürel küreselleşme, başlangıcı ve 
sonu olmayan homojen bir süreç olarak tanımlanmaktayken ikinci görüşe göre 
heterojen yapıya sahip olup kültürler arası bir nitelik taşımaktadır (İçli, 2001: 
164). Konu ile ilgili yapılan tanımların ortak noktası tek bir kültürün baskın 
hâle gelerek küresel çapta yaygınlaşması olarak özetlenebilir. Kültürel olarak 
küreselleşme kavramı, insanların inançları, değerleri ve kimlikleri ile yakından 
ilişkilidir. Fikirler, resimler, ses ve görüntülerden oluşan kültür, kitle iletişim 
araçları vasıtasıyla dünyanın bir yerinden başka bir yerine rahatlıkla taşınabil-
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diği için kültür alanındaki küreselleşme ekonomik ve siyasi alandaki küresel-
leşmeye göre daha kolay yayılma potansiyeline sahip olmuştur. (Bozkurt, 2019: 
83-85). Ancak bu durum bazı kültürlerin diğer kültürlere göre yayılma anla-
mında daha şanslı bir hâle bürünmesinin önünü açmıştır. Çok boyutlu bir kav-
ram olan küreselleşmede ekonomik ve siyasi bakımdan daha güçlü konumda 
bulunan ülkeler bu güçlerini kullanarak kendi kültürlerini diğerlerine benim-
setme noktasında daha avantajlı olmuşlardır. Yerel kültürler üzerindeki ege-
men kültür veya kültürlerin hegemonyası sonucu tüketim odaklı bir toplumun 
oluşması, yerel kültürlerde yozlaşma veya yok oluş, farkındalığın ve kültürel 
çeşitliliğin yok edilmesi, yerlerde kültürlerarası çatışma sorunları vb. sorunlar 
ortaya çıkmıştır (Rzayeva, 2020: 35). Yerel kültürlerin dezavantajlı durumda 
olduğu bu yapı içerisinde onların kültürlerine ait ürünleri tespit etme, koruma 
ve görünürlük kazandırma çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. 

Yerel kültürlere ait uygulamaların tespiti ne kadar önemliyse bu uygulama-
ların korunması, canlandırılması ve yerelden evrensele taşınması noktasındaki 
çalışmalar da o kadar önemlidir. Bildiride inceleme konusu edilen örneklem 
olan Barak Türkmenlerinin kültürü hususunda Göksel Tiryaki hem “derleme” 
hem “temsil ve sunum” aşamasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Tiryaki, 
gerek yazmış olduğu kitaplar gerek ise elektronik kültür ortamındaki çalışmala-
rı ile Barak Türkmen kültürüne ait unsurların görünürlük kazanmasında etkili 
olmuştur. 

Göksel Tiryaki’nin Hayatı

Göksel Tiryaki, 1976 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelmiş-
tir. Kamil Kanatlı Tiryaki ve Döne Tiryaki evliliğinden doğan yedinci çocuktur. 
Dört erkek ve iki kız kardeşi vardır. Tiryaki’nin Saylan ismindeki kız kardeşi bir 
yaşına gelmeden vefat etmiştir. Tiryaki’nin Garip kitabındaki Şaylan hikâyesi 
kardeşine ithafen yazılmıştır (Tiryaki, 2017: 183-197). Ailenin üst soy bilgile-
ri yaklaşık 200 yıldır Barak Ovasında yerleştiklerini göstermektedir. Dede ve 
ninelerinin üst soylarının Devehöyük-Oğuzeli, Seydimen (Balaban), Alagöz, 
Kürep (Gökçeli) ve Karkamış merkezli olduğu görülmektedir. Babası Kâmil 
Kanatlı Tiryaki, ismini Hatay’ın ana yurda katılması sürecinde Hatay’a giren 
generalin isminden almıştır. Ancak köyde Kemal ismiyle bilinmektedir. Annesi 
Döne Tiryaki, Alagöz köyündendir. Tiryaki’nin çocukluk yılları Seydimen kö-
yünde geçmiştir. Köyden ayrıldıktan sonra bile 22 yaşında işe girinceye kadar 
tatillerini burada geçirmiştir. Çocukluk ve gençlik dönemlerindeki gözlemle-
rinin, tanıklıklarının ve işittiklerinin yaptığı kültürel çalışmalarda son derece 
etkili olduğunu aktarmaktadır. İlköğrenimini Seydimen köyünde tamamlayan 
Tiryaki, lise öğrenimi için Gaziantep merkeze gitmiştir. Buradaki eğitimi-
ni Gaziantep Lisesi’nde tamamlayan Göksel Tiryaki 1997 yılında Hacettepe 
Üniversitesi’nden mezun olmuş ve 1998 yılında Bankalar Yeminli Murakıp Ya-
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yıncılığı ile meslek hayatına başlamıştır. 2002 yılında Murakıp ve 2008 yılında 
Başmurakıp olan Tiryaki, bu süre içerisinde öğrenim hayatına da devam etmiş-
tir. 2007 yılında Boston Üniversitesi’nde yüksek lisansı; 2012 yılında Marmara 
Üniversitesi’nde bankacılık alanında doktorasını tamamlamıştır (KK1).

Tiryaki’nin Barak Türkmen kültürü ile ilgili faaliyetleri esasen Boston’da 
yüksek lisansını yaparken başlamıştır. Bir derste web sitesi tasarlama ödevi ne-
ticesinde bugün Barak Türkmenleri ile ilgili içerikleri paylaştığı web sitesini 
kurduğunu aktaran Tiryaki, ilk zamanlarda site ile çok fazla ilgilenemediğini 
belirtmiştir. 2015 yılında babası vefat ettikten sonra siteye onun fotoğraflarını 
yüklerken bir şeyler yazma ihtiyacı hissettiğini belirtmiş daha sonra bu faa-
liyetlerini arttırarak devam ettirmiştir. İlk kitabı olan “Barakeli’nde Bir Köy, 
Seydimen, Hatıralar ve Hikâyeler” blogta yazılanların kitaplaştırılmış hâlidir. 
Daha sonra kitap yayınlarına devam ederek Seydimen’in ilk halkasını oluştur-
duğu “Barak Üçlemesi”ni tamamlar. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak 
kullanan araştırmacı “Barak Odası” isimli Facebook sayfası aracılığıyla Barak 
Türkmen kültürü ile ilgili içerikleri yaymaya devam eder. Tiryaki, günümüzde 
hâlen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapmaktadır. 
Ayrıca, para, bankacılık ve finansal düzenlemeler konusunda çalışmalar yürüt-
mektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Tiryaki günümüzde İstanbul ilinde ikâ-
met etmektedir (KK1). 

Barak Kültürü Araştırmalarında Kaynak Kişi Olarak Göksel Tiryaki

Halk bilgisi ürünlerini ilk defa yaratan, yeniden yaratıp nakleden, gerek-
li durumlarda bunların bütününü veya ana özelliklerini aktarabilen veya icrâ 
edebilen ve de bunların derlemeciler tarafından yazılı, sözlü ve görsel olarak 
kaydedilmesi için sunumunu yapabilen kişilere “Kaynak Kişi” adı verilir (Ekici, 
2015: 30). Göksel Tiryaki, araştırmacı kimliğinin dışında Barak Türkmenlerin-
den biri olması ve yöreyi iyi bilmesi sebebiyle Barak Türkmen araştırmalarında 
kaynak kişi olabilecek niteliktedir. Bu özelliğiyle Barak Türkmenleri üzerine 
yapılmış çeşitli yüksek lisans tezlerinde kaynak kişi olmuştur.

1 Tiryaki’nin Barak Türkmenlerinin halk bilimi ürünlerinden halk edebi-
yatı, halk mutfağı, halk dansları, halk botaniği, sözlü tarih gibi yaratmaları hu-
susunda bilgi sahibi olduğu gerek kitaplarındaki hikâyelerden, gerek internet 
sitesinde paylaştığı yazılardan gerek ise sosyal medya kanallarında kendi se-
siyle aktardığı içeriklerden anlaşılmaktadır. Yaşantıları üzerine temellendirdiği 
bu içerikler halk bilimi ürünleri açısından zengin veriler içermektedir. Örne-
ğin Youtube kanalında 17 Ekim 2020 tarihinde paylaştığı “Şebellah (Kapari) 
Kırmak” isimli video bu durumun yansımalarından biridir (URL-1). Şebellah 
1-  Ceylan, V. (2019). Gaziantep İlinin Karkamış İlçesinde Yaşayan Barak Türkmenleri (Sosyolojik Bir Yaklaşım), Yüksek Lisans Tezi, 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
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isimli dikenli bitki fıstık tarlalarına musallat olan ve zor koşullarda dahi kolayca 
yaşamını sürdüren bir bitkidir. Tiryaki, bu bitki ile ilgili bilgilerini aktardıktan 
sonra hatıralarından hareketle babasının da bu bitki ile mücadelesini anlatır. 
Bir başka paylaşımda “Şirincelik” geleneğinden bahsedilir. Bu gelenek nişan 
öncesinde erkek tarafının kızı almanın mutluluğuyla kendi tarafına ve kız tara-
fına tatlı ve meyve ikram etmesinden oluşmaktadır. Tiryaki, bu gelenek ile ilgili 
bilgileri aktardıktan sonra 1980 yıllarındaki bir Şirincelik merasimi ile ilgili 
olarak şu ifadeleri kullanır:

 “Çocukken, gayet anlaşılır olduğu üzere, en sevdiğimiz olaylardan biriydi bu 
“şirincelik” merasimi. Allahım, ne günlerdi, 1980’lerdi yine, hiç unutmam! İsmet 
Amcamın büyük oğlu Caner abinin bir “şirincelik”i olmuştu mesela, ‘Urumevlek’ kö-
yüne gitmiştik bir otobüse doluşup, akranlarımızla hayatımızda hiç o kadar baklava 
yememiştik sanırım o güne kadar” (URL-2).

 Görüldüğü gibi Göksel Tiryaki ele aldığı geleneklerin taşıyıcısı ve aktarı-
cısıdır. Ele aldığı geleneklerin yaratım süreçlerine bizzat dâhil olmuştur. Söz 
konusu örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte bildirinin sınırlarından 
dolayı bu örneklerle yetinilmiştir.2

Tiryaki, Barak Türkmenleri üzerine yapılacak sözlü tarih araştırmalarında 
da önemli veriler elde edilebilecek kaynak kişilerden biridir. Soyunun yaklaşık 
200 yıldır Barak Ovasında yerleşmiş olması onun bu konuda bilgi sahibi ol-
masının önemli sebeplerinden biridir. Sözlü tarih çalışmaları, kaynak olarak 
kişisel anıların kullanımı üzerine inşa edilir. Bu çalışmalar kişisel yaşam öykü-
lerinin belgelenmesi olarak algılansa da kolektif bilincin ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır. Göçler, iskân, tarihi olaylar vb. sözlü tarihin çalışma kapsamı içeri-
sinde dâhil edilmiştir. Göksel Tiryaki, Barak Ovasında yetişmiş olmasının bir 
getirisi olarak hem Barak Türkmenlerinin tarihi sürecine hâkim hem de kendi 
deneyimlerinden hareketle yöredeki güncel durumun farkında bir kaynak kişi 
potansiyeline sahiptir. Özellikle “Arada Kalmış Yaşamlar” kitabında yer alan 
kahramanların içerisinde bulunduğu köy-şehir ikilemi tüm Türkiye’yi etkisi al-
tına alan köyden kente göç olgusunun Barak ovasındaki serüvenine ışık tutacak 
mahiyettedir. (Tiryaki, 2020).

Gönüllü Halk Bilimci Göksel Tiryaki

Halk bilgisi yaratmalarını bilimsel inceleme, arşivleme, tanıtma gibi amaç-
lar doğrultusunda kaynak kişilerden belli bilimsel yöntemler kullanarak kay-
deden ve toplayan kişiye “Derlemeci” adı verilir. Halk bilimi eğitimi almamış, 
ancak kendi bölgesindeki veya yöresindeki halk bilgisi yaratmalarına ilgi du-

2-  Konu ile ilgili diğer örnekler için bkz. seydimenblogspot.com (e.t. 23.09.2021)
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yan, bu yaratmaları çeşitli amaçlar doğrultusunda kaydedip toplayan kişilere 
“Amatör Derlemeci” adı verilir (Ekici, 2015: 27). Göksel Tiryaki kendi çevre-
sindeki halk bilimi ürünlerine ilgi duymuş ve gönüllü bir biçimde bu ürünleri 
toplamaya başlamıştır. Bu bağlamda Göksel Tiryaki gönüllü derlemeci olarak 
nitelendirilebilir. Tiryaki, içerisinde yetiştiği yörenin kültürüne ilgi duymuş 
ve hemen hemen halk biliminin Barak Türkmenleri arasında yaşayan bütün 
uygulamaları üzerine derlemeler yapmıştır. Söz konusu derlemeleri hem ki-
taplarındaki hikâyelerde temele almış hem de bu kayıtların bir kısmını You-
tube kanalından paylaşmıştır. Ezo Gelin, Barak Aşiretleri, köy hayatına ilişkin 
kesitler, halk şiiri, halk mutfağı, halk botaniği, barak havaları, halk mimarisi, 
deyimler ve atasözleri, sözlü tarih, halk dansları Göksel Tiryaki’nin derleme 
yaptığı alanlar arasındadır. Tiryaki, yapmış olduğu derlemelerle ilgili olarak şu 
ifadeleri kullanmaktadır: “Bütün söyleşiler tarafımca yapılmakta, video olarak çe-
kilmekte ve yine kendi fotoğraflarım eşliğinde videoya dönüştürülmekte, sonrasında 
montajlanıp yayınlanmaktadır. Yeri geldiğinde videolarda kendi seslendirmelerime 
de yer veriyorum. Bazı manzum eserlerimi ve kısa hikâyelerimi okuyorum. Bazı 
öykü ve anlatılarda bu söyleşilerden yararlanıyorum” (KK1).

Tiryaki, her ne kadar kendisini “Barak ovasının hikâyecisi” olarak nitelen-
dirse de onun Barak ovasındaki faaliyetleri “gönüllü halk bilimci” olarak nite-
lendirilmesinin de önünü açmıştır. Sosyal medya kanallarına yüklediği derleme 
kayıtları Barak kültürü üzerine çalışan araştırmacılar için bir arşiv niteliği de 
oluşturmaktadır. Tiryaki’nin kayıtları isimlendirme şekli ve kaynak kişilere bu 
bilgileri nereden öğrendiklerini sorması da halk bilimci bakış açısıyla dikkate 
değerdir.

Temsil ve Sunum Aşamasında Göksel Tiryaki

Halk bilimi araştırmalarında ilk boyutu tespit ikinci boyutu derleme üçün-
cü boyutu ise temsil ve sunum oluşturmaktadır. Tespit boyutu halk bilimi 
ürünlerinin tanım ve kapsamının belirlenmesini içerir. Tespit edilen ürünlerin 
derlenmesi ikinci boyutu oluşturur. Üçüncü boyut ise derlenen ürünlerin tem-
sil ve sunum aşamasına taşınmasıdır. Halk bilimcilerin görevi sadece var olan 
ürünlerin tespiti ile sınırlı değildir. Aynı zamanda tespit edilen ürünlerin temsil 
edilmesi”, “sunulması”, gerekli görülenlerin “devamlılığının sağlanması” ve “ye-
relden küresele ulaşacak bir kültür değeri haline getirilmesi” de halk bilimci-
lerin görevleri arasındadır (Ekici, 2004: 15). Yukarıda belirtildiği gibi Göksel 
Tiryaki Barak kültür araştırmalarında hem kaynak kişi hem de gönüllü halk 
bilimci niteliklerine sahiptir. Her ne kadar kendisini Barak ovasının hikâyecisi 
olarak nitelendirse de Barak ovasında tespit ettiği halk bilimi ürünlerinin su-
num aşamasına taşınmasında önemli katkıları olmuştur. Barak kültürü üzerine 
yazmış olduğu dört kitap bu yöredeki sosyal yaşama ait unsurlar üzerine temel-
lendirilmiştir. Tiryaki, anı ve hikâye tarzında kaleme almış olduğu eserlerinde 
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yöredeki kültürel zenginlikten beslenir. Kimi hikâyelerinde derlemelerde elde 
ettiği verileri, işin içine kendi kurgusunu da katarak işler. Kitaplardaki hikâ-
yelerde bu durumun örneklerini görmek mümkündür. “Seydimen” kitabında 
yer alan “Memir”, “Hafız” ve “Mercik” isimlerindeki hikâyelere kaynaklık eden 
çekirdek vaka yörede bilinmekte ve anlatılmaktadır (KK1). Tiryaki, bu çekirdek 
vakayı alarak yeniden kurgular ve hikâye tarzında okuyucuya sunar. Benzer bir 
durum Feriz Bey üzerinden Barakların iskân tarihinin anlatıldığı eserde de gö-
rülür. Tiryaki, bu kitapta yer alan “Feriz Bey” isimli hikâyede sözlü kültürdeki 
Feriz Bey anlatısından yararlanmış, Barak tarihi ile ilgili bilgileri verirken konu 
üzerine oluşturulmuş literatürü de dikkate almıştır (Tiryaki, 2018: 15-164). 
Aynı kitap içerisinde yer alan “Hamov” isimli öykü (Tiryaki, 2018: 194-211) 
Göksel Tiryaki’nin Youtube kanalına “Zübeyr Tiryaki, Anlatıyor-Tiryakioğlu 
Mehmet, Tirekililer’in Halep Sürgünü ve Sonrası-Barak Ovası” adıyla yükle-
miş olduğu derlemede elde edilen bilgiler ekseninde oluşturulmuştur (URL-
3). “Arada Kalmış Yaşamlar” kitabında Kelağa’nın Osmanlı paşaları tarafından 
idamını konu edinen hikâyede de Tiryaki yapmış olduğu derlemelerden fay-
dalanmıştır (Tiryaki, 2020: 84-98). Söz konusu örnekleri çoğaltmak müm-
kündür. Bu durum Tiryaki’nin sözlü kültürdeki çeşitli anlatıları direkt olarak 
aktardığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Tiryaki, söz konusu çekirdek vakaları 
temele almış ancak bunları kendi kurgusuyla birleştirerek aktarmıştır. Yazar, 
dört kitabında Barak ovasına ilişkin 40 hikâye kaleme almış ve bir Barak ev-
reni oluşturmayı amaçlamıştır. Nitekim hikâyelerdeki kahramanların akrabalık 
ilişkileri, bir hikâyede daha önceki hikâyelerde ele alınan kahramanlara çeşitli 
göndermeler yapılması yazarın hedefinde başarılı olduğunu göstermektedir. 

Tiryaki’nin Barak kültürünün tanıtımına katkıları yazdığı kitaplar ile sı-
nırlı kalmamıştır. Teknoloji marifetiyle iletişimin unsurları arasındaki zaman, 
mekân ve mesafe kavramının önemini kaybettiği dijital çağda Tiryaki, çalış-
malarını elektronik kültür ortamına da aktarmıştır. Kendisine ait “Tirekili” 
ve Göksel Tiryaki” isimli Youtube ve “Barak Odası” isimli Facebook sayfaları 
Barak kültürüne ilişkin zengin bir arşiv oluşturmaktadır. “Barak Odası” isimli 
Facebook sayfası yaklaşık yirmi iki bin kullanıcı tarafından takip edilmekte-
dir. Sürekli yeni içerikler paylaşılan sayfanın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi 
gördüğü paylaşımların altına yapılan yorumlardan da görülmektedir. Baraklar 
ile ilgili çeşitli hususları merak eden yahut kendi soyu ile ilgili araştırma yap-
mak isteyen kişiler yorumlar vasıtasıyla yardım istemekte Göksel Tiryaki yahut 
diğer kullanıcılar tarafından bilgi alabileceği diğer kaynaklara yönlendirilmek-
tedir (URL-4). “Tirekili” isimli Youtube sayfasına Baraklar ve Barak kültürü 
ile ilgili yaklaşık üç yüz video yüklenmiştir. Kanalın en ilgi gören videosu 25 
Ağustos 2017 tarihinde yüklenmiş olan “Turkish Clarion: Zurna -Barak Ha-
vası - Haco Gelin” isimli videodur. Yaklaşık beş yüz elli bin görüntülenme-
ye ulaşan bu video Göksel Tiryaki’nin çalışmalarının karşılıksız kalmadığının 
bir göstergesidir. Kanala yüklenen videoların altına Türkiye’nin her yanından 
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kullanıcılar yorum yapmaktadır (URL-5). Tiryaki, “Tirekili” kanalından ayrı 
olarak “Göksel Tiryaki” isimli bir Youtube kanalı açarak bu sayfa aracılığıyla 
kendi çalışmaları ile ilgili hususları paylaşmaktadır (URL-6). Kanala yüklenen 
videoların altına kullanıcılar tarafından yapılan ve kitaplara ulaşma istekleri-
ni yansıtan yorumlar Tiryaki’nin elektronik kültür ortamındaki faaliyetlerinin 
yansımasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Youtube ve Facebook say-
faları geniş kitlelere ulaşmasında etkili olmakla birlikte Tiryaki’nin elektronik 
ortamdaki faaliyetlerinin başlangıcı web sitesi aracılığıyla olmuştur. Tiryaki, 
blogunda 2006-2021 yılları arasında toplam 195 yazı yazmıştır. Bu yazıların 
hemen hepsinde Barak kültürüne ilişkin unsurlar bulunmaktadır. Daha önce de 
belirtildiği gibi Tiryaki bu web sitesini yüksek lisansı sırasında verilen bir ödev 
üzerine tasarlamıştır. Sitedeki ilk içeriklerin İngilizce olması bu durumun bir 
yansımasıdır. İlk etapta site ile fazla ilgilenmediğini belirten Tiryaki babasının 
2015 yılında vefatı üzerine siteyi daha aktif olarak kullanmaya başlamıştır. “Ba-
rak Üçlemesi”nin ilk kitabı olan “Barakeli’nde Bir Köy, Seydimen, Hatıralar ve 
Hikâyeler”,” web sitesindeki anılardan oluşmaktadır. 

Tiryaki gerek kitapları gerek ise elektronik ortamdaki faaliyetleri ile Ba-
rak kültürü ile ilgili verilerin derleme aşamasından temsil ve sunum aşamasına 
geçmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Konu ile ilgili olarak araştırmacıların 
ve soyunu merak edenlerin kendisiyle iletişim kurduğunu aktaran Tiryaki, bu 
hususla ilgili olarak olumlu geri dönüşler aldığını da belirtmektedir (KK1). 

Barak Üçlemesi ve Arada Kalmış Yaşamlar

Göksel Tiryaki’nin “Barak Üçlemesi” sırasıyla Barakeli’nde Bir Köy, Seydi-
men, Hatıralar ve Hikâyeler”, “Garıp, Bir Zamanların Barak Ovası Hikâyeleri” 
ve “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” isimli kitaplarından oluş-
maktadır. Bu üçleme haricinde yazarın en son yayımlanan kitabı olan “Arada 
Kalmış Yaşamlar” kitabı da Barak kültürüyle ilgilidir. Tiryaki, “Barak Üçleme-
si”ni oluşturan eserlerinin içeriğini şu şekilde ifade etmektedir:

“Barak’a ilişkin ilk basılı eserim Seydimen’de, daha çok 1980 ve sonrasını, kişisel 
gözlemlerim eşliğinde işlemeye çalışmıştım. İkinci kitap Garıp’ta ise daha çok, Barak 
Ovası’nda 1950 sonrası gelişmeleri ve yaşanan dönüşümü anlatmaya teşebbüs ettim. 
Feriz Bey ile de 1600’lü yıllarda başlayan büyük Barak göçünü ve akabinde geli-
şen olayları, Barakların yüzyıllarca süren toprak arayışını, iskân edilmesini, tekrar 
tekrar dağıtılmasını ve yerleşik düzene geçme çabalarını hikâyeleştirmeye giriştim 
(URL-7)”.

Tiryaki’nin de belirttiği gibi üçlemenin ilk kitabı Seydimen onun kişisel 
gözlemleri neticesinde oluşturulmuştur. Kitabın çocukluğunun geçtiği Seydi-
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men köyünün adını alması bu bağlamda okunabilir. Bu kitap üçlemedeki diğer 
eserlerden anılar ve hikâyelerden oluşması yönüyle ayrılmaktadır. Diğer kitap-
lar sadece hikâyelerden oluşmaktadır. “Seydimen ve Hatıralar” ismini taşıyan 
birinci bölümde Tiryaki, köyde geçirdiği zamanlardan kalma hatıralarını konu 
edinir. Söz konusu bölüm 35 ayrı hatıradan oluşmaktadır. Bununla birlikte bu 
bölüm Barak Ovası’nda yaşayanların halk bilimi ürünlerine ilişkin zengin veri-
ler içermektedir. Eser içerisinde halk edebiyatı ürünlerinden halk mimarisine; 
halk mutfağından, halk botaniğine, geçiş dönemi uygulamalarından oda gele-
neğine, halk hekimliğinden, çocuk oyunlarına ve köy yaşamına ait pek çok di-
ğer unsura rastlanır (Tiryaki, 2016: 11-135). Örneğin; “Tiryaki oğlu “Tiryaki” 
isimli başlıkta Tiryaki isminin nereden geldiği hususundaki anlatılar paylaşılır. 
İlk iki efsanede “Tiryaki” isminin kaynağı kahve tiryakiliği ile ilişkilendirilir. 
Bir ziyafet sonrasında acı kahveler içilirken kahvenin içindeki arpa tanesinin 
farkına varan Tiryakilerin büyük dedesi o günden sonra Tiryaki ismiyle anıl-
mıştır. Yine bu bölümde Feriz Bey’in tekrar Horasan’a dönme kararı alması 
sonucu Tiryakioğlu’nun söylediği dizeler de paylaşılmıştır (Tiryaki, 2016: 28-
30). Başka bir başlıkta Amme’l Gok isimli çocuk oyunu konu edinilir (Tiryaki, 
2016: 91-93). Sulukluk başlığını taşıyan anı (Tiryaki, 2016: 61) halk mimarisi 
başlığı altında değerlendirilebilir. Sulukluk Barak Türkmenlerinde ocakların ve 
bacanın hemen arkasına, tabanı taş ve betondan, duvarları kerpiç, penceresiz, 
karanlık, küçük bir göz odacığı ifade eder. Yıkanmak (çimmek) için kullanılır. 
“Peryavşan” başlığı altında köyün halk hekimliği ile ilgili önemli veriler mev-
cuttur. Tiryaki, Barak ovasında peryavşanın halk hekimliği uygulamalarında 
nasıl kullanıldığını şu şekilde ifade eder:

“Peryavşan, Barakeli’nin tarım yapılmayan mera kabilinden arazilerinde bolca 
bulunan grimsi yeşillikteki bodur bir ottur. Peryavşan, eskiden beri bizim evin doğal 
bir ilacı olmuştur. Antepfıstığı ağacının sakızı, sarıyağ, zeytinyağı ve peryavşan en 
önemli doğal ‘tıbbi’ malzemelerimiz olurdu, hatırladığım kadarıyla köyde. Birisinde 
kırgınlık mı var, hafif bir rahatsızlık mı beliriyor; hemen bu “doğal ilaçlar” gündeme 
gelirdi. Bilhassa mide ve hazmetmek ile alakalı meselelerde, her daim başvurulan 
‘doğal ilaç’ peryavşandı. Esasında bu peryavşan ‘tıbbı’nın piri Meyro ninemdi (Tir-
yaki, 2016: 56-61).

Bunlar haricinde bölüm içerisinde yöresel deyişler, giyim-kuşam, yörenin 
temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıkla ilgili veriler de yer almaktadır. 

“Seydimen ve Hikâyeler” adını taşıyan ikinci bölüm “Memir”, “Hafız” ve 
“Mercik” adında üç hikâyeden oluşmaktadır. “Memir” hikâyesinde Abov Da-
yı’nın oğlu olan Memik konu edinilir. Abov Dayı önce H. Ağa’nın sonrada Y. 
Ağa’nın topraklarını sürerek geçimini sağlayan bir kimsedir. Oğlu Memik ise 
insanların dediğine çabukça inanan, kendi hâlinde ve hayvanlarla iyi ilişkisi olan 
biridir. Onun bu içine kapanıklığı diğer köylülerce “deli” olarak yaftalanmasına 
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sebep olur. Memik, yoğun bir çalışma gününde küplükten su alırken kendisiyle 
alay eden çocukları uzaklaştırmak amacıyla rastgele bir taş atar. Ancak taş Y. 
Ağa’nın oğluna isabet edince köyden uzaklaşır. Daha sonra onu gören kimse 
olmaz (Tiryaki, 2016: 120-140). Hikâyede halk tarımı ve halk mimarisi ile ilgili 
unsurlar mevcuttur. İlk olarak Barak köylülerinin temel geçim kaynağı olan 
tarım ile ilgili hususlar aktarılır. Bu durum esasen yerelleşme ile de alakalıdır. 
Geçmişten beri tarım ve hayvancılığın önemli yer tuttuğu Barak ekonomisinde 
onları anlatan bir hikâyenin de bu unsurlar üzerine temellendirilmesi sürpriz 
değildir. Tiryaki, Memir’in hikâyesini aktarırken harman savurma, ortakçılık 
vb. pek çok konudaki hususlar ile ilgili bilgi verir. Aşağıdaki bölüm bu hususun 
bir özeti niteliğindedir:

“Fakat bu durumun, şu anda Abov Dayı için fazla bir önemi yoktu. Onun her 
zamankinden daha fazla adama ihtiyacı vardı. Zira yolma zamanı artık geçiyordu. 
Mercimeklerin bir an önce yolunması ve harman yerine taşınıp dövülmesi gereki-
yordu. Gerisi daha kolaydı. Siz kolay denildiğine bakmayın, harman savurması ve 
elenmesi de az meşakkatli bir iş değildi ama buradaki kolaylık zaman baskısının 
azalmasıydı. Çünkü yolmanın ve harman taşıma işi olan şahranın gecikmesi, ha-
sadın yakıcı ve kurutucu güneşe daha fazla maruz kalmasına neden olurdu. Bu da 
hasadın yabana saçılarak ziyanına yol aça- bilirdi. Emeğinden ve üç kuruşluk tohu-
mundan başka sermayesi olmayan Abov Dayı için hasadın her bir habbesi değerliydi. 
Hasat neticesinde, ürün ortaya çıktıktan ve biderlik tohum ayrıldıktan sonra, kalan 
mahsul ekilen toprağın sahibi Y. Ağa ile paylaşılacaktı. Ortakçılığın kuralı buydu. 
Ağa sahip olduğu mülkünü ortaya koyar gariban bedenini, yani emeğini” (Tiryaki, 
2016: 125).

Bu kısımdan sonra ağalık kurumu ile ilgili bilgiler yer alır. Küplük ile ilgili 
verilen bilgiler ise halk mimarisi başlığı altında değerlendirilebilecek unsurlar-
dandır. 

“Küplük, o zamanlar yazları nispeten serin su içmek için kullanılan büyük kil-
den küplerin evin dışında tutulduğu kerpiçten küçük gölgeliklerdi. Sürekli su doldu-
rulup içildiği ve eskiyen küplerin sızdırması nedeniyle, yerden desteklerle biraz yük-
sekte duran küplerin altındaki boşluk genelde çamur olurdu. Özellikle yaz günleri, o 
çamur börtü böceğin mekânı olurdu” (Tiryaki, 2016: 134).

İkinci hikâye olan “Hafız” isimli hikâyede Suriye’den Seydimen’e gelip yer-
leşen Hafız’ın hikâyesi anlatılır. Hafız, soluklanmak için girdiği bu köyden öle-
ne kadar ayrılmaz. Kısa bir zaman içerisinde muzip tavırlarıyla ve Barak Sözlü 
kültürüne olan hâkimiyeti ile kendisini sevdirir. Üstelik odaların vazgeçilmez 
ikramı olan acı kahveyi de herkesten iyi yapmaktadır. Hikâyede Hafız üzerin-
den Barak köylerindeki odalara dair pek çok unsur anlatılır. Büyük kalabalıkla-
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ra verilen ziyafetler, bu ziyafetlerdeki ikramlar, odada konuşulan mevzular gibi 
pek unsur ile ilgili bilgiler aktarılır. Ayrıca Hafız’ın ölümü üzerinden köydeki 
cenaze adetleri de dile getirilir. Tiryaki’nin hikâyesini üzerine kurguladığı kah-
ramanlar ve olaylar gerçek hayattan alıntıdır. Bu durumu yer yer fotoğraflar ile 
destekler. Zennup Hüseyin’in eşi Hacov’un mezarındaki dut ağacı, Hafız’ın 
konakladığı oda ve Hafız’ın mezarına ilişkin fotoğraflar bu duruma örnek ola-
rak verilebilir. Tiryaki’nin “Kanatlı” lakabı ile anılan babası da bu hikâyenin 
kahramanlarından biridir (Tiryaki, 2016: 140-158).

Kitaptaki son hikâye Mercik adını taşımaktadır. Mercik, fıstık tarlalarını 
bekleyen bir bekçidir. Köyün gençleri Selim ve Mâmet ile birlikte İmam Hay-
ri’ye yaptıkları korkutucu şakadan kısa bir süre sonra Hayri’nin vefatı üzerine 
köyü terk etmiş ve bir daha görülmemiştir. Hikâye, Barak ovasının önemli ge-
çim kaynaklarından biri olan fıstıkçılık üzerine kuruludur. Fıstık, hasat zamanı, 
fıstık çeşitleri ile ilgili bilgiler hikâye içerisinde sıklıkla karşımıza çıkar. Bunun 
dışında buzdolabının olmadığı zamanlarda yiyeceklerin nasıl saklandığı ile il-
gili hususlar ve Mercik’e götürülen yemekler üzerinden halk mutfağı ile ilgili 
uygulamalar aktarılır (Tiryaki, 2016: 158-171).

Üçlemenin ikinci kitabını “Garıp, Bir Zamanların Barak Ovası Hikâyele-
ri” isimli eser oluşturmaktadır. Hikâyelerden oluşan bu eserde Barak Ovasında 
geçen 17 hikâye bulunmaktadır. Seydimen kitabında olduğu gibi bu kitapta 
da hikâyeler adlarını kahramanların isimlerinden almıştır. “Garıp”, “Harrik”, 
“Ceren”, “Hâlaf ”, “Şarey”, “Hoca”, “Şemso”, “İrbehem”, “Azap”, “Irza”, “Müho”, 
“Şaylan”, “Necip”, “Zeyni”, “Mâmey”, “Attar”, “Mısdov” kitapta yer alan hikâ-
yelerin isimleridir. Tiryaki bu kitabı yazma gerekçesini şu kitabın ilk sözünde 
şu şekilde ifade etmektedir:

“Anadolu’nun çoğu köşesinde yaşayanlar gibi, bu satırların yazarı da köyün-
den şehre gidenlerden biri oldu. Şimdiye kadar bağımız hiç kopmadı memleketi-
mizle, hâlâ Barak’ın o kızıl rengi baskın toprağına ilgimiz devam ediyor. Ancak 
şehir hayatının olağan akışının bir sonucu olarak, bu bağ zayıflıyor da. Belki bizden 
sonrakiler için hepten kopacak. Fakat istedim ki bir zamanlar bizim topraklarda 
yaşananlar unutulup gitmesin. Küçük de olsa tarihe notlar düşelim, belki bir gün bi-
rileri okur ve anlar diye. Nice önemli gelişmeler ve büyük dönüşümler oldu oralarda” 
(Tiryaki, 2017: 7). 

Tiryaki’nin yukarıdaki ifadeleri Barak kültürü ile ilgili çalışmalarının temel 
motivasyonunu özetlemesi bakımından dikkate değerdir. O, köyden kente göç 
ile birlikte pek çok kültürel uygulamanın unutulmaya yüz tuttuğunun bilincin-
dedir. Bu sebeple kitaplarındaki hikâyeler aracılığıyla Baraklar ile ilgili çeşitli 
hususları kayıt altına almayı hedefler. Tiryaki’nin bu çabası bir boyutuyla halk 
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bilimcilerin derleme faaliyetlerinin altında yatan temel motivasyon ile örtüş-
mektedir. Halk bilimciler kültürel uygulamaları kaybolmadan tespit etmek 
amacıyla derleme yaparlar. Daha sonra bu veriler çeşitli kuramlar çerçevesinde 
bilimsel incelemeye tutulur. Tiryaki’nin faaliyetlerindeki temel motivasyon da 
bununla benzerdir. Buradaki temel farkı Göksel Tiryaki’nin söz konusu verileri 
bilimsel amaçla toplamaması oluşturmaktadır. O, elde ettiği verileri hikâye bo-
yutuna taşıyarak aktarır. Bu durum onun eserlerinin halk bilimi ürünleri açısın-
dan zengin veriler sunduğu gerçeğini değiştirmez. Nitekim “Garıp, Bir Zaman-
ların Barak Ovası Hikâyeleri” isimli eser de çeşitli kültürel ögeleri bünyesinde 
barındırır. Hâlaf isimli hikâyede Barak mutfağı, Irza’da abdallık, Şarey’de şehre 
göç ve sonuçları, Ceren’de ortakçılık, Müho’da yörenin geçiminde önemli bir 
kaynak olan antepfıstığı konu edinilir (Tiryaki 2017: 61-75; 75-93; 155-167; 
93-105; 167-183).

Üçlemenin son kitabını ise “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyele-
ri” isimli eser oluşturmaktadır. Bu eser Barakların Anadolu’ya göçlerini konu 
edinir. Kitap “Feriz”, “Şahin”, “Hamov”, “Hüfney” ve “Sultan” isimli beş hikâ-
yeden oluşmaktadır. Kitaptaki en hacimli hikâye “Feriz” isimli hikâyedir. Sözlü 
kültürdeki Feriz Bey anlatısı üzerine temellendirilmiş olan bu hikâyede Barak 
halk kültürü ile ilgili önemli veriler içermektedir. Feriz Bey’in odasından hare-
ketle odanın boyun geleceği ile ilgili önemli kararların alındığı merkez olduğu 
aktarılır. Odadakilerin yerleşme düzeni, odada riayet edilmesi gereken kurallar, 
odalarda yapılan ikramlar ile ilgili bilgiler de bu hikâye içerisinde verilir. Aynı 
hikâyede Barakların göç serüvenini anlatan halk şiiri örnekleri de konunun akı-
şına göre kendisine yer bulur. Efsaneler, türküler, Barak ağzı ile ilgili unsurlar, 
minnetçilik, giyim kuşam, abdallık ile ilgili bilgiler de bu hikâyenin içerisinde 
karşılaşılabilecek kültür unsurlarıdır (Tiryaki, 2018).

Barak üçlemesi haricinde Tiryaki’nin Barak kültürü ile ilgili yayınladığı 
son kitap “Arada Kalmış Yaşamlar” ismini taşımaktadır. Kitap temel olarak iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü diğer kitaplarda olduğu gibi adlarını 
kahramanlarından alan hikâyeler oluşmaktadır. Bu bölümde on altı hikâye var-
dır. İkinci bölüm “Kısa Kısa Kesitler” başlığı altında Tiryaki’nin anıları, şiirleri 
ve röportajından oluşur. Tiryaki, bu kitabın Barak kültürü üzerine yazdığı son 
kitap olduğunu belirtmektedir. Kitap ikilemler üzerinden Barak ovasında arada 
kalmış kişilerin hikâyesini anlatır. İyilik-kötülük, varlık-yokluk, yeni-eski, doğ-
ru-yanlış, cimrilik-cömertlik, gerçek-yalan, güçlük-kolaylık, zenginlik-fakirlik, 
şüphe-inanç, güven-korku, yakın-uzak, sevgi-nefret, güzellik-çirkinlik, zalim-
lik-merhamet bu ikilemler arasındadır. Tiryaki, kitabın önsözünde hikâyelerin 
içeriği olarak şu ifadeleri paylaşır:

“İşte “Dertli Mâmet”, “Efendi” torunu “Hüsnü Mir”, aşiret reisi “Kelağa” ve Ba-
rak dilberi “Özov”, sözünü ettiğimiz arada kalmışlığın birer timsali gibidir. Bozkır 
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bilgesi “Mırrey”, traktör tutkunu “Hıdov” ve “Tütüncü Cumov” da farklı yönlerden 
arada bir yerde durmaktadır. Söz, Barak’tan açıldığında, hep arada kalmış “gur-
batlar”ı anmamak olmazdı. Hazır “Gurbat Heyro”nun hikâyesini kaleme almışken 
arada bir yerlerde yitip giden “cıva gibi” bir adam olan bitirim şahsiyet “Cardın 
Fayat”a değinmemek olanaksızdı. Yine arada bir yerlerde duran cevval “Çilov”u, 
Antep direnişi kahramanı “Zöhre Bacı”yı, bahtsız “Döne Gelin”i, keyif sahibi biça-
re “Zennür”ü, kabiliyetli ve dirayetli “Fattum”u, ayyaş “Hacı”yı ve onlarla birlikte 
daha nicelerini es geçmek ne mümkündü. Bütün bu kurmaca kişilerin dünyasında ve 
hikâyelerin satırlarında, hemen hepimizin arada kalmışlığından belli belirsiz izler 
bulunmaktadır” (Tiryaki, 2020: 9-10).

Diğer kitaplarda olduğu gibi bu son kitapta da hikâyelerin büyük bir bölü-
münün temelini Barak kültürüne ait unsurlar oluşturmaktadır. Barak odaları, 
türküler, efsaneler, şehre göçün etkileri, “gurbatlar” ve kültüre dair pek çok un-
sur hikâyelerde karşımıza çıkar.

Sonuç

Küreselleşmenin yerel kültürleri tehdidinin zirveye ulaştığı çağımızda yerel 
kültür unsurları ile ilgili çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Göksel Tiryaki, 
Baraklar arasında doğup büyümüş, kendi kültürüne ilgi duymuş ve çalışmala-
rını bu bağlamda yürütmüş bir yazardır. Elektronik ortamdaki faaliyetleri ve 
yazmış olduğu kitaplar ile söz konusu kültüre ait unsurların görünürlük ka-
zanmasında etkili olmuştur. Kitaplarında bir Barak evreni yaratmış ve Barak 
ovasındaki insanların hikâyelerini aktarmıştır. Bunu yaparken kültürel unsur-
ları temele almış ve eserlerinde incelemiştir. Kitaplarında aktardığı halk bilimi 
uygulamalarının büyük bir bölümünün yaratım ve aktarım süreçlerine dâhil 
olmuştur. Dolayısıyla yazar sıfatının yanında Baraklar arasında yetiştiği için 
bu kültür üzerine yapılacak araştırmalarda kaynak kişi niteliği de taşımaktadır. 
Tiryaki hikâyeleri üzerine inşa ettiği kültürel unsurların büyük bir bölümünün 
tespit aşamasında da yer almıştır. Elektronik ortama yüklediği derleme kayıt-
ları bu durumun bir yansımasıdır. Elde ettiği verileri işin içerisine kurgusunu 
katarak şahıslar üzerinden aktarmış ve bu uygulamaların sunum aşamasına ta-
şınmasına katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Göksel Tiryaki gönüllü halk bilimci 
olarak nitelendirilebilir.
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ÖZET

Tek dörtlükten oluşan hacmiyle maniler anonim halk edebiyatının en yaygın 
bilinen türlerinden olup ait olduğu toplumun değer ve kabullerini bünyesinde 
barındıran belgelerdir. Halka ait bütün unsurlar gibi toplumun kadınla ilgili 
görüşleri, onu kabul ediş biçimi, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadın-
dan beklenilenler ve ideal kadın hakkındaki kalıp yargılar manilere yansımıştır. 
Bu çalışmada yazılı ve sözlü kaynaklardan toplanan Barak manilerinde kadı-
nın konu edildiği maniler belirlenmiştir. Bu maniler feminist eleştirinin bakış 
açısıyla incelenerek hem erkek ağızlı hem de kadın ağızlı mani metinlerinde 
kadınların hangi imajlara büründüğü tespit edilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Barak, Mani, Kadın.

THE IMAGE OF FEMALE IN BARAK MANIES

ABSTRACT

With its volume consisting of a single quatrain, manis are one of the most 
widely known genres of anonymous folk literature and are documents that 
contain the values   and acceptances of the society to which they belong. Like all 
elements of the public, society’s views on women, the way they accept her, what 
is expected from women in the context of gender roles, and stereotypes about 
the ideal woman are reflected in the obstacles. In this study, the manias of wo-
men in Barak mani collected from written and oral sources were determined. 
By examining these mani from the perspective of feminist criticism, it has been 
tried to explain by determining which images women take on in the mani texts 
performed by both men and women.

Keywords: Barak, Mani, Woman.



58 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

Mani Türü

Anonim halk edebiyatının en çok bilinen şekli olan mani yedili hece ile ve 
dört mısradan ibarettir. Manilerde ilk iki mısra daha çok giriş özelliği taşırken 
3. ve 4. mısralar anlamın yoğunluğunu taşır. Bununla beraber bazı manilerde ilk 
mısralar ile son iki mısra arasında bir bağ mevcuttur ve bu sayede dış âlem ile iç 
duygular kaynaşmış durumdadır (Güzel ve Torun, 2012: 148-149). 

Ülkemizde mani söyleme geleneği içerisinde mani söyleyen kişilere manici, 
mani yakıcı, mani düzücü, gibi adlar verilmiştir (Dizdaroğlu, 1969: 67-68). 
Dizdaroğlu mani söylemenin kadınların tekelinde olduğunu söylemenin 
mümkün olduğunu manilerin isimsiz yaratıcılarının kadınlar olduğunu ve 
saz şairleri dışında erkeklerin mani söylediklerine pek rastlanılmadığını 
belirtir (Dizdaroğlu, 1969: 230). Mani söyleme işini kadınlar da erkeklerde 
yapabilmektedir, bu kişiler manide ele aldıkları konular hakkında hem kendi 
bakış açılarını hem de toplumun bakış açısını yansıtırlar.

Halk edebiyatı ürünleri kültürel varlığın zenginliğini ortaya koyan unsur-
lardır. Sosyal hayattaki birlikteliğin, toplumun ortak değer yargılarının yaşama-
sı ve aktarılmasında rol üstlenen bir iletişim şeklidir. Halk edebiyatı ürünleri 
vasıtasıyla toplumu oluşturan kişilerin duygu, düşünce ve değer yargıları ge-
lecek nesillere aktarılabilir (Eker, 2015: 400). Maniler de diğer halk edebiyatı 
mahsulleri gibi içinde yetiştiği toplumun değerlerini taşıyan belgeler olarak bu 
değerlerin anlaşılmasında ve aktarılmasında rol oynarlar. 

Barak Sözcüğü ve Barak Aşireti Hakkında

Barak sözcüğü Türkçe sözlükte; tüylü, kıllı çuha ve bir cins tüylü av köpeği 
olarak tanımlanmıştır (www. sozluk.gov.tr, t.y.) 

Kökeni eski Türkçede Yakutçaya dayanan barak sözcüğü ile ilgili yapılan 
etimolojik araştırmalarda bu kelimenin Türkçe “bar-, varmak” fiilinden türe-
diği anlaşılır. Anlamsal olarak “çabuk yürüyen, koşan” manalarındadır (Ögel, 
1993: 191).

Divan-ı Lügat-it Türk’te barak sözcüğü şu şekilde tanımlanmıştır; “barak 
çok tüylü bir köpektir, Türklerdeki inanca göre kerkes kuşu iki yumurta yu-
murtlar ve bunların üzerine oturur. Bunlardan birinden barak adlı bir köpek 
çıkar. Cinsi açıdan barak köpekler arasında en iyi koşandır. Öbür yumurtadan 
ise başka bir yavru çıkmış ve bu yavru o kuşun sonra yavrusu olmuş (Atalay, 
1985: 337).
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Günümüzde batısında Sacır suyu, doğusunda Fırat nehri, kuzeyinde Ni-
zip’in Belkıs köyü ile sınırlanan ve güneyinde Suriye’nin Halep şehrine ka-
dar uzanan bölgede Gaziantep, Kilis ve Nizip’in güney taraflarında yaşayan ve 
bölgeye Barak Ovası da denilmektedir. Barak Aşireti bu sahada yerleşmiştir 
(Tanyol, 1952:71).

Oğuzların Bozok kolundan Yıldızhan Oğullarına bağlı Beydili Türk-
menlerinin XII. yüzyılın sonlarında İran’ın Horasan bölgesinden Anadolu’ya 
geçtikleri düşünülmektedir (Kaya, 2006: 81). Malazgirt Zaferinden sonra 
Türklerin Anadolu’ya girişleri başlamıştır ve Oğuz Türkleri kısa aralıklar-
la Anadolu’nun fethedilen yerlerine yerleşmiştir. Bu toplulukların arasında 
Oğuzun bir boyu olan Beydililer de bulunmaktadır. Hayvancılık ile geçinen 
Türkmenler Anadolu’nun güneyini kışlak orta ve kuzey kesimlerini de yaylak 
edinerek buralarda konar-göçer yaşam tarzı sürmüşlerdir (Adil, 2006: 134-
136). Sözlü Barak tarihi kendilerinin Horasan’dan geldiğini söylemektedir 
ve onların, göç sahnesine Firuz Bey’in reisliği zamanında, 84.000 hane 400 
Abdal ile atıldıkları ve Yozgat havalisine yerleşmiş oldukları ileri sürülmek-
tedir (Tanyol, 1952: 72). 

Barak Türkmenleri bugün Gaziantep’in Nizip, İslâhiye, Oğuzeli, Karkamış 
ilçelerinde ve köylerinde yaşamaya devam etmekte ve geçmişten gelen gele-
neksel yapılarını ve kültürlerini muhafaza etmektedirler. Eski geleneklerine 
son derece bağlı kalmış olan topluluk hakkında yapılmış çalışmalar Gaziantep 
folkloruyla ilgili çalışmaların önemli bir bölümünü teşkil etmektedir (Köksel, 
2019: 80).

Feminist Hareket ve Feminist Bakış Açısı

Sanayi devriminden sonra işgücü ihtiyacının artmasıyla birlikte kadın sosyal 
hayatta görünür olmuş, üretim süreçlerine dâhil edilmiştir. Bunun neticesinde 
ortaya çıkan kadın mücadelesi bir düşünce akımı olarak feminizmin doğmasına 
sebep olmuştur. Bu açıdan feminist hareketin başlaması kadının sosyal hayata 
aktif katılımı ile ilişkilendirilir (Yolcu, 2017: 2).

Feminist folklor araştırmacıları çeşitli kültürlerde kadınların yaşamının 
gerçeğini tespit analiz edebilmek için kadınların tecrübelerine ve bu tecrübeleri 
çeşitli biçimlerde ifade edişlerine bakmışlardır. Feminist folkloristler kadınların 
deneyimlerine odaklanarak erkek araştırmacılar tarafından atlanılan alanları ve 
türleri ortaya çıkarmışlardır. Bunun yanı sıra folklor araştırmalarına kapsam ve 
uygulama açısından yeni kapılar açacak olan bakış açıları ve metotlar geliştir-
mişlerdir (Yolcu, 2017: 115).
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Feminist eleştiride bazı feministler Marksist eleştiriyi, bazıları psikanalizi, 
bazıları yazara bazıları da okura yönelik eleştiriyi örnek almışlardır. Feminist 
eleştiri Amerika, İngiltere ve Fransa’da toplumsal ve siyasal bir mücadele ile 
feminist hareketin edebi alanda belirmesiyle ortaya çıkmıştır. Buna göre sa-
dece gerçek hayatta değil edebi eserlerde de kadının aşağılandığı, horlandığı 
ve böylece ataerkil zihniyetin ve bundan doğan düzenin desteklendiği görülür. 
Feminist eleştiri kadına karşı var olan bu tutumun edebiyat eserlerinde ortaya 
koymak amacıyla başlamıştır (Moran, 2020: 249).

Feminist eleştiride okura yönelik ve yazara yönelik olarak iki yaklaşımdan 
bahsedilmektedir. Okur olarak kadına yönelik eleştiride erkek yazarın eserle-
rini kadın okur gözüyle değerlendirerek burada ortaya konan cinsel ideolojiyi, 
imgeleri, kalıplaştırılan kadın tiplerini belirlemek söz konusudur. Ayrıca er-
kek yazarların ortaya koyduğu “evdeki melek” ve “canavar” adı verdikleri kadın 
tiplerin eserlerde tespit edilmesi noktasında feminist eleştiri kullanılır. Yazara 
yönelik feminist eleştiride iki ayrı yaklaşımla işlemektedir, birincisinde edebiyat 
tarihindeki kadın yazarlar incelenir ikincisinde ise yeni bir kadın söyleminin 
olanakları araştırılır (Moran, 2020: 250-254).

Manilerde Kadın İmajı

“Bir nesneyi doğrudan doğruya yeniden tanımaya yarayacak bir biçimde 
göz önüne getiren şey, duyu organlarıyla algılanmış olan bir şeyin somut ya 
da düşünsel kopyası” olarak tanımlanan (www.sozluk.gov.tr, t.y.) imaj bir şahıs 
veya kurumun bir başkası üzerinde bıraktığı izlenimlerdir. İnsanın giyimi, dav-
ranışları, konuşma becerisi, görgülü ve nezaketli olması ile oluşan kişisel imaj 
onun toplum tarafından nasıl algılandığını etkiler (Bülbül, 2021: 53).

Toplumlar ait oldukları kültür dairesi içerisinde bir cinsiyet algısı oluşturur ve 
bu doğrultuda kadınlık ve erkekliğe dair imaj, sembol ve stereotipler oluşturur. Kül-
türün içerisinde oluşmuş kadın ve erkek olmaya dair imajlar mevcuttur. Bu imaj-
lar kültürün bir parçası durumundadırlar. Toplum zihniyetindeki cinsiyet algısı ile 
toplumun kullandığı dil arasında yakın bir ilişki vardır. Toplumun kabulleri günde-
lik hayata ve edebi eserlere sözcükler vasıtasıyla yansımıştır (Akbalık, 2014: 114).

Manilerin genellikle kadınlar tarafından icra edildiği söylense de erkekler 
tarafından söylenen maniler de az değildir. Bu noktada hem kadın ağızlı hem 
de erkek ağızlı manilerde toplumun zihnindeki kadın algısının manilerde çeşit-
li şekillerde ifade bulduğu tespit edilmiştir. 

Feminist kuram, kadına yönelik baskıyı kurumsallaştırmakla birlikte, kadın 
hakkında geliştirilmiş bir kuramdır. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet unsurların-
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dan hareketle, çeşitli sosyo- kültürel ayrımları ve farklılıkları kapsamaktadır. 
Kavram olarak feminizm toplumsal cinsiyet ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda 
kalıp yargılar ile insanlara yüklenmiş olan kadın, erkek rolleri kültüre ve döneme 
göre değişiklik göstermiş olsa bile daha çok ataerkil yapıya sahip kültürde kadına 
yüklenen rollerin yıpratıcı özelliği dikkat çekmektedir (Ersoy, 2010: 105). 

Feminist eleştiride bir cinsin diğerine egemenlik kurmak için cinselliği bir 
yol olarak kullandığı anlatılır, erkek egemen yapıda bütün kurumlar erkeğin 
kontrolündedir (Moran, 2020:251). Erkekler tarafından söylenmiş manilerde 
kadının cinsel açıdan arzu duyulan bir varlık olduğu görülmektedir. Bu duru-
mun aşağıda verilen Barak manilerinde yer aldığı tespit edilmiştir;

Gökte yıldız sayılmaz 

Çiy yumurta soyulmaz 

Ben bir kıza vuruldum 

Öpme ile doyulmaz (Özbaş, 1958, s. 103).

Karşıda gördüm seni 

Gül ile derdim seni 

Öpmeye kıymaz iken 

Yâd ele verdim seni (Özbaş, 1958, s. 104).

Ağsayanın uzunu

Çalar yârin yüzünü

Omuz omuza versem

Öpsem ela gözünü (KK 2)

Bir taş attım Mizara

Mizar suyun gızara

Öpüş vermeyen gızlar

İki gözü bozara (KK 4)
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Arpa buğday teneler 

Bir kız gördüm un eler 

Keten gömlek sıkıyor 

Titireşir memeler (Özbaş, 1958, s. 102)

Bir daş attım Orul’a

Orul suyun durula

Öpüş vermeyen gızlar

Koltuğundan vurula (KK 2)

Arığı hopladın mı

Şalvarı topladın mı

Oğlan dedi gel yatak

Kız dedi çatladın mı (KK 3) 

Alma attım nar geldi

Dar sokaktan yar geldi

Yarın melez köyneği

İkimize dar geldi (KK 3)

Gala galaya garşı

Galanın altı çarşı

Gız bana bir çift öpüş

Dosta düşmana karşı (KK 3)

Oy çinçini çinçini

Öpsem ağzın içini

Hoş geldin safa geldin

Damadın güvercini (KK 1) 
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Bir kelimeyi başka ifadeleri de kastedecek şekilde kullanmak olarak tanım-
lanabilen metafor dilin imkânlarını sınırsız hâle getirmekte ve insanın kendi-
sini, hayatı, ötekini anlamasının bir yolu olmaktadır (Uçan Eke, 2019: 238). 
Alışılmış, günlük dildeki kelime ve mana birliklerine, özgün çağrışımlar yük-
lenmesi sonucu oluşan metaforlar, bu yönüyle dilin anlam yönünü geliştirmek-
tedir (Cebeci, 2013, s. 9-10). Manilerde açıkça söylenmeyen bazı durumların 
metaforlar vasıtasıyla dile döküldüğü görülür. Özellikle kadın cinselliğini ifade 
etmekte metaforlara müracaat edildiği tespit edilmiştir. Bu durumun oluşma-
sının sebebi erkek icracının arzularını açıkça ifade etmekten çekinmesi olarak 
düşünülebilir;

Samanlıktan insene 

Yönün bana dönsene 

Koynundaki ayvanın

Birin bana versene (Özbaş, 1958, s. 107) 

Giderim bende bende

Bir ayvam kaldı sende 

Ayva gibi sarardım

Din iman yok mu sende (KK 1) 

Edebi eserlerde kadın karakterlere yöneltilen eleştiri klişeleşmiş iki zıt tipin 
varlığını ortaya çıkarmıştır. “evdeki melek” ve “canavar” adı verilen bu tiplerden 
“evdeki melek” tipi ataerkil yaşamda erkeğin zihninde ideal olan kadın tipidir 
(Moran, 2020: 252). Ahlaklı, mülayim, alçakgönüllü niteliklerine sahip bu tip 
barak manilerinde de çıkarını kollayan “canavar” tipin karşısında görülmekte-
dir. Aşağıdaki manide gelin ile erkeğin eşi kastedilmiştir, erkeğin evin dışından 
bir kadına sevgi duyması halinin olumsuzluk oluşturacağı anlatılmaktadır; 

Yel olur yelken olur

Gül dibi diken olur

Seversen gelini sev

Kızlar cep silken olur (Özbaş, 1958, s. 109)
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Aşağıdaki manide ikiz zıt kadın tipinin karşılığı olarak “el kızı” ile “Baraklı 
kız” ifadeleri görülmektedir.

Avanda leymun tuzu

Almayın elkızı

Alırsan baraktan al

Hem tadı var hem tuzu (KK 4)

Kişe tarırım kişe 

Elinde beldir şişe 

Evliye kız verenin 

Evine bomba düşe (Avcı, 2015: 21)

Dağda duvar izi var 

Sütte kaymak yüzü var 

Varırsan ergene var

Evlinin zaten yâri var (Avcı, 2015: 31) 

Yazar olarak kadına yönelik eleştiride kadın yazarların üç evresinden söz 
edilir. Birinci aşamada kadın yazar erkeklerin kadının doğası hakkındaki fi-
kirlerini kabul ederek erkek yazara benzemeye çalışır, ikinci aşamada kadınlar 
erkekleri artık taklit etmez ve kadına yapılan haksızlıkları dile getirir, üçüncü 
aşamada ise başkaldırıdan da vazgeçer ve artık eserlerini estetik kaygı ile oluş-
turur (Moran, 2020: 256). Kadın ağızlı manilerde bu evrelerden ilki görülmek-
tedir. Kadınlar birbirlerini aşağılar, değersiz görür, eleştirir ve bu şekilde ataerkil 
düzene destek verilmiş olunur;

Al sana hedik kaynana

Dişleri gedik kaynana

Ben oğlunla yanyana

Sen kapı dışarı kaynana (KK 2)
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Teşt Altında Kavurma

Kaynana Karşımda Durma

Gözlerin Çapaklıdır

Midemi Bulandırma (KK 2)

Kaynanayı Netmeli

Kaynar Kazana Atmalı

Yandım Yandım Derken 

Altına Kütük Çakmalı (KK 1)

Ambara Kepek Koydum

Üstüne İpek Koydum

Ben Gelinimin Adını

Kuyruklu Köpek Koydum (Avcı, 2015: 28)

Kolu kolçaklı gelin

Ardı saçaklı gelin

Şimdi adam mı oldun

Şişe bacaklı gelin (KK 1)

Duvara çaktım gazzık

Gaynanam ölmüş yazık

Gaynanama deel de 

Beş metre beze yazık (KK 3)
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Nişan ve düğün merasimi diğer bölgelerde olduğu gibi Gaziantep’te yaşa-
yan Barak Türkmenleri içinde kutsal sayılan bir olayın başlangıcıdır. Evliliğin 
her aşamasında genellikle yöredeki örf ve adetlere göre hareket edilir (özlem 
andaç şahin). “kız isteme” denilen geleneksel merasim ile erkek ile evlenmenin 
yolu yine bir erkeğin onayıyla gerçekleşebilmektedir;

Gızın adın raziye

Gül koydum teraziye

Babanın gönlü oluy

Nedek anan caziye (KK 2)

Oğlan adın recep

Gün mü buldun gelecek

Babamın gönlü oluy

Beni sana verecek (KK 2)

Bireyin sahip olduğu biyolojik cinsiyetine toplum tarafından uygun görülen 
normların empoze edilmesi “toplumsal cinsiyeti” oluşturur. Erkeklerin fiziksel açı-
dan güçlü, uzun boylu olmaları beklenirken kadının güzel ve alımlı olması bek-
lenir. Barak manilerinde kadının boyunun kısa olması olumsuz imaj olarak karşı-
mıza çıkar, endamlı olmak, güzel bir cilde sahip olmak ise olumlu imajlardandır.

Reyhan ısladım tasa 

Üstünü basa basa 

Hiçbir özürüm yoktur 

Dört parmak boyum kısa (Özbaş, 1958, s. 107).

Gidenin üçü güzel 

Ardında saçı güzel 

Saçı başını yesin 

Yolda yürüyüşü güzel (Avcı, 2015: 23 ) 
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Ay doğar elek gibi 

Gün doğar melek gibi 

Biz bir gelin aldık 

Dondurma bebek gibi (KK 1)

Leblebi koydum tasa

Doldurdum basa basa

Gelinimiz çok güzel

Birazcık boydan kısa (KK 1)

Ataerkil düzende söz hakkı erkeğe aittir. Olayların başlangıcında ve biti-
minde kadının fikri nadiren kıymetlidir. Barak manilerinde bu genellemenin 
aksine kadının toplumda söz sahibi olduğu, arzusu durumundan nişanlısından 
ayrılma, eşinden boşanmanın mümkün olduğu yer almıştır;

Damdan sakız akıyor 

Kız nişanlın bakıyor 

Eski nişanlın gelmiş 

Yeri göğü yakıyor (Avcı, 2015: 35) 

Sabah kakar üşenirim 

Davul olur kuşanırım 

Herifim kötü olursa 

Dövüşür boşanırım (Avcı, 2015: 30)

Aynı şekilde erkeklerin de olumsuz özellikteki kadından boşanabileceği du-
rumu manilerde dile getirilmiştir;

Söyleyin o yiğide 

Kötü avrat almasın 

Bilmeden alırsa da 

Yanında koymasın (KK 2) 
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Sonuç

Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan ve en çok icra edilen halk edebiyatı 
mahsullerinden biri olan maniler toplumun geçmişten gelen kabullerini ve 
değerlerini bazen açıkça bazen de örtülü biçimde aktarmaktadır. Halkın duyuş 
ve düşünüş özelliklerini tespit edebilmek için müracaat edilebilecek bir tür 
olan maniler kalıplaşmış özelliklerinden dolayı değişime az uğrayan dolayısıyla 
kültürel belleği iyi koruyan bir yapıdadır. 

Yapılan bu çalışma ile Barak manilerinde kadın imajı tespit edilmek isten-
miştir. Derlenen manilerden kadına dair çeşitli duygu ve düşünceleri barındı-
ranlar feminist bakış açısı ile incelenmiştir. Kadın ağızlı ve erkek ağızlı maniler 
ayrı ayrı değerlendirilerek erkeklerin kadınlara ve kadınların birbirlerine dair 
oluşturduğu imajlar çözümlenmiştir. Buna göre erkek ağızlı manilerde kadın-
ların daha çok cinsel bir imaja büründüğü görülmüştür; erkeğin kadını öpmek, 
sarmak gibi arzuları ve kadın bedenini dile alan söylemler bazen açık bazen de 
kapalı biçimde metaforlarla ifade edilmiştir. Kadın ağızlı manilerde ise kadınla-
rın daha çok rakip konumda ifade bulduğu görülmüştür. Rekabetin söz konusu 
olduğu bu manilerde kadınların birbirlerini hor gördükleri, aşağıladıkları tespit 
edilmiş ve bu durum feminist eleştiride kadın yazarın erkek yazarı taklit etmesi 
bahsiyle açıklanmıştır. Ayrıca kadınlar olumlu ve olumsuz imajlarla manilerde 
karşımıza çıkmaktadır. Evdeki kadının iyi evin dışındaki kadının ise kötü de-
ğerlendirildiği görülür. Fiziksel açıdan kadınların kısa boylu olması olumsuz, 
güzel bir cilde sahip olması olumlu imajlardandır. 

Kadınların gündelik hayatta sahip olduğu sosyal ve hukuki haklara dair 
ipuçları manilerde yer almıştır. “Eski nişanlı, sevgili, babanın rızası” gibi ifade-
ler kadınların evlilik kararlarında etili olacak kişilerin kim olduğuna dair fikir 
vermektedir. Ataerkil düzende son söz hakkı genellikle erkekte olmasına rağ-
men Barak manilerinde kadınların istemedikleri bir hal oluşması durumunda 
sevgililerinden, nişanlılarından ve eşlerinden boşanmak haklarının olduğu net 
biçimde dile getirilmiştir.
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ÖZET

Anadolu’ya son büyük Türkmen göçüyle gelen Barakların yerleşecek bir kara 
parçası bulması çok meşakkatli olmuştur. Bugün, daha çok Gaziantep’in Nizip, 
Oğuzeli, Karkamış ilçeleri ile Halep’in kuzeyindeki Suriye topraklarına dağılmış 
durumdaki Baraklar, yaşadıkları yöreye kendi isimlerini veren az sayıdaki top-
luluklardan biri olabilmiştir. Peki, nedir Barak, kökeni nedir, kimdir Baraklar ve 
kendi adlarını verdikleri Barak Ovası zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirmiş-
tir? İşte bu çalışmada, ilgili literatür ve daha çok yöre odaklı kaleme aldığım dört 
edebi eser bağlamında yukarıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. Özellikle 1950 
sonrasındaki tarımda makineleşme, kente göç ve giderek kır yaşamının cazibe-
sini kaybetmesi yöreyi ciddi biçimde dönüştürmüştür. Barakların Anadolu’da ge-
çen son 400 yıllık tarihlerinde, nasıl bir sosyal ve ekonomik dönüşüm yaşadıkları 
önemli bir konudur. Upuzun göçün serencamı kadar Barak’ın göçebelikten Antep 
fıstığı diyarı oluş süreci ve dönüşümü de her anlamda zengin bir içerik ve ken-
di içinde bir serüven sunmaktadır. Nihayetinde, Barakların bütün bu yaşadıkları 
hem Anadolu’nun hem de Türklerin büyük hikâyesinin kısa bir özeti ve timsali 
gibidir. Neticede hem fiili durum hem ilgili literatür hem de kendi eserlerimiz 
bağlamında günümüze gelindiğinde, Barak için iki önemli sosyal ve iktisadi dö-
nüşümün söz konusu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, 1950 sonrası başlayan 
ve 1990’larda hızlanan bir köyden kente göç furyası ile Barak’ın nüfusunun ciddi 
biçimde azalmasıdır. İkincisi ise her şeye rağmen yöre üreticilerinin, yine özellikle 
1990 sonrasındaki yoğun faaliyetleriyle ve tamamıyla kendi tercihleri ve çabalarıy-
la Barak Ovası’nı âdeta baştan sona Antep fıstığı ağaçlarıyla donatmasıdır. Bun-
da şüphesiz kuraklık, susuzluk, kuru tahıl tarımının verimsizliği ve hayvancılığın 
cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Fakat Baraklılar, bütün bu 
olumsuzluklara rağmen koca ovayı Antep fıstığı gibi yetiştirmesi külfetli bir ağaç-
la ve kendi olanaklarıyla ciddi bir ekonomik değere dönüştürmeyi başarmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Barak Ovası, Barak Türkmenleri, Anadolu, Göçebelik, 
Tarım ve Ekonomik Dönüşüm, Hikâyeler, Öykü.
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ABSTRACT

It was very difficult for the Baraks, who came to Anatolia during the last 
great Turkmen migration, to find a land to settle. Today, the Baraks, who are 
mostly scattered in the Nizip, Oğuzeli, Karkamış districts of Gaziantep and 
the Syrian lands to the north of Aleppo, could be one of the few communities 
that gave their name to the region they lived in. Therefore, what is Barak, what 
is its origin, who is the Baraks, and how has the Barak Plain transformed over 
time? In this study, answers to these questions were sought in the context of the 
relevant literature and four literary works that I wrote mostly about the region. 
Especially after 1950, mechanization in agriculture, migration to the city and 
diminishing the attractiveness of rural life seriously transformed the region. 
The social and economic transformation the Baraks have experienced in their 
last 400-year history in Anatolia is an important issue. Barak Plain’s process of 
formation and transformation from nomadism to the land of pistachios offers a 
rich content in every sense and an adventure in itself. In the end, all these expe-
riences of the Baraks are like a brief summary and illustration of the great story 
of both Anatolia and the Turks. It seems possible to reach the conclusion that 
there are two important social and economic transformations for Barak. First, 
the population of Barak has decreased drastically with the rush of rural-urban 
migration that started after 1950 and accelerated in the 1990s. Second, despite 
various obstacles, the local producers, with their intense activities especially 
after 1990 and with their own preferences and efforts, have equipped the Barak 
Plain with pistachio trees all around.

Keywords: Barak Plain, Barak Turkmens, Anatolia, Nomadic, Agriculture 
and Economic Transformation, Stories.

Giriş

Baraklar ve Barak Ovası, özellikle yörede kısaca Barak diye nitelenir. Elbet-
te Barak denilince yalnızca Gaziantep’in Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerini 
merkeze alan bu ova ve içinde yaşayanlar kast edilmez. Uzun havalarından Ba-
rak gelenek ve göreneklerine, hatta törelerine kadar yöreye ait hemen her şey 
Barak adının içinde kendine yer bulabilmekte ve çoğu zaman bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Barak adı Baraklara ve Barak Ovası’na dair 
genel ve kısa bir isimlendirme olmakla birlikte günümüzde coğrafi ve etnik 
aidiyetin çok ötesine de geçmiştir. Peki, nedir Barak, kökeni nedir, kimdir Ba-
raklar ve kendi adlarını verdikleri Barak Ovası zaman içinde nasıl bir dönüşüm 
geçirmiştir? İşte bu çalışmada, ilgili literatür ve daha çok yöre odaklı kaleme 
aldığım dört edebi eser (Tiryaki, 2016, 2017, 2018a, 2020) bağlamında bu so-
rulara cevaplar aranmıştır. 
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Feriz Bey öncülüğünde Anadolu’ya gelen ve Anadolu’nun dört bir yanı-
na dağılan veya dağıtılan Barakların, günümüzde en büyük toplu grubu Barak 
Ovası’nda mukimdir. Ancak tarımda makineleşme, kente göç ve kır yaşamı-
nın cazibesini toplum nezdinde büyük oranda kaybetmesi yöreyi ciddi biçimde 
dönüştürmüştür. Konargöçer bir Türkmen topluluk olarak Anadolu’ya gelen 
Baraklar, yüzyıllarca uğraştıkları hayvancılık akabinde yaklaşık son iki yüz yıl 
içinde yerleşik hayata büyük bir uyum göstermiş ve ağırlıklı olarak tarıma yö-
nelmiştir. Üstelik bilhassa son 30 yıllık dönemde yoğun çabaları ve emekleri 
neticesinde, her şeye rağmen hâlâ topluca yaşadıkları Barak Ovası’nı, neredeyse 
baştan sona Antep fıstığı ağaçlarıyla donatmayı başarmışlardır. İşte daha çok 
yöredeki sözlü kaynaklara, nesilden nesile aktarılan hikâye, ağıt, şiir ve me-
sellere dayanarak anlatıla gelen Barakların Anadolu’da geçen son 400 yıllık 
tarihlerinde, nasıl bir sosyal ve ekonomik dönüşüm yaşadıkları da önemli bir 
konudur. Upuzun göçün serencamı kadar Barak’ın göçebelikten Antep fıstı-
ğı diyarı oluş süreci ve dönüşümü de her anlamda zengin bir içerik ve kendi 
içinde bir serüven sunmaktadır. Zira bu süreçte, hangi zorlu koşullara maruz 
kaldıkları ve muhatap oldukları pek çok dikkate değer olay birer ibret, tecrübe 
ve kültürel zenginlik olarak topluluk belleğinde bugün dahi varlığını ve canlılı-
ğını korumaktadır. Kanımca, bütün bu yaşanmışlıkların ve onların zihinlerdeki 
izdüşümlerinin hikâyeler şeklinde kaleme alınması önemli ve gerekliydi. Belki 
de bir yöre evladı üzerine borçtu bu. Uzun ve meşakkatli bir göçle başlayan ve 
hâlihazırda bereketli ağaç tarımı ile devam eden Anadolu’daki Barak yaşamı-
nın bütün bu önemli dönüşüm sürecinin temel yanlarının anlatılması yanında, 
bunlar ayrıca iyice tahlile de muhtaçtır. Bu kapsamda, kaleme aldığım ve büyük 
ölçüde yöre odaklı kırktan fazla özgün hikâyenin bu manada önemli bir ihti-
yacı karşılayacağını umuyorum. Ayrıca bu eserlerin ilgi duyan herkese faydalı 
olmasını ve yöremiz adına tarihe düşülmüş birkaç mühim dipnot kabilinden de 
düşünülmesini temenni ediyorum. 

Anadolu’ya Göç

Barak ismi Türk dünyası özelinde efsanevi tarafları da olan kadim bir addır. 
Barak’ın anlamı hususunda çok farklı görüşler ve iddialar mevcuttur. Litera-
türde, Yakutlardan Oğuz Türklerine kadar büyük oranda Orta Asya merkezli 
kısmen mitolojik kısmen destansı kısmen de kahramanlık anlatıları ve öykü-
leri biçiminde Barak, Barak Han ve Baraklar şeklinde pek çok kişi ve toplu-
luk isimlerine rastlamak mümkündür (Karataş, 1998: 8-14), (Yıldırım, 2011: 
3-19), (Aydın, 2020: 16-18), (Başarkanoğlu, 2010: 717-73), (Ceylan, 2019: 
24-36), (Kırmızıgül, 2019: 4-6). Ayrıca tarihi kaynaklarda, 13. yüzyılda Orta 
Asya’da yaşamış Barak Han isminde bir Çağatay hükümdarından bahsedil-
mektedir (Morris, 2015: 105). Dolayısıyla Barak ismine ve kökenine dair çok 
sayıda değişik açıklamaya ve yaklaşıma ulaşmak olasıdır. Ancak Barak Ovası’n-
daki mevcut Barakları esas alan bir bakış açısıyla konuya yaklaşıldığında, gerek 
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yöre kaynaklı sözlü tarih anlatımları ve gerekse bazı çalışmalar Barakların 16. 
ve/veya 17. yüzyılda Anadolu’ya büyük bir göçle geldiklerini dile getirmek-
tedir (Ersoy, 2005: 87). Bu son büyük göç hareketini Oğuzların Anadolu’ya 
doğru üçüncü büyük göç dalgası olarak niteleyenler de bulunmaktadır. Gene 
bazı kaynaklarda, Barakların bu büyük göç öncesinde de Anadolu’ya peyderpey 
geldikleri ancak asıl büyük göçün Feriz Bey önderliğinde 17. yüzyılda olduğu 
söylenmektedir (Yıldırım, 2011: 17-18). Neticede, Barakların Anadolu’ya son 
büyük Türkmen göçüyle Horasan’dan topluca geldiklerini yönünde genel bir 
kabulden bahsedilebilir. Öte yandan, bazı tarihi kaynaklarda Barak adına, daha 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Halep Türkmenleri arasında Bayatlarla 
birlikte rastlanıldığı da ifade edilmektedir (Tanyol, 1954: 68-69).    

Mevcut kaynaklar ışığında, Feriz Bey öncülüğünde gerçekleşen ve sözlü 
kültür anlatılarında 80 binden fazla hane olarak belirtilen son büyük göçte yer 
alanların tamamının Barak olduğu söylemek pek mümkün gözükmemektedir. 
Üstelik bu büyük göçün Barakların Anadolu’ya ilk seferleri olduğunu iddia et-
mek de güçtür (Öğüt, 2008: 81). Zira Anadolu’da Barak ismine dair 17. yüz-
yıl öncesine dair pek çok kayda yukarıda zikredilen eserlerde değinilmektedir. 
Ayrıca bu göçün nedenleri hususunda kesin ve net bir bilgi vermek pek olası 
görülmemektedir. Gene de kuraklık, daha önce yaşadıkları Horasan civarındaki 
muhtemel karışıklıklar veya yeni ve bereketli bir yurt arayışı gibi sebepler bu 
büyük göçün sebepleri olarak ileri sürülebilir. İşte bu tarihi arka plan uyarınca 
ve eşliğine, “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” kitabımızda yer 
alan ilk ve en uzun öykü olan “Feriz” kaleme alınmıştır. Bu arada, kitabın daha 
ön sözünde açıkça (Tiryaki, 2018a: 9-10):

“Bu bir tarih kitabı veya tarihçe değildir. Şüphesiz kitapta anlatılanlar özellikle 
sözel kültürden ciddi biçimde beslenmiştir. Bilhassa bahis konusu edilen geçmiş 
kişiler ve olayların akış silsilesi yönünden sözlü kültüre dayalı tarihi arka plana 
uymaya azami ölçüde gayret edilmiştir. Fakat hadiselere, ne tarihsel bir bakış 
açısıyla ne de herhangi bir tarihi olayı doğrulama kaygısı ile yaklaşılmıştır. Kı-
sacası öyküler tamamıyla kurmaca ve hayal ürünüdür. Yalnızca, bugüne değin 
tam olarak hikâyeleştirilmemiş büyük Barak göçü ve Barakların vatan arayışı, 
hasreti ve yerleşik düzene geçme çabaları, kimi özel ve hayali karakterler üzerin-
den kaleme alınmak istenmiştir.”

denilmek suretiyle mevzuya ilişkin yaklaşımımız ve amacımız net olarak beyan 
edilmiştir. Bu çerçevede, “Feriz” öyküsü (Tiryaki, 2018a: 15):

“Horasan’ın engin, çorak düzlükleri davar sürülerine yeterli gelseydi, boyunun 
kendi aralarında “Feriz Bey” dediği Firuz Bey, seksen dört bin çadırlık Barak-
ları, Türkistan’daki obalarından kaldırarak, ta Anadolu’nun içlerine doğru göç 
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ettirecek upuzun bir maceraya girişmezdi sanırım. Hemen her şeyin sorumlusu, 
koca bir orduyu andıran hayvan sürülerinin otlayacağı geniş meralıklara duyu-
lan büyük ihtiyaçtı. Zaten Fatih’in Uzun Hasan’ı yenerek Akkoyunluları tarihe 
karıştırmasından ve Yavuz’un Şah İsmail ’i Otlukbeli’nde bozguna uğratmasın-
dan sonra Acemeli’nde eski dirlik ve düzen pek kalmamıştı. Akkoyunlu Devle-
ti’nin yıkılması, Oğuzların Beğdili koluna dâhil olduğu kabul edilen ve genelde 
onlarla birlikte hareket etmeyi tercih eden Barakları, neredeyse tüm Acemeli’nin 
sağına soluna dağıtmıştı. Allah’tan, Seyit Selâhattin derler bir ermiş zatın oğul-
larından Firuz (Feriz) Bey’in ferasetli ve kabiliyetli liderliği, son seksen dört bin 
haneyi bir arada tutmaya yetiyordu.”   

paragrafıyla başlamakta, Barakların Anadolu’ya göç hazırlıkları, göçün meşak-
katli süreci ve akabinde Barakların Osmanlı İmparatorluğu’nun Sivas Eyale-
ti’ne yerleşme ve orada tutunma çabaları anlatılmıştır. Fakat Feriz Bey’in ve 
Barakların bütün gayretlerine rağmen göç kafilesi Orta Anadolu’da barınama-
mıştır. Osmanlı, Barakları Culab (Colab) denen ve bir ucu zorlu Rakka çöl-
lerine dayanan bölgeye iskâna mecbur etmiştir. Yozgat dolaylarındaki Barak 
Obaları, Feriz Bey öncülüğünde bu kez de Rakka Vilayeti’ne doğru zorlu bir 
yola çıkmış ve daha önce pek alışık olmadıkları çölü andıran bu bölgeye yerleş-
tirilmiştir. Ancak sorunlar burada da bitmemiş, hem aşina olunmayan ağır doğa 
koşulları hem civardaki diğer aşiretlerle çekişmeler hem de Osmanlı idaresi ile 
vergi anlaşmazlıkları gibi konular Baraklar arasında hoşnutsuzluklara ve fikir 
ayrılıklarına neden olmuştur. Bütün bu süreç, şimdiye kadar kaleme aldığımız 
en uzun öykümüz olan “Feriz”de ayrıntılı biçimde hikâyeleştirilmiştir. Nihaye-
tinde bu öykü, yaşanan ciddi anlaşmazlıklar ertesinde, Feriz Bey’in Barakların 
önemli kısmını yanına alarak tekrar Acem’e dönmesiyle sona ermektedir. 

Culab (Rakka) İskânı

Barakların, 21 Ocak 1691 İskân Fermanı ile Anadolu’daki çok sayıdaki 
başka Türkmen aşiretlerle birlikte Rakka’ya (Culab) iskân edildiği hem sözlü 
kültür hem de yazılı kaynaklarından anlaşılmaktadır (Ersoy, 2005: 88). Fakat 
özel olarak iskâna tabi tutulan Barak oymakları ve hane sayısı hakkında kesin 
ve net bir bilgi ileri sürmek güçtür (Öğüt, 2008: 78-84). Gene de bazı kay-
naklarda ilk etapta Rakka’ya iskân edilmiş 300 Barak hanesinden bahsedil-
mektedir. Ancak bahsi geçen bu kaynakta, mesela 399 haneli Feriz Bey oğlu 
Şahin Bey reisliğindeki Türkmenlerin ve 226 haneli başka bir Türkmen gru-
bun Barak haricinde Bozkoyunlu Aşireti olarak kayda alındığı belirtilmektedir 
(Çelikdemir, 2001: 105-106, 117-121, 132-133). Aslında bu Türkmenlerin de 
Baraklar gibi genellikle Beğdili içinde sayıldıkları kabul edildiği dikkate alı-
nırsa (Çelikdemir, 2001: 134) her anlamda yakınlıkları ve kaderlerindeki or-
taklık bir nebze daha iyi anlaşılabilir. Sonuçta tarihi olarak kesin olan bilgi 
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Anadolu’ya göç eden bazı Barak hanelerinin, Osmanlı idaresince çok sayıdaki 
diğer yakın veya uzak Türkmen gruplarla birlikle Rakka (Culab) bölgesine yer-
leştirildiğidir (Çelikdemir, 2001: 117-121). Net olarak kaç hanenin katıldığı 
şimdilik belirsiz duran ve on yıllarca sürdüğü anlaşılan Rakka iskân süreci, bel-
ki de Baraklar için tarihlerindeki en güç ve zahmetli zaman aralığı olmuştur. 
Daha önceleri konargöçer şekilde hayvancılıkla iştigal eden Baraklar, ilk kez 
toprağı işlemeye bu iskân sürecinde başlamıştır. Yörenin zorlu ve kurak doğa 
koşulları, civardaki rakip aşiretler ile yaşanan ciddi çekişmeler, ayrıca Osmanlı 
paşalarının ilave vergi ve diğer talepleri Barakların güç zamanlar geçirmesi-
ne sebep olmuştur (Tanyol, 1952: 78-84). Bu arada yapılan araştırmalara göre, 
Osmanlı arşiv kayıtlarında Barak ve Baraklar için hem aşiret hem de cemaat 
tabirlerinin kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Her ne kadar yaklaşık 100 yıl kadar 
kaldıkları yönünde bazı bilgiler (Tanyol, 1952: 82) olmakla birlikte Barakların 
Culab’ta tam ve kesin olarak ne kadar süre kaldığı belirsiz durmaktadır. Fakat 
bu yörenin zorlu koşulları nedeniyle iskân bölgesinden zaman zaman muhte-
lif ayrılmaların ve dağılmaların yaşandığı farklı kaynaklarda zikredilmektedir 
(Çelikdemir, 2001: 132-133). Gene de 1800’lü yılların başına değin Rakka ve 
Halep Vilayetleri tarafından Baraklar hakkında alınmış muhtelif özel kararlar 
olduğu görülmektedir (Öğüt, 2008: 82-84), (Tanyol, 1952: 82-84), (Tanyol, 
1952: 78-86).1 Dolayısıyla Rakka’ya iskân edilen Türkmen aşiretlerin önemli 
kısmının peyderpey ve zaman içinde 1800’lü yılların başına kadar oradan ayrıl-
dıkları sonucuna ulaşmak mümkündür. Nitekim Faruk Sümer’in konuya ilişkin 
aşağıdaki tespitleri çok önemlidir:

“Osmanlı Devleti, Aneze Arapları tarafından bir kısım köyleri yıkılan, geri 
kalanları da haraca bağlanan Rakka bölgesini şenlendirmek için bir teşkilât 
kurarak Beydili’nin Halep Türkmenleri ile Yeni İl ’e mensup bütün obalarını, 
Bozulus’un göç etmemiş kalıntısını, Halep Türkmenleri ile Yeni İl ’e bağlı diğer 
oymakları Belih ırmağının Akçakale’den Rakka’ya kadar uzanan kıyısında yer-
leştirdi. Bütün bu oymaklar bir yıl sonra Anadolu’ya kaçtılarsa da çoğu tekrar 
iskân yerlerine gönderildi ve kaçmamaları için bazı tedbirler alındı. Fakat bu 
yöre Türkmen oymaklarının yaşamasına uygun değildi. Rakka en sonunda prob-
lem çıkaran iskân dışı Türk oymakları için bir sürgün yeri haline geldi. Devletin 
aldığı tedbirlere rağmen Rakka ve Urfa bölgesine yerleştirilen oymaklardan çoğu 
ayrı ayrı zamanlarda Anadolu’ya kaçmayı başardı. Beydili obalarının ekserisi, 
Baraklar ve diğer bazı oymaklar XIX. yüzyıla kadar Rakka’da kaldılar, bu yüz-
yılda onlar da Rakka’yı terkettiler. Rakka iskânında büyük ıstırap çeken Beydi-
liler ile Baraklar bir asırdan fazla bir zamandan beri Gaziantep yöresiyle ona 
komşu yörelerdeki köylerinde yaşamaktadır.”2 

1- Konuya ilişkin bazı orijinal Osmanlı arşiv belgesi örnekleri için: http://seydimen.blogspot.com/2019/09/barak-ve-barak-
lar-hakkndaki-baz.html (tirekili).
2- Faruk Sümer, Türkmenler, XI. yüzyıldan itibaren Oğuzlar’a verilen ad, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.
tr/turkmenler?fbclid=IwAR3iYj9rqoNAbKY61BPsxdVuhdvt4GwIqw1On9MQ_zimQj3RIZolNtvAb4w 



Barak’ın Sosyal ve İktisadi Dönüşümü 79

Sözlü anlatılara göre, Barak göçünün önderi Feriz Bey’in Kurt ve Meh-
met Bey diye iki oğlu bulunmaktadır (Tanyol, 1952: 82, 86-87). Kurt Bey’in 
Feriz Bey ile Acem’e döndüğü, bazı kaynaklarda “Şahin Bey” de denilen Meh-
met Bey’in ise Rakka’da kalan Barakların liderliğini üstlendiği belirtilmektedir 
(Tanyol, 1954: 73, 76, 78, 80, 81, 93). Bu tarihi arka plandan hareketle “Feriz 
Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” kitabımızın ikinci öyküsü “Şahin” ol-
muştur. Söz konusu öykü (Tiryaki, 2018a: 164):

“Babasının, Horasan’dan Anadolu’ya göç eden Barakların yarıya yakınını son 
iskân bölgesi olan Rakka civarında terk edip Acemeli’ne dönmesinin üzerinden 
yıllar geçmişti. Artık Barak Boyu’nun lideri, Feriz Bey’in yetişkin oğullarından 
“Şahin Bey” namlı, ağırbaşlı ve gözü pek Mehmet olmuştu. Aradan geçen zaman 
zarfında, Barakların türlü ve çetrefil işleriyle bir hayli deneyim kazanmıştı. 
Yine o zamanlar, Rakka Valisi Avcı Mustafa Paşa’nın yerine çoktan Kadıoğ-
lu Hüseyin Yusuf Paşa gelmişti. Ancak Baraklar artık vali ile fazla muhatap 
olmuyordu. Onun yerine valiye bağlı Urfa Sancak Beyi Mısırlı Abbas Paşa 
enselerinden hiç ayrılmıyordu doğrusu. Feriz Bey’in Acem’e dönmesinden son-
ra Barak Boyu’ndan bir kısım aileler Anadolu’nun ve Suriye’nin içlerine doğru 
kendi başlarına gitmişlerdi zaten. Fakat kalan oymak ve aşiretler, Şahin Bey’in 
liderliğini tam anlamıyla benimsemiş ve Kuzey Suriye’deki mevcut obalarında 
iskân olmaya devam etmişlerdi.”

paragrafıyla başlamış, hikâye boyunca Barakların Culab bölgesinde yerleşik 
düzene geçme çabaları, çevredeki aşiretlerle rekabetleri ve mücadeleleri, ayrı-
ca Osmanlı paşalarıyla olan birtakım çekişmeleri işlenmiştir. Bu öykü, Şahin 
Bey’in Osmanlı paşalarının talepleri doğrultusunda Baraklara Rakka’dan da 
ayrılacaklarını, ikinci bir dağıtılmaya tabi tutulacaklarını ve bu sefer farklı böl-
gelere ayrı ayrı gönderileceklerini haber vermesiyle son bulmaktadır. 

Barak Ovası’na Yerleşme

Rakka’dan ayrılan veya dağıtılmaya uğrayan ve o dönem hâlâ yarı göçe-
be olan Barakların yaklaşık olarak 1750-1800 arasında bugünkü adıyla Barak 
Ovası dediğimiz yöreye yerleştikleri yönünde bilgiler bulunmaktadır (Öğüt, 
2008: 83), (Tanyol, 1952: 85). Bu bilgi, yörenin geçmişi ve sözlü anlatılar dikka-
te alındığında tutarlı durmaktadır. Kuzeyde Gaziantep’in Nizip ilçesi, doğuda 
Fırat Nehri, batıda Sacır Suyu, güneyde de Suriye’nin Münbiç şehrini esas aldı-
ğımızda ve günümüzde Barak Ovası diye nitelendirilen bu bölgeye Barakların 
yerleşmesinin gene kolay olmadığı, bu topraklara tutunmak için ciddi mücade-
leler verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır (Öğüt, 2008: 81-84), (Yıldırım, 2011: 
25-29), (Tanyol, 1962: 175-176). Üstelik yerleşik düzene geçildikçe Barakların 
kendi aralarında da birtakım güç ve liderlik rekabetlerinin başladığı bilhassa 
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yöredeki sözlü aktarımlardan anlaşılmaktadır. Buna, özellikle 1839 Tanzimat 
ile Osmanlı’da hızlanan yenileşme hareketi ve toprak sistemindeki köklü 
değişimlerin eklenmesi, Barakları sadece kendi aralarında veya rakip aşiretlerle 
karşı karşıya getirmemiş, kaza ve sancaklardaki ileri gelen eşrafla da mülklerin 
kullanımı ve sahipliği hususunda bazı çekişmelerin meydana gelmesine neden 
olmuştur. Hatta yörede “Efendi” olarak nitelendirilen ve bazı köylerin tapusunu 
elinde bulunduran bu kişilerle Cumhuriyet kurulduktan sonra da Baraklı ahali 
arasında ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı ifade edilmektedir (Tanyol, 1952: 
94), (Tanyol, 1962: 177-179).

Bu noktada, “Feriz Bey, Barakların Göç ve İskân Hikâyeleri” kitabımızda 
yer alan son üç öyküye değinmekte fayda görülmektedir. Zira bu üç öyküde, 
kurmaca bir aile ve köy üzerinden Barakların Barak Ovası’nda yerleşik hayata 
geçiş çabaları ve süreci, diğer akrabalarla ve çevre aşiretlerle ilişkileri ve müca-
deleleri işlenmiştir (Tiryaki, 2018a: 194-238). Ayrıca “Arada Kalmış Yaşamlar, 
Hikâyeler” isimli eserimizdeki “Kelağa” ve “Mir” öyküleriyle de hem yöredeki 
aşiretler arası rekabet hem Osmanlı paşalarıyla bazı yaşanan tatsızlıklar hem de 
“Efendi” olarak nitelenen şehirli eşrafın Barak Ovası’ndaki durumu ve konumu 
gene hayali karakterler üzerinden anlatılmıştır (Tiryaki, 2020: 59-97).  

Neticede bütün bu yoğun mücadelelerin ve toprağına tutunma çabalarının 
sonucu olarak günümüzde Barak Ovası olarak nitelenen yörede ağırlıklı ola-
rak Baraklar yerleşmiştir. Yöredeki bütün Türkmenlerin Barak olduğunu veya 
başka etnik grupların ve aşiretlerin olmadığını söylemek mümkün olmamakla 
beraber, bugün Barak adına mal olmuş sözlü tarihe ve kültürel değerlere Barak-
ların açık ve net biçimde damgasını vurduğunu söylemek abartı olmayacaktır. 
Hatta Barak’ın günümüze kadar taşıyıcılığını ve bayraktarlığını yaptığı kültürel 
değerlerin bugün yalnızca Barak Ovası ve Baraklarla sınırlı kalmadığı da orta-
dadır. Barak havalarının ve diğer kültürel değerlerinin Barak’ın coğrafi ve etnik 
sınırlarının çok ötesine geçerek geniş bir alanda benimsendiği açıktır (Tiryaki, 
2018b).   

 Aslında yöredeki eski köy isimlerinin yaklaşık son dört yüzyılda pek de-
ğişmediği tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Birecik Nahiyesi’nin 1520-1584 
yılları arasında Tahrir Defteri kayıtlarına göre Barak Ovası’nda eski köy isim-
lerinin büyük oranda hâlâ korunduğu ve bölgenin o dönem dahi önemli bir 
yerleşim alanı olduğu görülmektedir (Yılmaz, 1996: 72-78). Dolayısıyla kızıl 
renkli toprağı bereketli Barak Ovası’nın, Rakka çöllerindeki zorlu iskân günle-
rinden sonra, daha çok hayvancılıkla uğraşan Barakların tarıma yönelmesinde 
önemli bir rolü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, 20. yüz-
yılın tam ortasında yöredeki köylerde saha araştırması yapan Cahit Tanyol’un 
aşağıdaki satırları çok önemlidir (Tanyol, 1958: 198):
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“Daha çok istihsal vasıtalarının değişmesine sahne olan Barak Ovası denilen 
ve 50 yıl öncesine kadar toprağa tam yerleşmemiş Barak ve diğer Türkmen oy-
maklarının işgal sahası olan Nizip’in güneyindeki köylerde yapılmıştır. Çünkü 
bu bölge son yıllarda büyük bir istihsal değişmesine sahne olmuş, istihsal vasıta-
larıyla birlikte istihsal nev’i de değişmiştir. Eskiden Fırat’tan Gaziantep’in gü-
ney köylerine kadar uzanan, güney hududu Suriye ile bitişik bu bölgede istihsal 
edilen maddeler daha çok hububata münhasır idi. On, on beş yıldan beri Fırat 
ile Sacır ırmağı arasında Suriye’ye uzanan bu düzlük arazide zeytin, fıstık, bağ, 
kısmen pamuk ekimleri gelişmiş ve hızlanmış bulunmaktadır. İstihsal aletlerinin 
değişmesinden çok daha fazla bu istihsal nev’inin değişmesi “Barak Ovası”nda 
muazzam bir sosyal değişmeye sebep olmuş, köyler daha değerli istihsal maddele-
riyle değişmiş, aşiret adet ve gelenekleri eski kuvvetini kaybetmiştir.” 

Dolayısıyla 1900’lü yılların başına kadar Barakların tam olarak yerleşik ha-
yata geçmediği, 19. yüzyıl boyunca Barak Ovası merkez olmak üzere, göçebe 
bir hayata kısmen devam ettikleri, bir anlamda bu dönemi yerleşik hayata uyum 
süreci gibi geçirdikleri anlaşılmaktadır. Gene Cahit Tanyol’un yörede 1951 yı-
lında gerçekleştirdiği bir saha araştırmasına dayalı şu ifadeleri bu hususta büyük 
önemi haizdir (Tanyol, 1952: 84):

“Bugün Belkıs’dan El-Bab’a kadar ve bir ucu Fırat’tan Kilis koltuğuna kadar 
uzanan mıntıkaya yerleşirler. Buralarda da önce çadır hayatı yaşarken yavaş 
yavaş toprağa bağlanırlar. Önce servetleri koyun, deve ve at iken, yaylaklardan 
bir kısmının Suriye hududunda kalması, sürü ve at gibi göçebe hayatının mah-
sullerine ait membaları kurutmuş ve Barakları tamamıyla toprağa bağlamıştır. 
Çiftlik köyünden Ebülhüda Özarslan’dan dinlediğime göre, babası zamanında 
dahi, yani bundan 60-70 yıl öncesine kadar, kış geldi mi damda, yaz geldi mi 
çadırda otururlarmış. Evleri taştan, harçsız olarak örülen, üstüne ot veya çadır 
çekilen iptidai binalardan ibaretmiş.”  

Barak Ovası’nın Sosyal ve İktisadi Dönüşümü

Barak Ovası’nın toplumsal ve ekonomik dönüşümünde 1950’li yılların bü-
yük bir önemi olduğu anlaşılmaktadır. Zira Antep Savunması, Kurtuluş Savaşı 
ve Cumhuriyet sonrasında ülkemizdeki büyük siyasi ve toplumsal değişim ile 
İkinci Dünya Savaşı akabinde çok partili hayata geçiş tüm ülkede olduğu gibi 
Barak Ovası’nda da ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Ayrıca 20. yüz-
yılın ortalarına gelindiğinde, Barakların artık yerleşik hayata tam olarak geçmiş 
olmaları, yörede “Efendi” köylerindeki ve diğer bazı mühim mülkiyet meselele-
rinin büyük oranda çözümlenmiş görünmesi ve tabiî ki tarımda makineleşme-
nin büyük hız kazanması önemli birer unsur olarak öne çıkmaktadır. Nitekim 
Tanyol’un (1958: 199, 211):
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“Barak Ovası’nda ki traktörün en çok girdiği bölgelerden biridir… Dikkat edi-
lecek olursa güneydoğunun bir kazasında, zirai istihsal aletlerinin 1950-1955 
gibi beş yıllık bir fasıla içinde mühim bir değişmeye uğradığını görmekteyiz. 
1950’den önce, 8 traktör ve bir adet biçerdöver bulunan bu bölgede, 1955’de 8 
biçerdöver ve 121 traktör bulunmaktadır. Elbette ani denecek kadar şiddetli bir 
istihsal aletlerinin değişmesiyle karşı karşıya bulunuyoruz.”

şeklindeki bu satırları, tarımda makineleşmenin nasıl bir hızla Barak Ovası’na 
girdiğini teyit etmektedir. Tanyol (1958) tarafından tarımdaki bu hızlı makine-
leşmenin “nüfus hareketleri, sosyal ve iktisadi değişme” gibi üç önemli sonucu 
olduğuna vurgu yapılmaktadır. Traktör kullanımının yaygınlaşmasının tarım 
üretimini artırmasına rağmen yöredeki köylerde genel olarak nüfusun azalma-
sına neden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca (Tanyol, 1958: 211-213, 218): 

“Birçok köylerde kara saban yapan ustalar dahi ortadan kalkmak suretiyle kö-
yün hayatında bir gerileme olmuştur. Yalnız traktörün girmesiyle bazı Barak 
köylerinde servet artmış, eski aşiret gelenekleri zayıflamış ve cemaate bağlılık 
sarsılarak köyden şehre göç imkânları kolaylaşmıştır. Ancak traktörün girmiş ol-
duğu büyük köylerde içtimai ve iktisadi hayatta bir zenginleşme görülmektedir.”

ifadeleriyle tarımda makineleşmenin sosyal ve iktisadi sonuçlarına değinilmiş 
ve nihayetinde bugün için bile önemli sayılabilecek bir uyarıyla bu makale ta-
mamlanmıştır:

“Köyün örf ve adetlere dayanan bir ahlâkı vardır. Göçebe cemiyetini besleyen ah-
lâkî unsurun yüksekliğini hiçbir medeni cemiyette bulmaya imkân yoktur. Fakat 
bütün manevi bağlarını kopararak şehre akın eden bu insan selini dizginleyecek 
bağ mevcut değildir. Türkiye’de gerçek manasıyla kalkınma endüstri inkılâbıyla 
mümkündür… Aksi hâlde, bir gün köyden şehre doğru gittikçe artan bu hicret, 
köyleri boşaltır ve şehirleri boğar.” 

İşte şimdiye kadar özetlemeye çalıştığımız bütün bu tarihi, sosyal ve 
ekonomik arka planın özellikle 1950 sonrasında Barak Ovası’nda meydana 
getirdiği önemli dönüşüm, temel olarak “Garıp, Bir Zamanların Barak Ovası 
Hikâyeleri” ile “Arada Kalmış Yaşamlar, Hikâyeler” kitaplarımızdaki öykülerle 
farklı ve hayali karakterler ve olaylar üzerinden hikâyeleştirilmeye çalışılmıştır. 
Nitekim “Garıp” kitabımızın ön sözü ve arka kapak yazısı için kaleme aldığım 
(Tiryaki, 2017):

“Anadolu’nun çoğu köşesinde yaşayanlar gibi, bu satırların yazarı da köyünden 
şehre gidenlerden biri oldu. Şimdiye kadar bağımız hiç kopmadı memleketimizle, 
hâlâ Barak’ın o kızıl rengi baskın toprağına ilgimiz devam ediyor. Ancak şehir 
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hayatının olağan akışının bir sonucu olarak, bu bağ zayıflıyor da. Belki bizden 
sonrakiler için hepten kopacak. Fakat istedim ki bir zamanlar bizim topraklarda 
yaşananlar, eskinin o bazı gariplikleri ve güçlükleri unutulup gitmesin. Küçük 
de olsa tarihe notlar düşelim, belki bir gün birileri okur ve anlar diye. Bu arada 
nice önemli gelişmeler ve büyük dönüşümler oldu oralarda. İnsan, sanki her şey 
yalnızca o an var olduğu zaman ve mekândan ibaretmiş gibi bir haletiruhiyeye 
bürünür kimi zaman. Oysa geçmiş tüm ağırlığıyla geride durmakta ve bugüne 
ciddi şekilde etkide bulunmaktadır. Tıpkı geleceğin, insanın karşısına çıkaraca-
ğı muhtelif belirsizliklerle oynayacağı muhtemel roller gibi. Günün ve geleceğin 
gündeminde yer alan ve alacak olan pek çok konunun veya sorunun kökeninde 
çoğunlukla geçmiş yatmaktadır. Türkiye, özellikle Batı Bloku’nun resmen bir 
parçası olduktan sonra, 1950’li yıllardan itibaren çok hızlı bir köyden kente göç 
furyası yaşadı. Bu hızlı şehirleşme dalgasının, ülkemiz ve toplumumuz yönün-
den çok önemli iki sonucu olduğu kanaatindeyim. Öncelikle şehre temelli kalmak 
üzere gelen bu yoğun nüfus için iyi şehirler; yani ev, okul, hastane, mahalle, yol, 
park ve kaldırım gibi kaliteli, sağlıklı ve estetik yaşam alanları tam olarak ku-
rulamadı ve sağlanamadı sanırım. Fakat asıl önlemli ikinci konu ise şehre yeni 
akın etmiş bu büyük kitleye gerekli ve kapsamlı eğitim bir türlü verilemedi maa-
lesef. Bu kitaptaki öykülere bu gözle bakmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca, Anadolu köylüsüne “zalım ağa” ve “zavallı ırgat” şeklinde özetlenebilecek 
basit bir genelleme ile yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum. İnsan bu; hemen 
her zaman, yer ve kesimin “zalım”ı ve “zavallı”sı olabilir. Ancak her şeye rağmen 
bu toprağın insanının mayasına ve ferasetine inanmaya ve güvenmeye devam 
ediyorum. 

Bu hikâyeler, günümüz Türkiye’sinde yaşanan çoğu toplumsal, kültürel ve eko-
nomik sorunun kökeninde de yatmakta olan, 1950’li yıllar ve sonrasındaki hızlı 
şehirleşmeye, Barak Ovası’nın mazisinden, içten bir bakıştır. Bu şehirleşme (mo-
dernleşme) veya bazıları için şehirleşememe (modernleşememe) sürecinin etki 
ve sonuçlarına dair, ta kaynağında bazı gözlem ve izlenimlerim oldu. Barak 
Ovası’nda, tarımda yaşanan makineleşmenin ve büyük oranda bunun akabinde 
meydana gelen yoğun şehre gidişlerin ve bunun sonuçlarının hikâyesinin de ya-
zılması gerekli gibi duruyor. Öyküler için tamamıyla gerçek hayattan alınmıştır 
denemez, ancak gerçek hayattan birtakım izler olmadığı da söylenemez. Neticede 
geldiğimiz noktanın ise bu öykülerin sonlarında saklı olduğunu düşünüyorum.”

satırları temel olarak yaklaşımımı özetlemektedir. Bu çerçevede, 1950 sonra-
sının değişen siyasi ortamının Barak’taki yansımaları, özellikle toprak sahibi 
ağa çocuklarının köy ile şehir arasında sıkışmaları, mülksüz ahalinin emek dolu 
yaşamları ve hayata tutunma çabaları, Barak’ın en önemli kültürel motiflerin-
den abdalların yöredeki konumu ve işlevi, kalabalık ailelerde veya yalnız başına 
yaşam mücadelesi veren köylülerin dramları, traktör gibi tarım makinelerinin 
yörede yaygınlaşmasının sonuçları, tahıldan Antep fıstığı yetiştiriciliğine geçme 
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süreci, köylerin ulaşım sorunları, seyyar satıcıların serüvenleri, yöredeki eğitim 
meseleleri, şehir hayatının cazibesinin köylüler üzerindeki etkileri gibi husus-
ları işleyen 17 özgün öykü “Garıp”ta (Tiryaki, 2017) yer almaktadır. Bu öykü-
lerde, Barak’ın yukarıda özetlenen tarihsel tecrübeleri ışığında, 1950 sonrasının 
yöre koşulları bütün yönleriyle ve insan yaşamlarına doğrudan etkileriyle anla-
tılmaya gayret edilmiştir. Bir anlamda Barak’ın yerleşik düzeni tüm yönleriyle 
içselleştirme ve yavaştan kentliliğe evrilme süreci özgün ve hayali kişiler üzerin-
de tahlil edilmeye çalışılmıştır. 

Bu noktada, gene yöre kökenli Cuma Karataş’ın 12 öyküden müteşekkil 
“Duvardaki Rüya” kitabına da değinmenin faydalı olacağını düşünüyorum. 
Zira Barak yaşamına dair ilk edebi eserlerden olan bu kitap, çocuk gözüyle ve 
yetişkin duyarlılığıyla Barak Ovası’ndan yaşam kesitleri sunmaktadır. Kitapta 
doğrudan Barak veya Barak Ovası denilmemekle birlikte bahsi geçen şehirler, 
köyler ve coğrafi bilgiler yörenin Barak olduğunu açıkça göstermektedir. 
Olaylar ve kişiler büyük oranda, tam da sözünü ettiğimiz sosyal ve iktisadi 
dönüşümün hızlandığı ve yazarın da çocukluk dönemi olan 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda geçmektedir. Öyküler genelde meraklı ve hevesli bir çocuk gözünden 
anlatılmakla birlikte, dilin yalınlığı ve akıcılığı, ayrıntılara hâkimiyeti anlatıcının 
yetişkin bir belleği olduğunu hemen fark ettirmektedir. Kitap, yazarın çocukluk 
tanıklıkları eşliğinde, yöredeki ilginç kişilerin ve olayların, alışkanlıkların, 
göreneklerin, geçim dertlerinin, yokluk dolu köy yaşamından esintilerin bolca 
yer aldığı kısa öykülerden meydana gelmektedir. Kitapta belki insan kadar doğa 
ve farklı hayvan türleri de işlenmiştir. Çoğu yerde, doğa, insan, bitki ve hayvan 
âdeta iç içe girmiştir. Bu haliyle önemli ve özellikli bir dönemin Barak yaşamı 
ve özgün karakterleri hikâyeleştirilmiştir (Karataş, 1997: 5-157).

Yöre özelinde halk kültürü araştırması kapsamında yürütülen bir doktora 
çalışmasındaki (Avcı, 2015: 483, 493): 

“Araştırma alanıyla ilgili yapılan ön çalışmada, Gaziantep Baraklarının bu-
gün hızlı bir şehirleşme süreci devam etse de Gaziantep’in Nizip, Oğuzeli ve 
Karkamış ilçeleriyle bu ilçelere bağlı köylerde yoğun olarak yaşadığı sonucuna 
varılmıştır. Sert bir iklim yapısına sahip olan Barak Ovası’nda kuru tarım ya-
pılmaktadır. Bu durum bölge insanının yaşam biçimini ve dolayısıyla da Barak 
halk kültürünü etkilemiştir. Barak Türkmenleri bugün söz konusu kırsal bölge-
de tarım ve hayvancılık yaparak ekonomik geçimlerini sağlamaktadır… Barak 
Türkmen halk kültüründe aile yaşantısına bakıldığında, toprağa bağlı toplum 
özelliklerinden sıyrılmaya başladığı görülmektedir. Geçmişte daha çok geniş aile 
şeklinde yaşayan Baraklar, bugün çekirdek aile şeklinde de yaşamaktadırlar.”

bu satırlar da diğer gözlemleri doğrular mahiyettedir. 
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Tarafımızca, “Arada Kalmış Yaşamlar” kitabıyla gene Barak Ovası’nın 19. ve 
20. yüzyıldaki sosyal ve ekonomik dönüşümünden izler ve yansımalar kurma-
ca ve özgün kişiler ve olaylar bağlamında aktarılmaya girişilmiştir. Bu kitapta, 
yöreye dair önceki üç kitabımızda eksik kaldığını düşündüğüm ayrıntılar ve 
önemli noktalara değinilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, kitabın genel çerçevesinin 
sadece yöreye özgü olmaması ve muhitimizin Anadolu kırının genel anlatımı-
nın bir parçası olması nedeniyle bu öykülerde ortak insani öze ve yöne daha 
fazla vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Gene de Barakların 19. yüzyıldaki yerle-
şik düzene geçiş sürecindeki iç çekişmeleri, Osmanlı paşalarıyla zorlu ilişkileri, 
“Efendi” denilen şehirli eşrafla yaşanan mülkiyet meseleleri, yörede “çetecilik” 
denilen Antep Savunması ve direnişi sırasında Baraklıların mücadeleleri, yöre-
nin arkeolojik varlığı ve değeri, şehre göçün köydeki yansımaları, Antep fıstığı 
yetiştiriciliğinin başat rolü, yörede “gurbat” denilen göçerlerin el işleri, kente 
göçün ve şehir yaşamının köylüler üzerindeki dolaylı etkileri, yöredeki eğitim 
ve çocuk yetiştirme sorunları, aile içi çekişmeler, farklı şahsi sorunlar yaşayan 
kişilerin çevreleriyle ilişkileri gibi geniş bir alanda doğrudan insan hayatına dair 
deneyimler, gözlemler, saptamalar ve değerlendirmeler bu kitapla okuyucuya 
aktarılmaya gayret edilmiştir. Bu kitabın son bölümünde (Tiryaki, 2020: 223-
252) ise yöreye ilişkin ilk eserim “Barakeli’nde Bir Köy, Seydimen, Hatıralar 
ve Hikâyeler” kitabımda olduğu gibi (Tiryaki, 2016: 11-118), daha çok kişisel 
geçmişimden ve gelişimimden esintiler şeklinde bazı anekdotlara da yer ve-
rilmiştir. Aslında gerek “Arada Kalmış Yaşamlar” kitabının bu son kısmında 
gerekse “Seydimen” kitabımızda, konuya yalnızca kişisel veya ailevi bir anı ha-
vasında yaklaşılmamış, yörenin sosyal ve ekonomik dönüşümü şahsi tanıklıklar 
ve tecrübeler eşliğinde anlatılmaya girişilmiştir. Elbette bütün bu eserlerimizde, 
yöreye has Türkçe ağzın özgün kelime ve yanları, çarpıcı deyimleri, farklı ve 
ilginç alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri hikâyelerde işlenmiş, bu anlamda 
da Barak Ovası’nın kültürel hafızasının elden geldiğince kaydedilmesine özen 
gösterilmiştir. Bu bağlamda, Barak’ın sosyal ve iktisadi dönüşümünü içeren 
ve tarafımızca çizilmiş özet mahiyetindeki bazı şemalar Ek:1’de sunulmuştur. 
Gene yöredeki kimi büyüklerle yaptığım ve kayda aldığım söyleşiler de hem 
bazı öykülerimde kullanılmış hem de Barak yaşamına dair tanıklıklar olarak 
arşivlenmiştir.3 

Neticede hem fiili durum hem ilgili literatür hem de kendi eserlerimiz bağ-
lamında günümüze gelindiğinde, Barak için iki önemli sosyal ve iktisadi dönü-
şümün söz konusu olduğu söylenebilir. İlki, 1950 sonrası başlayan ve 1990’larda 
hızlanan bir köyden kente göç furyası ile Barak’ın nüfusunun ciddi biçimde 
azalmasıdır. Buna mukabil, ikinci olarak her şeye rağmen yöre üreticilerinin, 
yine özellikle 1990 sonrasındaki yoğun faaliyetleriyle ve tamamıyla kendi ter-
cihleri ve çabalarıyla Barak Ovası’nı âdeta baştan sona Antep fıstığı ağaçla-
rıyla donatması ifade edilebilir. Bunda şüphesiz kuraklık, susuzluk, kuru tahıl 
3- Yöreye ilişkin yaptığım muhtelif söyleşiler için: Barak Odası - Barak Kültür Mekânı: https://www.youtube.com/tirekili 
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tarımının verimsizliği ve hayvancılığın cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi 
bulunmaktadır. Fakat Baraklılar, bütün bu olumsuzluklara rağmen koca ovayı 
Antep fıstığı gibi yetiştirmesi külfetli bir ağaçla ve kendi olanaklarıyla ciddi bir 
ekonomik değere dönüştürmeyi başarmışlardır. 

Bu noktada Barak Ovası’na komşu Suriye’ye ve Suriyelilere de değinmekte 
fayda görülmektedir. Zira 2011 yılında başlayan ve 2012 yılından itibaren ciddi 
bir sığınmacı akınına neden olan Suriye İç Savaşı Barak Ovası’nın özellikle son 
dönemdeki iktisadi ve sosyal dönüşümünü etkilemiş olabilir (Tiryaki, 2021). 
Hemen yanı başında ve sınırında meydana gelen bu olayın ve sürecin yöre ba-
kımından son yıllar özelinde ve belirli ölçüde önemli olduğu söylenebilir. 

Öte yandan mevcut fıstık tarımındaki başarıya rağmen yörenin daha da 
gelişmesi, Gaziantep ve ülke için verimliliğinin artması bakımından yapılması 
gerekenler olduğu düşünülmektedir. Barak Ovası’nda yer yer susuzluktan 
kuruyan Antep fıstığı ağaçları bulunmaktadır. Dolayısıyla hemen Fırat nehrinin 
yanı başındaki Barak Ovası’nın suya kavuşması büyük önemi haizdir. Barak’ın 
tam ortasından geçen Oğuzeli-Karkamış karayolu çok büyük öneme sahiptir; 
bu yolun genişletilip işlerliğinin artırılması Gaziantep ve yöre ekonomisi için 
de büyük yarar sağlayacaktır. Bu noktada, Geç Hititler’e başkentlik yapmış, çok 
sayıda tarihi esere sahip ve Fırat’a komşu Karkamış ilçesinin ırmak kenarının 
Belkıs (Zeugma) ören yerine kadar düzenlenip ve ağaçlandırılıp park, bahçe, 
havuz, yürüyüş ve bisiklet için başta olmak üzere muhtelif parkurlarla turizme 
kazandırılmasının yörenin popülerliğini ve canlılığını artırmasına büyük 
katkı vereceği açıktır. Ayrıca, yöredeki merkezi bir yerde veya bir ilçe veyahut 
Gaziantep kent merkezinde otantik kerpiç işçiliğiyle “Barak Odası, Evi, Avlusu 
(Havuş - Hayad)” içeren ve içerisinde Barak kültürel varlıklarının sergilendiği 
bir müze veya kültür evinin açılması Barak’ın tanıtımına ve turizmine fayda 
sunacaktır. Bütün bu çabaların ülkemizin son dönemlerde temel sorunlarından 
biri olduğu düşünülen kırın ve köy hayatının canlandırılması meselesine, en 
azından Barak Ovası özelinde olumlu etkisi olacağı kanaati taşınmaktadır. 

Sonuç

Barak özünde, uzun bir yolun, göçün ve yerleşecek toprak arayışının hikâ-
yesidir. Bu özden türlü parçalar ve anlamlar çıkarmak, başka özelliklerini öne 
çıkarmak elbette mümkündür. Fakat Barak’ı Barak yapan asıl unsur, Barakların 
yaklaşık 400 yıl süren göçleri, sürgünleri ve barınacak toprak arayışlarıdır. Ana-
dolu’ya son büyük Türkmen göçüyle gelen Barakların yerleşecek bir kara parça-
sı bulması çok meşakkatli olmuştur. Bugün, yoğun olarak Gaziantep’in Nizip, 
Oğuzeli, Karkamış ilçeleri ile Halep’in kuzeyindeki Suriye topraklarına dağıl-
mış durumdaki Baraklar, nihayetinde yaşadıkları yöreye kendi isimlerini veren 
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az sayıdaki topluluklardan biri olabilmiştir. Günümüzde Barak Ovası diye anı-
lan bu coğrafyada, yüzlerce yıllık kültürlerini büyük oranda korumaya çalışan 
Baraklar, bölgedeki diğer aşiretlerle derin ve sağlam şekilde deyim yerindeyse 
kaynaşmıştır. Üstelik bu sosyal ve kültürel etkileşimle Barak kültürünün, Ba-
rakların coğrafi ve etnik sınırlarının çok ötesine geçtiği söylenebilir (Tiryaki, 
2018b). Nihayetinde, Barakların bütün bu yaşadıkları hem Anadolu’nun hem 
de Türklerin büyük hikâyesinin kısa bir özeti ve timsali gibidir. Şüphesiz her 
yörenin ve kesimin günlük hayatından dikkate değer ve çok sayıda konu, hikâ-
ye ve içerik çıkabilir. Mühim olan rutin koşuşturmacalar ve günlük curcuna 
içinde, özgün içeriklerin ayıklanması, insanın evrensel yanına dair yakalanacak 
ince noktaların gün ışığına çıkarılması, ortak insanlık deneyim ve duygu dün-
yasına katkı sağlayacak hususların bulunması ve paylaşılmasıdır. En azından 
kendi adıma, yöreme duyduğum vefa ve insanlık ideali adına, bu çalışmada özet 
olarak anlatmaya çalıştığım eserlerimle, buna giriştim diyebilirim ve umuyo-
rum ki bir nebze de olsa başarabilmişimdir. Kısacası çok farklı coğrafyalarda, 
yerleşecek bir toprak parçası arayışı ve mücadelesi ile geçen yüzyıllar boyunca 
Barakların maruz kaldığı tüm zorluklar onlarda çok derin izler bırakmış ve bu 
güçlükler türlü şekillerde günlük hayatta etkisini bugüne değin sürdürmüştür. 
Barak’ı odağa alarak kaleme aldığım bütün öyküler, başlangıçta hayvancılıkla 
uğraşan göçebe bir topluluğun nihai olarak yerleştikleri topraklarına tutunma 
ve orayı yurt edinme mücadelesinde yaşadıklarından ve yaşattıklarından, en so-
nunda ise kendi adlarını verdikleri o Barak Ovası’nı Antep fıstığı bahçelerine 
dönüştürme çabalarından bir nevi benim gözüme yansıyan ve orada kalanlardır. 
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ÖZET

Görsel-işitsel medya, millî değerlerin aktarımında çeşitli türlerdeki yapım-
larıyla geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan etkili bir iletişim unsurudur. Türkmen 
Düğünü dizisi, 1990 yılında TRT tarafından üç bölüm olarak senaryolaştırıl-
mış bir yapımdır. Dizide halk kültüründe zengin uygulamalara sahip olan geçiş 
aşamalarından evlilik ve evlenme adetleri işlenir. Dizide Türkmen aşiretlerine 
ait millî kimliği yansıtan değerler ve uygulamalar, kültürel bellek mekânı olarak 
işlenir. Kültürel bellek mekânları, ortak paylaşım ve ruh olarak korunan maddî 
ve manevî değerlerdir. Türkmen aşiretleri Orta Asya’dan Anadolu’ya yerleşerek 
yurt tuttukları mekânda millî kültür bilinciyle geleneklerini yaşatmıştır. Zengin 
kültür birikimi, Orta Asya’dan atalar yurdundan getirilen ortak bilincin gele-
ceğe aktarılmasıdır. Evlilik, sosyolojik bir kavramdır; toplumun kültür kodla-
rını yansıtması yönüyle işlevsel bir rol üstlenir. Dizide evlenecek çiftin tanışma 
hikâyesiyle başlayan evlilik aşamaları düğün töreniyle tamamlanır; bu süreçteki 
uygulamalar halk kültürüne ait kültürel bellek mekânlarını işaret eder. Dizide 
geleneklerine bağlı bir toplumun millî bilinçle yaşattığı kültür kodları, nesiller 
arasında iletişimi sağlayan uygulamalardır. Evlilik aşamaları insan hayatında 
geleneklerin canlı şekilde yaşatıldığı bir dönüm aralığıdır. Dizide evlilik aşama-
larındaki zengin malzemeyle birlikte Türkmen kültürüne ait diğer belirleyici/
tanılayıcı kültürel belleğe ait geleneklerle toplum ruhu aktarılır. Aile kurumu-
nun önemi, dinî inanışlar, dil ve dil ürünleri, giyim-kuşam, yemek, müzik kül-
türü vb. ortak hafızaya ait millî kimlik varlıkları vurgulanır. Türkmen Düğünü 
dizisinde, toplumun kaynaştığı evlilik hadisesi bütünleştirme ve paylaşım olgu-
suyla popüler kültürü günceller. Çalışmada Türkmen Düğünü dizisi örneğiyle 
Türkmen aşiretlerinin evlilik aşamaları kültürel belleğe ait gösterimlerle işlen-
miştir. Diziden örneklerle evlenme aşamalarının sosyo-kültürel izlekleri yorum 
bilim yöntemiyle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkmen Düğünü, evlenme adetleri, kültürel bellek, 
popüler kültür.
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PROTECTING CULTURAL MEMORY SPACES THROUGH THE 
MEDIA: “TÜRKMEN DÜĞÜNÜ” SERIES IN THE CONTEXT OF 

TURKMEN MARRIAGE CUSTOMS

ABSTRACT

Audio-visual media is an effective communication element that enables 
reaching large masses with its productions in various genres in the transfer of 
national values. Turkmen Wedding series is a production scripted by TRT in 
1990 as three episodes. Marriage and marriage customs from the transitional 
stages, which have rich practices in folk culture, are handled in the series. 
In the series, values and practices that reflect the national identity of Turk-
men tribes are treated as cultural memory spaces. Cultural memory places 
are material and spiritual values that are protected as common sharing and 
spirit. Turkmen tribes settled in Anatolia from Central Asia and kept their 
traditions alive with the awareness of national culture in the place where 
they settled. The rich cultural accumulation is the transfer of the common 
consciousness brought from the ancestral home of Central Asia to the futu-
re. Marriage is a sociological concept; it assumes a functional role in terms 
of reflecting the cultural codes of the society. The stages of marriage, which 
begin with the meeting story of the couple to be married in the series, are 
completed with the wedding ceremony; practices in this process point to 
cultural memory places belonging to folk culture. In the series, the cultural 
codes that a society that adheres to its traditions live with national conscious-
ness are practices that ensure communication between generations. Marriage 
stages are a turning point in human life where traditions are kept alive. In the 
series, together with the rich material during the marriage stages, the spirit 
of the community is conveyed with the traditions of the other determining 
/ diagnostic cultural memory of the Turkmen culture. The importance of the 
family institution, religious beliefs, language and language products, clothing, 
food, music culture, etc. national identity assets belonging to the common 
memory are emphasized. In the Türkmen Düğünü series, the marriage event, 
in which the society is fused, updates popular culture with the concept of 
integration and sharing. In the study, with the example of the Türkmen Dü-
ğünü series, the marriage stages of the Turkmen tribes were processed with 
the impressions of cultural memory. The socio-cultural themes of the stages 
of marriage with examples from the series are discussed with the method of 
interpretation.

Keywords: Türkmen Düğünü, marriage customs, cultural memory, popular 
culture.
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Giriş

Türkmen Düğünü, dünyada bir milletin düğün adetlerini anlatan ilk tiyat-
ro oyunu olma özelliğine sahiptir. Türk kültüründe evlenme ve düğün adetleri 
hayatın geçiş aşamaları içinde olmasına bağlı olarak önemsenir. Türkmen Dü-
ğünü, tiyatro oyunundan senaryolaştırılarak televizyona aktarılan üç bölümlük 
bir dizidir. Tiyatro eseri, Ali Yürük tarafından yazılmış ve sahnelendiği dönem-
de büyük bir ilgi görmüştür. Ali Yürük beş yıllık titiz bir çalışma sonunda bu 
tiyatro oyununu yazmıştır. Oyunun içindeki türkü ve halk oyunları/dansları 
çeşitli bölgelerden seçilerek; Türk kültürü bir bütün olarak işlenmiştir. Ana 
olay Emirdağ kasabasında geçmesine karşın senaryodaki düğün aşamaları, tüm 
Türkmenlerin ortak değerlerini oluşturan kültürel bellek olarak işlenir. Oyun, 
birçok kez sahnelenir ve her defasında da büyük ses getirir. Türkmen Düğünü 
geniş bir coğrafya olan Orta Asya’daki Türk kültürünün tiyatrodan televizyona 
uyarlanmasıyla popüler kültür özelliği kazanmış bir dizidir. Ortak gelenekler 
ve kültürel değerler günümüzde farklı coğrafyalarda yaşamakta olan Türk top-
luluklarının bu toplulukların tarihi süreç içerisinde hem köken hem de kültür 
birliği yapmış olduğunun en açık göstergelerinden birisidir. Türk soylu toplu-
luklar Altaylardan Anadolu’ya kadar geniş bir alana yayılmış olan bir millet ola-
rak kültürel değerlerini ana yurttan yeni mekânlara taşıyarak ata kültüne bağlı 
kalmışlardır. Gidilen yeni coğrafyada yeniden yaratılan ata kültü, geleneklerle 
korunmuş; ortak hafızada kodlanmış birleştirici bir unsurdur.  

Geçiş dönemleri ve aşamaları, her insan için ortak ve ardıl bir hayat öy-
küsünü oluşturur. Dünyaya geliş anlamında doğum, bir ömrün adanmışlığıy-
la evlilik ve kişinin dünyadaki hayatının sona erişi olarak ölüm; bu üç aşama 
tüm insanlar için ortak bir izlektir. Geçiş dönemleri ait olunan toplumun sos-
yo-kültürel özellikleriyle millî kimlikten beslenen geleneğe ve değer yargılarına 
bağlı olarak her ferdin deneyimlediği aşamalardır. Geçiş aşamaları millî kimlik 
bağlamında toplumların kültürel farklılıklarını ortaya koyan uygulamalardan 
oluşur. “İşte bundan dolayı, örf, âdet, gelenek ve göreneklerin canlı bir şekil-
de yaşatıldığı ‘geçiş dönemleri’, bir milleti başka milletlerden ayıran kültürel 
değerlerin başında gelir” (Şimşek, 2003: 135). Ait olduğu toplumun kimliği-
ne bağlı gelenekselleşen geçiş dönemi uygulamaları, ortak hafızayı canlı tutan 
kültürel bellek kodlarıdır. İnanış ve tecrübeye bağlı olarak şekillenen geçiş dö-
nemleri, millî kimliğin zengin kültürünü somut olarak ifade eder. Geçiş aşama-
ları ‘doğum, evlenme ve ölüm’ ana başlıkları çerçevesinde alt başlıklara ayrılır. 
Evlenme/evlilik ‘geçiş dönemleri’ içinde geleneklerin ve âdetlerin korunduğu/
önemsendiği hayatı içeren bir süreçtir. Kişinin hayatında dönüm noktaları olan 
geçiş aşamalarından evlilik/evlenme gelenekleri Türkmen Düğünü dizisinde 
popüler kültürü yayan televizyon aracılığıyla işlevsel bir değer olarak topluma 
aktarılmıştır. Bu çalışmada evlilik aşaması ve uygulamaları kültürel yapı içinde-
ki dönüşümleri Türkmen Düğünü dizisinde bulunan temalar olarak işlenmiştir. 
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Bu bağlamda Türk kültüründe önemli bir aşama olan evlenme/evlilik adetleri 
Türkmen boylarının gelenek ve göreneklerinden seçilen örneklerle işlenmiş-
tir. Evlilik aşamaları dizinin içindeki kültürel aktarım ve popüler kültür olarak 
Türkmen evlilik gelenekleri olarak değerlendirilmiştir. 

1. Kültürel Bellek, Popüler Kültür ve Görsel-İşitsel Medya

Kültürel bellek mekânları/mekânı bir millete ait maddî ve manevî de-
ğerlerin yarattığı ortak hafızaya ait değerlerdir. Kültürel bellek; millî kimli-
ği tanımlayan değer, inanış, inanç, dil, tarih, gelenek ve görenekler gibi ortak 
paylaşımlardır. Popüler kültür, bir dönem veya bir topluluk içinde öne çıkan, 
akımlaşan durum ve uygulamalardır. Popüler kavramı sevilen veya seçilen an-
lamını taşır. Popüler kültür “bir toplumda ortak paylaşılan inançlar, pratikler 
ve bunların örgütlendiği nesneler anlamında kullanılmaktadır” (Yalçın, 2016: 
2333). Popüler ve kültür kavramlarında kültürün kullanımı bir iletişim kodu-
dur. Değerler, inançlar, toplumsal kurallar kültürü oluşturur. Medya, toplumlar/
bireyler üzerinde istendik davranış empoze etme bağlamıyla etkili bir iletişim 
unsurudur. Medya/televizyon, iletişimi ve iletişimin unsurlarını karşılıklı hale 
getirir. Tiyatro ve televizyon bu açıdan önemli bir görsel-işitsel medya aracıdır. 
Gelenek ve göreneklerin aktarımını tiyatro/televizyon işlevsel bir rolle üstlenir. 
Televizyon, popüler kültürün oluşumunda ve sürdürülmesinde önemli bir işleve 
sahiptir. Televizyon dizileri tasarlanmış tüketim nesneleri bağlamında popüler 
kültürün amacını belirler. 

“TV dizileri, izleyicilerin tüketim davranışlarını etkileme konusunda başarı 
göstermektedir. Dizi karakterlerinin dizilerde kişiselleştirdiği birçok ürün, tü-
ketime sunulmuş ve modaya dönüşmektedir. Gerçek hayatta hiç olamayacağı 
bir karakteri dizi aracılığıyla yaşayan izleyiciler, karakterin her kullandığı ürün 
ve markayı kullanma ve onun gibi davranıp, onun gibi olma eğilimi göstermek-
tedirler. Günümüz medyası, kendi etkinliğini sürdürebilmek için gerek görsel 
gerekse yazılı medyada ikonlar oluşturmaktadır” (Yalçın, 2016: 2335).

Dizilerde egemen ideoloji kültürel belleğe ait dolaşım ve aktarımla işlenir. 
Gelenek ve göreneklerin korunması popüler kültür bağlamıyla toplumda ilgi 
görür. Popüler kültür; ürün, mekân, marka, ideoloji vb. üzerine tercih ve tü-
ketimdir. Seçme, tercih etme, etkilenme, benzeme, model alma vb. anlamlara 
sahiptir. Popüler kültür, kültürel bellek mekânlarını canlı tutan teşvik edici bir 
güce sahiptir. Kültür temelli pratik ve inanışlar kültürel belleği koruyan, inşa 
eden ve geleceğe aktaran bir işleve sahiptir. Popüler kültür, kültürel biçimleri/
olguları ve iletişim unsurlarını ifade eder. Dizide popüler kültür, kültürel belle-
ği işaret eden sembolik bir tüketimdir; nesne üzerinden hedef kitleye iletişim 
olarak bir tüketim ve aktarım sunar. Tüketim olgusu olarak evlilik ve aşamaları 



“Türkmen Düğünü” Dizisi 99

güncelliğini kaybetmeyen ortak bir değer ifade eder. Türkmen Düğünü dizi-
sinde evlilik adetleri ön planda tutularak bir toplumun yaşamından kesitler ak-
tarılır. Ortak hafızanın aktardığı topluma ait kültür kodları ilk günkü etkisiyle 
hedef kitleye popüler bir değer olarak kişilerin/toplumların hayatında korunan 
evlilik nesnesiyle sunulur. Dizi/oyun boyunca sosyal hayat ve insan ilişkileri 
Türk kültürünün ayırıcı özellikleriyle popüler kültür olarak aktarılır. Türkmen 
Düğünü dizisinde kız bakma aşamasında ve devamında evlilik aşamalarının 
tümünde Emirdağ kasabası özelinde tüm Türkmenlerinin adetleri ve gelenek-
leri işlenir. Türkmen Düğünü dizisi, kültürel bellek mekânlarının korunması 
bağlamında tematik kurgusuyla işlevsel bir dizidir. 

2.Türkmen Düğünü Dizisinde Evlilik Aşamaları ve Gelenekler

Evlilik aşamaları, Türk toplumunda kültürel bir özellik olarak önemsenen 
geçiş aşamaları arasındadır. Evlilik sırasındaki uygulamalar, toplumsal paylaşım 
ve atalar kültünün yansıması bağlamıyla güncel geleneklerdendir. Evlilik, yeni 
bir yuva kurma anlamında ocak kültünün devamıdır. Türkmen Düğünü dizi-
sinde/oyununda kültürel belleğe ait değerler vurgulanır ve toplum üzerinde et-
kili bir popüler kültür ögesine dönüşür. Dizide atasözleri, deyimler, halk dilinin 
akıcılığı, halk oyunları, türküler, geleneklerin sürdürülmesi ve önemsenmesi vb. 
değerler kültürel bellek mekânlarını koruma bağlamıyla canlı bir hafıza olarak 
sunulur. Dizide Türk kültürüne ait türkü ve oyunlar eşliğinde evlilik aşamaları 
özelinde gelenek ve görenekler canlı bir şekilde işlenir. Türk kültüründe evlilik 
aynı zamanda bir terbiye ve adap belirtir. Gelenekler, topluma davranışlarını 
düzenleme ve rollerini öğretme işlevine sahiptir. Kişiye/topluma, olgunluk ve 
güzel hasletler kazandırır. Bu bağlamda evlilik ve evlilik aşamalarındaki gele-
nek ve uygulamaların sürdürülmesi toplumsal bir norm olarak kültürel bellek 
mekânlarını koruma işlevine sahiptir.

2.1. Evlenme 

Türkmen Düğünü dizisinde aile olmak millî kimlik bağlamıyla önemsenen 
kültürel bir koddur. Ocak imgesinin karşılığı olan evlenme/evlilik, nesillerin ve 
kültürün devamının teminatıdır. Ocak/yuva birlikte olmanın, çoğalmanın sem-
bolüdür ve kültürün millî kodlarla devam etmesini sağlar. Evlilik, sosyolojik 
ve psikolojik bir kavram olarak toplumda var olmanın ikinci aşamasıdır. Türk 
kültüründe evlilik/evlenme, ev/ocak imgesi olarak kutsal görülmüştür. Kişinin 
sevgi temeliyle inşa ettiği evlilik/evlenme, kutsal bir kurum olmasına bağlı ola-
rak önemli bir aşamadır. Bu aşama yaşam çizgisinde başlangıç/var olma aşa-
ması olan doğum ve hayatın sonu/bitiş anlamındaki ölüm arasında yaşanan bir 
süreçtir ve dünya mekânı üzerinde hayat kompozisyonunun gelişme/gelişim 
bölümünü ifade eder. 
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2.1.1. Evlenme Biçimleri

Evlenmeye karar verilmesiyle birlikte kültürel özelliklerle şekillenen ev-
lenme biçimleri görülür. Görücü usulüyle evliliğin yanında anlaşarak evlenme 
şekilleri de toplum içinde sürdürülen uygulamalardır. Dizide/oyunda Ahmet’in 
annesi ve ablası Kerimeyi oğullarına münasip görür ancak Ahmet Haskız’ı 
ister. Düğün sırasında birbirlerini gören Haskız ve Ahmet arasında birbirini 
beğenme yoluyla ilk aşama olan evlilik kararı alınır. Ailenin görücü olarak git-
mesiyle gelenekler uygulamaya geçirilir. 

2.1.2. Evlilik Çağı-Yaşı

Her toplumun kültüründe evlilik yaşı belli geleneklere göre belirlenir ve 
bu çağın belirlenmesinde toplumun değerleri ölçüt alınır. Evlilik çağı olarak 
dizide erkek için askerliğini yapmış olma ve okulunu bitirmiş olması bir öl-
çüttür. Türkmen geleneklerine göre işi de hazır olan delikanlı için münasip bir 
eş bulma zamanı gelmiştir. Genç kızlar için evlilik çağı on sekiz yaştır; Haskız 
enstitü mezunudur ve yirmi bir yaşında güzel bir genç kızdır. Haskız’ın birçok 
talibi vardır. Toplumsal bir özellik olarak evlilik çağı erken bir yaş dönemi olur 
ve gençliğe/ergenliğe giriş, meslek sahibi olma vb. değer yargıları ölçüt alınır. 
Evlilik çağında olan kızlara görücü gidilmesi, günümüzde sürdürülen gelenek-
lerimiz arasındadır. Dizide/oyunda kahramanların evlilik çağına geldiğine ka-
rar verildikten sonra diğer aşama kız bakma aşaması olarak gelişir.

2.1.3. Evlenme Aşamaları

Evlilik çağına ulaşan bireyler için yeni aşama, evliliğe hazırlık uygulamala-
rıdır. Türk kültüründe evliliğin her aşaması geleneklerin uygulanmasında özen 
gösterilen bir süreçtir. “Her aşamada zengin töre, gelenek ve göreneklerin uy-
gulanması zorunlu hale gelmiş, âdeta evlenmeyi bunlar yönetir ve yönlendirir 
olmuştur” (Santur, 1998: 170). Bu aşamanın uygulanmasında da toplumun ge-
lenek haline getirdiği çeşitli uygulamalar ön plandadır.

2.1.3.1. Görücülük, Dünürcülük/Kız Bakma, Kız İsteme  

Evliliğin ilk aşaması kız bakma/görücü gitme süreciyle başlar ve bu aşamada 
erkek tarafının gerçekleştirdiği birtakım uygulamalar öne çıkar. Evlilik çağına 
gelen erkek için ailesi ona uygun bir eş adayı bulmak gayesiyle, kız bakmaya baş-
lar. Dizide/oyunda üniversiteyi bitiren ve askerliğini yapan Ahmet’e kız arayan 
erkek tarafı uygun bir gelin adayı bulur. Erkek tarafı oğulları Ahmet için Keri-
me’yi düşünürler; ancak Ahmet Haskız’ı istemektedir. Ahmet düğün sırasında 
Haskız’ın kendisi için oynamasını ister. Manici Şükriye aracılığıyla kızların dü-
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ğünde oynatılması; evlilik çağındaki kıza talip olmadır. Haskız Cemal için oy-
namaz ama Ahmet için oynar. Şükriye elinde tefiyle düğünü ve oyunları yönetir. 
Türkmen geleneklerine göre para saçtırmak âdeti evlenmek istediklerinin ila-
nıdır. Birbirlerine söz vermiş olurlar. Dizide/oyunda Ahmet ve Cemal arasında 
Haskız için bir tartışma yaşanır. Haskız’a sevdalı olan Cemal ve Haskız arasın-
daki konuşma/diyalog söz alma/verme anlamındaki haber yollama geleneğine 
dair uygulamaları işaret eder. “Ne dolaşıyorsun sen her gün burada? Sana haber 
mi saldım, ucu yanık mendil mi yolladım, sen geçerken ayna mı tuttum, ışmar 
mı ettim, yüzüne mi güldüm, göz mü süzdüm? Git Cemal abi, kötü olmayalım” 
(Yürük, 2012: 28). Ahmet, Haskız’ın gönlünün kendisinde olduğunu öğrenince 
başından para saçtırır. Para saçtırma geleneğinde kıza talip olma düşüncesi vardır. 
Düğünde para saçtırma geleneği söz alma/verme anlamında bir uygulamadır ve 
artık birine bağlı olmaktır. Oyunda/dizide, sütanne Ahmet için Haskız’ın başın-
dan para saçtırır. Böylece Ahmet ve Haskız birbirleri arasında söz kestiklerini 
herkese ilan ederler. Niyetin açıklanması ve sosyolojik etkiyle topluma evlilik 
kararının ilanıdır. Böylece ikinci aşama olarak kız isteme merasimine geçilir. 
Ahmet’in sütannesi, sembolik bir değerle manici yengeden bu âdeti yerine getir-
mesini ister. Gelenekler, halkın sembolik değerler yüklediği bir iletişim şeklidir 
ve geleneklerin uygulanması canlı bir bellek şeklinde değerlendirilir. İletişimsel 
bellek yakın bir zaman dilimini ifade eder. “Bu bellek tarihi olarak grupla bağ-
lantılıdır, zamanla oluşur ve zamanla yok olur; daha açık ifade edersek taşıyıcıları 
ile sınırlıdır” (Assmann, 2001: 54). Geleneklerin devam ettirilmesi, kişinin top-
lumla ve millî kimlikle iletişim içinde olmasını sağlar.

2.1.3.2. Söz Kesimi

Evlilik için uygun eş adayının bulunmasıyla birlikte bu durumun resmiyet 
kazanmasını ifade eden, söz kesimi yapılır. Kızın ailesi tarafından erkek tarafına 
verilen bir çeşit sözdür. Haskız’a görücü giden Ahmet’in annesi ve ablası bu 
geleneği yerine getirir. Söz kesilmesi öncelikle aileler arasında karar alınma-
sıdır. Bu gelenek, bir söz kesimi ve başı bağlı olmanın göstergesidir. “Bütün 
bu emareler sözlü olmanın, başı bağlı olmanın emareleridir” (Çetindağ, 2007: 
224). Toplumsal bir yaptırım gücü olması ve kutsal bir anlam içermesiyle söz 
kesimi önemli bir aşamadır. Söz kesimi, evliliğin toplum içinde ilan edilmesiyle 
aile/ocak kültüne verilen değeri ifade eder. Karşılıklı verilen andın yaptırım 
gücü toplumsal bir güç şeklindedir. Böylelikle iki karşı cins arasında aile olma 
bağlamıyla güçlü bir bağ oluşur. Bu gelenek hâlâ sürdürülen canlı bir uygula-
madır. Söz kesiminde, kutsal görülen bir ant/yemin verme düşüncesi görülür ve 
bu sözü bozmak, törelere ve geleneğe ihanet etmek olarak kabul edilir. Hayırlı 
bir iş olması bağlamıyla tatlı ikram edilir; şeker tutulur. Söz kesimi sırasında 
düğünün nasıl yapılacağı da kararlaştırılır. Dizide aileler arasında alınan kararla 
Türkmen Düğünü yapılacak ve geleneklere uyulacaktır. Türkmen düğünlerinde 
üç gün üç gece yemekli düğün yapılır ve nişan da yemekli olur. Takılar, nişan ve 
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düğün için alınacakların listesi de geleneğe göre seçilir. Kız tarafı yatak odasını, 
erkek tarafı misafir odasını alacaktır. Söz kesiminden sonra ilk Perşembe erkek 
dünürcüler giderler. Sonraki Perşembe kadınların kahve içmesi, Pazar nişan ve 
diğer Perşembe günü düğüne karar verilir. Erkek tarafı hayırlı iş için hayırlı gün 
olan Perşembe akşamı dünürcü gider. İstemenin ardından şerbet içilir. Çiftler 
için hayır duası yapılır. Kadınların kahve içmesi töreninde Kaynana Elif Has-
kız’ın başına kırmızı kurdele bağlar. Böylece genç kızın başı bağlanmış olur. bu 
aşamadan sonra Haskız’ın başına kırmızı bir örtü örtülür ve bağlanmaz. Nesibe 
örtüyü alır: ‘Gül ağacına serelim bahtı gül gibi açılsın’ der. Kahveler içilir ve 
gelenekler kültürel belleği güçlendiren uygulamalar halinde devam ettirilir. 

2.1.3.3. Nişan

Nişan, evlilik kararının verilmesinin ardından söz kesimiyle düğün arasın-
daki bir törendir. Dizide/oyunda, Türkmen adetleri bu aşamada da önemsenir. 
Haskız ve Ahmet nişanlandığında her iki aile de bazı uygulamalarda bulunur 
ve bu uygulamalar, halkın ortak kültürüyle oluşturulmuş geleneksel uygulama-
lardır. Bu durum geleneklere uyulması konusunun önemini de ortaya koyar. 
Nişan töreninde Haskız ortaya oturtulur Şükriye sandalyeye çıkar ve nişan 
takılarını gösterir; alınan ziynetler Haskız’a takılır. Platin yüzük, elmas küpe, 
altın saat, bilezikleri takılır. Görümcesi Saadet bir altın kayını Nuri bir bilezik 
takar nişan için. Kız tarafının takılarının takılmasından önce Haskız ve sağdıç 
oynar. Yakın akrabalarda birlikte oynarlar. 

2.1.4. Düğün

Evlenme aşamasının belirgin sembolü düğündür. Birtakım süreçlerden 
sonra evlilik ritüelinin resmiyet kazanması, aile kurumunun kurulacağının ilan 
edilmesi ve mutluluğun paylaşılması ifadelerini içerir. Düğün, topluluk halin-
de coşkuyla kutlanır ve geçmişten geleceğe geleneklerin yaşatıldığı törenler ve 
aşamalar kültürel bellek mekânlarının canlılığıyla gerçekleşir. Düğün sırasında 
çeşitli adetler kız ve erkek evinde uygulanarak kültürel bellek mekânlarının de-
vamlılığı sağlanır.

2.1.4.1. Kına Gecesi

Düğün törenlerinin bir önceki aşaması kına gecesidir ve bu gecenin sembol 
halini alan uygulamalarından biri de maniler eşliğinde kına törenin gerçekleş-
tirilmesidir. Düğün manileri söyleme, Türkmen kültüründe de canlı bir gelenek 
olarak yaşatılır. Düğün manileri; gelin, damat ve kaynana üçlüsü üzerine söyle-
nir. Maniler kafiye ve ahenk unsurlarını ihtiva eden ezgili bir söylenişe sahiptir. 
Kadınların ve erkeklerin bir araya gelerek mani söylemesi oyunda/dizide düğün 
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merasimlerinden biridir. Bu gecenin özelliği gelinin bekâr olarak baba evinde 
geçireceği son gece olmasıdır. Gaziantep bölgesinde de Barak Türkmenleri ara-
sında bu adetler canlı bir şekilde uygulanır. Kına töreni hem kız evinde hem de 
erkek evinde ayrı ayrı yapılır. Kına gecesi düğünlerin en eğlenceli bölümüdür. 
Kına Türk kültüründe sünnet, evlenme, askere gitme, kurban adama ve hac-
ca gitme dönemlerinde uygulanan bir adama alametidir. Kına süresinde çeşitli 
bağışlarda bulunulur. (Şahin, 2007: 21) Dizide kına töreni önce erkek tarafın-
da başlar. Hüdayda oyunu eşliğinde erkek tarafı oynar ve kına yakma âdetine 
geçilir. Hem damada hem sağdıca kına yakılır. Ellerine beyaz bir bez bağlanır. 
Damada arkadaşları para takmak ister ancak Ahmet kendi öğrencilik yıllarını 
hatırlayarak kimsenin zor durumda kalmaması için para takılmasını istemez. 
Kına gecesine erkek evinde maniler eşliğinde başlanır. Damat oynarsa o sene 
ucuzluk olacağı söylenir. Bu inanış atalar kültünün ve aile olmanın değerini or-
taya koyar. Bitliste Beş Minare türküsü eşliğinde oynarlar. 

Erkek kınasından sonra kız evinde gelin kınası başlar. Haskız duvağını tak-
madan gelinliğini giymiştir. Kına türküsü eşliğinde kına gecesi başlar. Kız ta-
rafında Çayda Çıra oyunuyla eğlenceye devam edilir. Önce gelinin oynaması 
istenir. Gelin kız oynarsa o yılın ekininin bereketli olacağına inanılır. Kız tara-
fında ‘Dünürcü gidilmesi’ şeklinde seyirlik bir oyun oynarlar. Haskız genç kızı, 
Gülsen kızın annesini ve Şükriye dünürcü rolünü oynar. Kukla figürleri şeklinde 
bu oyunu oynarlar. Kadınların bir arada gerçekleştirdiği bu eğlenceler, evlenecek 
kızı baba evinden uğurlama anlamında ve yeni hayatını kutlama olarak düşü-
nülür. Bu süreçte kına davarı gönderilmesi geleneği de vardır. Kına davarıyla 
yemek yapılır. Hep birlikte bu yemeklerden yenilir. Aynı gece Haskız ve Ahmet 
görüştürülür ve karşılıklı konuşurlar. Bu gelenekte evlilik öncesi çiftler birbirine 
söyleyeceklerini aile kurumunun kutsiyetiyle aktarırlar. Bu uygulama da Türk-
men geleneklerinin yaşatılması ve korunmasına dair önemli bir aşamadır. 

2.1.4.2. Düğün Töreni

Örf ve âdetlerin en canlı uygulamalarından biri evliliğin düğün aşamasıdır. 
Düğün, aile olma bağlamında ortak yaşamı, kutsal değerleri vb. kültür kodlarının 
işlev kazandığı bir törendir. Geleneklerin uygulanması bakımından düğün 
törenleri evlilik aşamalarının paylaşımını yansıtan ve geleneklerin korunduğu 
önemli bir aşamadır. Dizide/oyunda sevincin paylaşılması ve bir arada bulunma 
bilinciyle düğün törenine, tüm kasaba halkı davet edilir. Ahmet ve Haskız’ın 
düğünü tüm Emirdağ halkının katılımıyla gerçekleşir. 

Düğün günü Haskız gelinliğini giymiş ve duvağını takmıştır. Düğün günün-
de gerçekleştirilen kız alma töreni, kuşak bağlama âdeti ve anne babanın öğütleri 
evladı yeni hayatına uğurlamadır. Bağlanan kuşağa gayret kuşağı denir ve kızın 
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babası tarafından takılır. Baba ‘gayretli ve terbiyeli ol’ diyerek kızının kuşağını 
bağlar. Gelin kızın ailesiyle vedalaşması, çeyizinin alınması, duvağının babası 
tarafından örtülmesi geleneklerin canlılığıdır. Düğün manileri bu bölümde de 
ağırlıklı olarak vurgulanır. Böyle olur Türkmenlerin düğünü, denilerek birlikte-
lik işlenir. Gelin çıkarılırken mezarlıktan da geçilmesi istenir. Böylece gelin kıza 
baba evinden sonra eşinin evi ve son mekân olarak mezarın ebedî evi olacağı ha-
tırlatılır. Düğünler halk için toplumca kutladıkları bir toydur. Düğünlerde, pay-
laşımın göstergesi düğün yemeğidir. Bu şekilde ihtiyaç sahibi olanlar doyurulur 
ve yardımlaşma yaşanır. Bu geleneklerde paylaşım düşüncesi ile hareket edilir. 
Düğün töreninde gelin ve damadın güzel giyinmesi, süslenmesi bir gelenektir; 
bu durum yaşanan güzel anın gelin ve damat açısından onların özel günü olma-
sıyla bağlantılıdır. Evlenen çiftlerin en mutlu günlerinde süslenip hazırlanması, 
tüm kültürlerde ortak bir gelenektir. Ayrılan özelliği ise süslenme şeklindeki 
farklılıklardır bu yönüyle Türkmen Düğünü oyununda/dizisinde millî kültür 
belirginleşir. Düğün evine eli boş gidilmez. Özellikle kadınların bir araya gele-
rek düğün evi için yemek pişirmesi ve bu yemeklerin düğün evine götürülmesi 
köklü bir gelenektir. Paylaşılan yiyeceğin bereketinin artacağı inancı mevcuttur. 
Hediye verme, sevincini paylaşma, yardımlaşma, birliktelik, farkındalık kavram-
larını içeren düğün evine giderken yemek götürme âdeti; coşkunun paylaşımı-
dır. Konuklar, yeni evlenenlere hayırlı olsun dileğiyle ailelerin sevincini paylaşır. 
Düğün törenleri, kalabalık bir toplum olan bir milletin birlikteliğinin sağlandığı, 
paylaşım ve sevinç çemberiyle oluşturulmuş ritüellerdir. Oyunda/dizide bu olgu 
halkın gelin ve damadı karşılama töreniyle verilir. Gelin alayı erkek evine gelir. 
Ahmet, annesi ve ablası Saadet kapıda beklemektedir. Nesibe gelinin koluna 
girmiştir. Kaynana burada bir altın hediye ederek gelinini karşılar. Eve getirilen 
gelin, kapıda kaynanasının koltuğunun altından geçirilir. Böylece kaynanasına 
bağlı olacağına inanılır. Saadet elinde tuttuğu Kur’an-ı Kerim’i öper ve Haskız’a 
verir. Haskız da Kur’an-ı Kerim’i öper ve içeri girer. Evin duvarında gördüğü boş 
çiviye Kur’an-ı Kerim’i öperek asar. Bu aşamada el göğüste divan durma âdeti 
uygulanır. Bu adette gelinin sabrı imtihan edilir. Konuklar Haskız’ın çeyizine 
bakarken gelin de evin salonunda eli göğsünde bekler. Evlenme aşamaları içinde 
en çok değer verilen ve özen gösterilen tören, düğün aşamasıdır. Evliliğin taşıdığı 
değere bağlı olarak her şeyin en mükemmeli yapılmaya çalışılır ve geleneklerin 
uygulanmasında da aynı özen gösterilir. Düğün merasimi Ahmet ve Haskız’ın 
şahsiyetinde ömrün dönüm noktası olma bağlamıyla coşkulu kutlanan bir sah-
nedir. Toplumun ortak değerleri ve birliktelik ruhu bu törenlerde ortaya çıkar.

2.1.4.3. Nikâh-Gerdek

Nikâh, evliliğin resmiyetini/kabulünü onaylama anlamında hem dinî hem 
de resmî uygulamalarla gerçekleştirilir. Aile kurmanın kutsal bir değer olarak 
algılanması, nikâh akdini de değerli kılar. İslamiyet inancına göre evlilik kuru-
munun sembolü nikâhtır. Yemin/ant şeklinde evlilik kurumu kutsanır ve dini 
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bir vecibe yerine getirilir. Düğün akşamı Haskız’ın vekâletini alan Koçoğlu, 
hoca, Tekin, Nuri ve Ahmet dinî nikâhı yerine getirirler. Erkekler Ahmet’e 
evlilik üzerine öğütlerde bulunurlar. Damat sağdıç Tekin tarafından gerdek 
için getirilir. 

Gerdek, evli çiftin birlikte geçirecekleri hayatın ilk gecesi olarak özel bir 
anlam taşır. “Böylece gelinin ve güvenin evliliği yasa, din ve bağlı bulunduğu 
toplum üyelerinin onayı ile geçerli sayılmış olur” (Örnek, 1976: 197). Eşlerin 
birbirine kavuşmasını simgeleyen bu gecede; gelin ve güvey için çeşitli âdetler-
den oluşan kültürel kimliğin izlerini taşıyan uygulamalar yapılır. Evlenmek, ev 
bark sahibi olmak düşüncesinden gelir ve bu törenin özel anı; gerdek aşaması-
dır. İçerdiği anlamın kutsallığıyla gerdek mekânı için özel bir hazırlık yapılır. 
“Türkler bu sözü Orta Asya’da iken almışlar ve gelin çadırı ile odasına uygu-
lamışlardır” (Ögel, 1988: 270). Gerdek odası özel bir mekân anlamı kazanır. 
Haskız’ı Nesibe hazırlar; duvağını örter. Nasihatlarda bulunur. Ahmet gerdek 
odasına yumruklanarak koyulur. Haskız’a yüz görümlüğü olarak bir altın takar. 
Metinde/dizide geçen bu uygulamalar Türk soylu topluluklar arasında benzer 
ya da farklı isimlerle uygulanmaktadır. Gelenekler, kişinin kültürel belleğini 
güçlendiren sosyal çerçeve rolünü üstlenirler. “Halbwachs, belleği biyolojik 
açıdan, yani nöroloji ve beyin fizyolojisi açısından ele almaz, bunun yerine bi-
reysel bir belleğin oluşması ve korunması için şart olan sosyal çerçeveyi koyar” 
(Assmann, 2001: 39). Gelin ve damadın kavuşması olan gerdek gecesi uygu-
lanan âdetlerin sonunda hediyeler sunulur. Paylaşım sağlanarak herkes mutlu 
edilir; hediyenin değeri değil sembolik anlamı ön plana çıkar. Dizide/oyunda, 
gerdek gecesi yapılan âdetler Türkmen kültürünü açıklayan bir biçimde ay-
rıntılı olarak tasvir edilir. Türkmen halkı, Orta Asya yurdunda geleneklerini 
millî kimliğin otantik olma bağlamıyla korur ve geçiş aşaması uygulamalarını 
kültürel kodlar olarak yerine getirir. 

2.1.5. Hediye, Bağış ve Ödemeyle İlgili Âdetler

Evlenme aşamasında uygulanan gelenekler arasında hediye ve bağış verme 
âdeti de yaygındır. Hediyeleşmek Türk-İslam kültürünün bir parçası olarak iş-
lenir. Evlilik öncesi, düğün aşaması ve devamında hediye vermek kültürel bir 
zenginliktir. Hediye ve bağış daha çok maddî bir karşılık şeklindedir. Geçmiş-
ten gelen bir özellik olarak; Türk toplumunda hediye sunma olgusu görülür 
ve bu paylaşım Türkmen Düğünü dizisinde de önemli bir yer tutar. Kültürün 
belirlediği inanışlar ve uygulamalar, topluluğun ortak yaşamının somut şeklidir. 
Dizide bir paylaşım olarak kız tarafı ve erkek tarafı birbirlerine hediyeler sunar. 

Kız isteme sırasında ailelerin hediye vermesi bir gelenek halini almıştır ve 
bu durum dizide/oyunda hediye olarak kıyafet verilmesi şeklinde yansımıştır. 
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Bu gelenek toplumsal bir yaptırıma sahip olarak canlı bir şekilde uygulanmak-
tadır. Dizide belirtilen bir uygulama da başlık âdetidir. “Kalın veya başlık, Türk 
aile hukukunun temelini teşkil eder. Tarih kaynaklarının hepsi de, Türklerin 
kalın geleneğinden söz açarlar. Kalın, kız ailesine verilen bir aile malıdır” (Ögel, 
1988: 256). Dizide kız tarafı başlık istemez ancak Türkmen Düğününün bütün 
aşamalarının yerine getirilmesini ister. Türkmen geleneklerinde hediye-bağış 
gelinin ve gelinin akrabalarına alınan belirlenmiş hediyelerdir. Düğün sırasın-
da, toplumun yapısına bağlı olarak daha çok kadınlar tarafından hediye-bağış 
karşılığında uygulamalar görülür. Hem damat, hem kaynana geline yüz görüm-
lüğü olarak altın takar. Düğün töreni, coşku ve sevincin paylaşımını içerir ve 
düğüne katılan herkes sevindirilir. Özellikle düğün törenlerinde mutluluğun 
paylaşılması olgusuna bağlı olarak hediye dağıtma geleneği vardır. Bugün de 
düğün törenlerinde para, yiyecek vb. saçılır. Bereketin sağlanmasına yönelik bir 
uygulamadır. Türkmen Düğünü dizisi, geleneklerin uygulandığı bu aşamalarla 
kültürel bellek mekânlarının popüler kültürü yayan medya/televizyon aracılı-
ğıyla korunmasını örneklendirir.

Sonuç

Dizinin/oyunun ismi bağlam olarak özelde Türkmen evlilik adetlerini 
genelde Türk toplumunun değerlerini canlı bir şekilde yaşattığını işaret eden 
zengin bir kültür olarak işlev kazanır. Dizide evlilik aşamaları kültürel bellek 
mekânlarını tematik kurgu halinde geleceğe aktarır. Tiyatrodan senaryoya 
aktarılan Türkmen Düğünü dizisi evliliğin kültürel bir olgu rolünü kişile-
re/topluma bir bilinç olarak kazandırır. Burada rol model olarak Ahmet ve 
Haskız geleneklerini ve atalar kültünü bir bilinç olarak kazanmış ideal tip 
olarak örnek teşkil eder. Geçiş aşamalarında geleneklerini ve millî kimliğini 
koruyan toplum, kültürel belleğe ait rol ve ödevleri geleceğe aktarır. Türk-
men Düğünü dizisinde medyanın popüler kültürü yaratma işleviyle şuur-
lu bir toplum ve kültürel bellek mekânları inşa edilir. Medyanın televizyon 
kültürü olarak insanlar üzerinde bir göstergeye dönüşmesi etkili bir iletişim 
bağlamına dönüşür. Tiyatro ve televizyon canlandırma ve dramatize etme 
özellikleriyle popüler kültürün amaçlarında yer alan insana/topluma farkın-
dalık ve bilinç kazandırır. Oyunda/dizide kültürel bir olgu olarak evlenme 
aşamaları ortak hafızaya ait değerlerle Türk milletinin millî kimlik kodları 
olarak verilmiştir. Dizide evlenme adetleriyle birlikte sosyal yaşam, kişiler 
arası iletişim, toplum olma bilinci, ana dil ve bu dille yaratılan/kazanılan 
kültürel birikim sunulur. Türkmen Düğünü dizisi medya aracılığıyla kültü-
rel bellek mekânlarının korunmasını somutlaştıran görsel-işitsel medyanın 
etkinliğini içeren bir role sahiptir. Türkmen evlenme adetleri bağlamında 
Türkmen Düğünü dizisi kültürel bellek mekânlarını popüler kültür olarak 
inşa eden bir yapımdır.
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ÖZET

Konar-göçer hayattan yerleşik hayata geçen Barak Türkmenleri eski zaman-
lardan günümüze taşınan oda geleneğini devam ettirmektedirler. Oda kelimesi 
mekân, mesken veya yer anlamlarında kullanılmasının yanı sıra evlerin dışında 
konukları ağırlamak için özel olarak yapılmış küçük ev şeklinde de tanımlana-
bilir. Barak odaları toplantıların düzenlendiği, eğlenceler yapıldığı, yemeklerin 
verildiği ve misafirin ağırlandığı kültürel bir mekândır. Aynı zamanda Barak 
odaları hukuksal uygulamaların yapıldığı ve alınan kararın mahkeme hükmü 
niteliği kazandığı bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Barak odala-
rında daha çok miras-yer paylaşımı ya da taraflar arasındaki eşya-mal paylaşımı 
gibi hususlar görüşülüp karara bağlanmaktadır. Bu karar sonucunda herkesin 
karara saygı göstermesi beklenmekte ve haksız olan tarafın cezasını kabul et-
mesi istenmektedir. Çıkan karara uymayan kişi toplum tarafından dışlanmakta 
ve sözüne itibar edilmemektedir. Bu çalışmada Barak Türkmenlerinin araların-
da çıkan hadisleri iç dinamikleriyle çözmeleri ve bunun neticesinde halk huku-
ku bağlamında alınan kararların işlevleri üzerinde durulması amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Barak Türkmenleri, Köy Odası, Halk Hukuku, Somut 
Olmayan Kültürel Miras. 

FOLK LAW IN THE CONTEXT OF INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE: THE TRADITION OF PUNISHING IN 

BARAK ROOMS

ABSTRACT

Barak Turkmens, who moved from a nomadic life to a settled life, conti-
nue the chamber tradition that has been carried over from ancient times to 
the present. The word room can be defined as a small house specially built to 
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host guests outside of the houses, as well as being used in the sense of place, 
dwelling or place. Barak rooms are a cultural place where meetings are held, 
entertainments are held, meals are served and guests are hosted. At the same 
time, Barak chambers appear as a mechanism where legal practices are made 
and the decision taken becomes a court judgment. In the barracks rooms, 
issues such as inheritance-floor sharing or the sharing of goods-property 
between the parties are discussed and decided. As a result of this decision, 
everyone is expected to respect the decision and is asked to accept the punis-
hment of the wronged party. The person who does not comply with the deci-
sion is ostracized by the society and his word is not respected. In this study, 
it is aimed to focus on the Barak Turkmen’s solving the hadiths among them 
with their internal dynamics and as a result, the functions of the decisions 
taken in the context of folk law.

Keywords: Barak Turkmens, Village Chamber, Folk Law, İntangible Cul-
tural Heritage.

Giriş

UNESCO, 1972 yılında imzaladığı Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Ko-
runması Sözleşmesi’nin ardından sözlü kültür ortamında yaratılan ve yaşatılan 
kültür varlıklarının korunması üzerine girişimde bulunmuştur. 2003 yılına ge-
lindiğinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi imzala-
narak maddi unsurların yanı sıra sözel unsurlarının da korunması amaçlanmış-
tır (Oğuz, 2009: 121). 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde nelerin ko-
runması gerektiği sözleşmenin “Genel Hükümler” bölümünün ikinci maddesi 
olan “Tanımlar” kısmında verilmiştir. Sözleşmeye göre korunması gereken un-
surlar; “a) Dilin Somut Olmayan Kültürel Miras’ın aktarılmasında bir araç işlevi 
gördüğü sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler b) Gösteri sanatları c) Toplumsal uygu-
lamalar, ritüeller ve festivaller d) Halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar 
e) El sanatları geleneği” şeklinde alanlara ayrılmıştır (Oğuz, 2003: 250). Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ndeki alanlar göz önüne 
alındığında bu unsurların halk bilimi kadroları içerisinde yer aldığı görülmek-
tedir. Ancak bu kadrolardaki unsurların canlı bir şekilde yaşaması ve gelecek 
nesillere aktarılması önemlidir. Öcal Oğuz, kültür varlığını yaşatan bir toplum, 
bir grup veya bir kişi olmadığında bu unsurun SOKÜM niteliği taşımadığını 
ancak gelecek nesillerce büyüklerden, yaşlılardan, tanıdıklardan öğrenilerek ye-
niden yaşatılmaya başlatıldığında bu unsurun SOKÜM’ün koruma kapsamına 
girdiğini belirtmiştir (Oğuz, 2009: 130).
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Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ndeki alanlara 
bakıldığında en karmaşık yapıda olan alanın toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 
festivaller maddesinde yer alan kültürel varlıklar olduğu görülmektedir. Burada 
yer alan unsurlar “Törenler, kutlamalar ve ritüeller”, “Halk hukuku” ve “Halk 
sporu” adlarıyla üç ana başlık altında toplanmıştır. Ana başlıklar ve alt başlıklar 
dâhil olmak üzere altmış bir başlık bulunan bu alanda “halk hukuku” maddesi 
örf, gelenek, görenek ve halk hukuku uygulamaları olarak dört alt başlığa ay-
rılmıştır.

Halk hukuku, toplumda uyulması zorunlu olan ve sosyal düzeni sağlayan 
resmî hukukun yanı sıra toplumun kolektif bilincin ürünleri olarak karşımı-
za çıkan âdet, örf, töre gibi normları içerisinde barındıran sözlü kurallardır. 
Halk hukuku kavramını birçok araştırmacı tanımlanmaya çalışmıştır. Alison 
Dundes Renteln ve Alan Dundes “Halk hukuku, sözlü olarak kişiden kişiye, 
nesilden nesile aktarılan geleneksel hukuk” olarak tanımlamış ve yazılı kültür 
ile tanışmamış halkların sözel olarak aktardığı birçok bilginin halk hukuku 
içerisine girdiğini belirtmiştir. Yazı kültürüne sahip halklarda ise halk huku-
kunun tamamen bitmediğini hukukun yazılı ve yazısız (halk hukuku) olarak 
devam ettiği kaleme alınmıştır (Dundes Rentln ve Dundes, 1994: 1-4). Er-
man Artun halk hukukunu “bir bölgede, bir yörede yaşayan halkın, mahkeme 
edilmesi gereken bir sorunla karşılaştığında, mahkemeye ulaşamadığı ya da ulaş-
mak istemediği durumlarda, sorunun yörede, bölgede, köyde halk tarafından oluş-
turulan bir mahkeme ile çözümlenmesi” şeklinde tanımlamıştır (Artun, 2014: 
268). Fikret Türkmen ise bir geleneğin örf ve âdet hukuku haline gelmesi 
için, maddi, ruhi ve hukuki olmak üzere üç unsurunun bulunması gerekti-
ğini dile getirerek maddi unsurundan kastın bir âdetin aynı tarzda uzun bir 
süre istikrarlı şekilde devam etmesi olduğunu açıklamıştır. Bunun neticesin-
de gelenek hukuki bir mertebe kazanarak halk tarafından benimsenmektedir 
(Türkmen, 2011: 247). Aysun Dursun halk hukukunu “toplumun gelenek, gö-
renek ve alışkanlıklarından beslenen, kalıp tutum ve davranışlarla şekillenerek 
günümüze taşınan, toplumdaki işlevsellikleriyle dinamizmini kaybetmeyen sözlü 
hukuk kuralları” şeklinde açıklamıştır (Dursun, 2014: 34). Mustafa Dinç ise 
“halkın, kendi içindeki sorunları çözmek, olumsuzlukları önceden bertaraf edebile-
cek önlemleri almak ve günlük yaşamını düzenlemek amacıyla, gelenek içerisinde 
meydana getirdiği, genellikle yazılı olmayan ve resmi hukukla çelişmeyen kurallar 
ve bu kurallara bağlı ödül ve cezalandırma modellerinin oluşturduğu toplumsal 
uzlaşı mekanizması” olarak ifade etmiştir (Dinç, 2018: 38).

Konar-göçer bir yaşam tarzına sahip olan eski Türklerde, örf ve âdetler za-
man süzgecinden geçerek halk hukuku ya da geleneksel hukuk adı verilen yazı-
sız kuralları meydana getirmiştir. Türkler, İslam hukukuyla ya da yazılı modern 
hukukla tanışmasına rağmen geleneksel hukuktan vazgeçmemişlerdir. Bu du-
rum Türklerde ikili bir sistemin uygulanması sonucunu doğurmuştur. Bir yanda 



114 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

şer’i hukuk -günümüzde modern hukuk- diğer yanda geleneksel hukuk etkisini 
sürdürmüştür (Türkmen, 2011: 246-247). 

Bu bağlamda çalışmada Barak Türkmenlerinin halk hukuku içerisinde yer 
alan meseleleri kendi iç dinamikleri ile nasıl çözdükleri ve bunun neticesinde 
köy odalarında alınan kararların işlevleri üzerinde durulmuştur.

Barak Köy Odaları ve Ceza Verme Geleneği

Barak Türkmenleri 17. yüzyıldan itibaren yerleşik hayata geçmeye 
zorlanmışlardır. Osmanlı yönetimi tarafından 1691 yılından itibaren diğer 
Türkmen gruplarla birlikte iskâna tabi tutularak Yozgat ve Sivas çevresinden 
Suriye sınırı ile Rakka’ya zorunlu göç etmişlerdir (Şahin, 1962: 25-26; Kum, 
1963: 36). İskân emirnâmeleri ile bazı vesikalarda Barak Türkmenleri hak-
kında bilgi verilmiştir. Ahmet Refik Altınay, Divan-ı Hümayun mühimme 
defterlerinde yer alan bilgiler doğrultusunda yazdığı “Anadolu’da Türk Aşi-
retleri” (1930) adlı eserinde Barak Türkmenlerini “Burak” olarak okumuş-
tur. Burada geçen bilgilere göre Barak Türkmenleri, Türkman-ı Halep’e dâ-
hil aşiretlerden birinin adıdır (Altınay, 1930: IX). XV. yüzyıl kaynaklarında 
ise Baraklar, Bayat boyuna bağlı Dulkadirlerin Cerit oymağı içinde yer alan 
bir obadır. Kanuni Sultan Süleyman Devri (1520-1566) tahrir defterlerinde 
Halep Türkmenleri arasında zikredilen Baraklar sözlü kültürde de kendilerinin 
Horasan’dan geldiklerini nesilden nesile aktarmaktadır. Yine Barak köylerinde 
yapılan araştırmalarda Barak aşiretinin Beydili Türkmenleri arasında yer aldığı 
rivayetleri de tespit edilmiştir (Yöndemli, 2000: 327). Bir başka deyişle Baraklar 
tarihi bir adlandırma olan Halep Türkmenlerini teşkil eden Türk gruplar 
içerisinde bütünü oluşturan unsurlardan sadece birisidir. Bunların büyük 
çoğunluğu ise Türkiye tarafında kalmıştır (Erol, 2012: 235).

Günümüzde doğuda Gaziantep il sınırları içerisinde kalan Fırat Nehri, 
güneyde Suriye sınırı, Gaziantep’in kuzeyinde başlayan dağlar ve batıdaki Sa-
cır Suyu arasındaki bölge günümüzde Barak ovası olarak adlandırılmaktadır. 
Barak Ovası diye adlandırılan bölge Barak kimliğinin muhafaza edilmesinde 
önemli rol oynamış ve bölgedeki diğer Türkmen gruplarının da Barak olarak 
anılmasını sağlamıştır (Özbaş, 1958: 1-3; Anonim, 1969: 82; Çavaz, 1983a: 
34-35; Avcı, 2015: 5-6).

Barak Türkmenlerinde göç ve iskân süreçleri geniş bir kültürel belleğin 
oluşmasına sebep olmuştur. Bu bellek ise köy odalarında muhafaza edilerek 
günümüze kadar ulaşmıştır. Bu bağlamda Barak köy odaları, Barak Türkmenle-
rinin kültürel belleklerinin korunmasında ve bölgenin kültür varlığını nesilden 
nesile aktarılmasında önemli bir işleve sahiptir (Avcı, 2020: 1524). 
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Köy odaları kültürü meydana getiren somut ve soyut unsurların büyük bir 
bölümünün eğlence ortamlarında ve eğlenmek amacı ile yaratıldığı, sunuldu-
ğu ve yeni nesillere aktarıldığı mekânlardır. Köy odaları, kahvehanelerden ön-
ceki ilk kapalı eril eğlence mekânı olarak bilinmektedir (Özdemir, 2005: 9; 
100). Yer, mekân ve mesken anlamlarının yanı sıra evlerin haricinde konukları 
ağırlamak için özel olarak yapılmış küçük ev olarak da tanımlanan odalar aynı 
zamanda mekâna uygun oyunların oynandığı, bazı uygulamalar ile erkeklerin 
eğlendiği, yemeklerin yenildiği, mizahi üretimin gerçekleştirildiği, bireysel ve 
toplumsal kararların alındığı kapalı mekânlardır (Sevindik, 2013: 45; 2018: 
35). Oda gelenekleri, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Liste-
si’nin “Geleneksel toplantılar ve teşkilatlanmalar” grubunda yer alan “Barana, 
sıra gecesi, yâren vb. geleneksel sohbet toplantıları” alt grubuna kaydedilerek 
korunması amaçlanmıştır. Burada yer alan oda gelenekleri arasında Barak oda 
geleneği de bulunmaktadır.

Barak Türkmenleri yerleşik düzene geçmelerine rağmen göçebe hayatın 
birçok özelliklerini korumuştur (Tanyol, 1952: 71). Yerleşik hayatın getirdi-
ği bazı dönüşüm ile birlikte Barak Türkmenlerinde çadır geleneğinin yeri-
ni oda geleneği almıştır (Yıldırım ve Yıldırım, 2011: 56). Barak köy odaları 
Anadolu’nun diğer bölgelerinde odalardan hem yapı hem de işlev bakımın-
dan farklıdır. Diğer yörelerdeki odalar gibi köyün ortak malı değil, şahsa aittir 
ve şahsın evinin bitişiğinde veya yakınında kurulmaktadır. Evden ayrı olarak 
inşa edilen bu yapılar sahibi olan kişinin evine uzaklığı veya yakınlığı odaya 
yapılacak hizmetlerin mümkün olabileceği bir mesafededir (Ersoy, 2003, 73-
74). Barak köy odaları misafirhane, yas evi, eğlence mekânı, okul1 gibi pek çok 
kolektif etkinliğin gerçekleştiği bir mekândır. Bunlara ek olarak bir mahkeme 
ve halk hukukunun işletim mekanizması olarak da varlığını sürdürmektedir. 
Barak Türkmenlerinde halk hukuku bağlamında köy odalarında verilen ceza-
lar genellikle kan davası, arazi sorunu, oda adabı ve toplumsal ilişkilere dayalı 
konularda olmaktadır. Burada verilen kararlar kanun hükmünde olup herkesin 
bu karara uyması istenir. Uymayan kişiler toplum tarafından dışlanarak sözüne 
itibar edilmez (Avcı, 2020: 1525; Yıldırım ve Yıldırım, 2011: 58). 

Barak köy odalarında belirli kurallar vardır. Odadaki oturma biçimi otu-
ranların sosyal konumunun ve itibarının bir göstergesidir. Oda oturma düze-
nini toplumda söz sahibi olma, yaş, resmi görev vb. unsurlar belirler. Gençler 
odada kapıya yakın tarafta oturup odanın hizmetine bakarlar (Avcı, 2020: 
1525; KK5; KK6). Oda adabına uymayan kişiler ikaz ya da kınama ile uyarılır. 
Toplumsal statüsünün gerektirdiği yerde oturmayana oda sahibi sigara ik-
ram etmeyerek tepkisini gösterir ya da kahve-mırra dağıtırken onu atlayıp bir 
sonrakine ikram ederek onu dolaylı olarak uyarmış olur. Böylece doğrudan 

1- Barak köy odalarında okul disiplini içerisinde görenek ve terbiye eğitimi verilmekte ve bu unsurlar gelecek nesillere aktarılarak 
devamlılığı sağlanmaktadır. “Oğlunu biraz mektepte, biraz da Barak odalarında okut, derler.”, “Barak odasında mı yetiştin?” Barak 
atasözünde köy odalarının okul işlevi gördüğünü belirtmiştir (Tanyol, 1952: 94; Yıldırım, 2011: 58). 
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bir uyarma yerine kahve ikram edilmeyerek konumu hatırlatılmış olur (KK5). 
Oda adabına uymayan kişilere verilen diğer cezalar arasında bir daha odaya 
çağrılmama, muhatap alınmama, sözüne itibar edilmeme gibi durumlar söz 
konusudur. Nadir olsa da büyükler tarafından atılan tokat veya bastonla vur-
ma da cezalar arasında yer alır (KK1; KK3; KK4; KK6). Köy odalarına ço-
cuklar ve kadınlar girememektedir. Günümüzde eğer bir çocuk odaya girerse 
ona ceza verilmez ancak uyarı yapılır (KK4; KK7). Eski zamanlarda Barak 
köy odasında çocuğun oda adabına uymaması üzerine babası tarafından ev-
latlıktan reddedildiği; abdallar vasıtasıyla bu durumun tüm köye duyurulup 
artık bu çocuğun yaptığı işlerden kendisinin sorumlu olmadığını bildirdiği de 
aktarılmıştır (KK1).

Köy odalarında görüşülüp karara bağlanan bir diğer konu ise arazi yüzün-
den oluşan geçimsizliklerin giderilmesidir. Geçim kaynağının büyük bir bö-
lümü hayvancılığa ve tarıma bağlı olan bu bölgede arazi oldukça önemlidir. 
Arazi konulu bir sorunda odaya toplanan ve sözü dinlenen büyükler iki tarafı ve 
varsa şahitleri dinledikten sonra haklı olanın yanında durup haksız olana ceza 
uygulamaktadır. Bu ceza haklı olan tarafın zararının ödenmesidir. Eğer haksız 
kişi köy odasında alınan karara uymayıp cezası olan zararı ödemezse aile bü-
yüklerinden biri çağırılır ve onunla sorun ortadan kaldırılır. Bu sorun ortadan 
kaldırıldıktan sonra köy halkı haksız olan kişiyle alakayı kesmektedir. Kendisi 
ile alakanın kesilmesi kabul ettiği toplum tarafından verilen en büyük cezadır 
(KK1; KK3; KK4; KK5; KK6). 

Barak Türkmenlerinden bir kişi başka bir aşiret tarafından öldürülürse, öle-
nin intikamını bir başka deyişle hayfı alınmalıdır. Bunun içinde uzun yıllar iki 
aşiret arasında kin güdülür ve nerede karşılaşırlarsa birbirlerini öldürmek ya 
da yaralamak isterler. İki aşiret arasında olduğu gibi aynı aşiretin oymakları 
arasında da olan bu âdete kan gütmek veya kan davası adı verilmektedir (Şahin, 
1962: 78; Çavaz, 1983b: 42-43; Sadık, 1961: 29). Kan davaları halk hukuku 
uygulamalarının en belirgin örneklerinden birisidir. Temelde ilkel topluluklara 
özgü bir gelenek olan kan davaları ülkemizin bazı bölgelerinde azalarak devam 
etmektedir (Tezcan, 2000: 107). 

Barak köy odaları çözüm mekanizması olduğu kadar uzlaşma mekanizma-
sı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesince 
avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlama-
dan önce karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilmektedir. Karşı taraf davete icabet 
edip uzlaşma sağlanırsa, uzlaşmanın tarihini, yerini, konusunu, karşılıklı yerine 
getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tara-
fından birlikte imza altına alınır (Avukatlık Kanununda Değişiklik, 2001). Bu 
bağlamda Barak köy odaları bir uzlaşma avukatı misyonu üstlenerek iki tarafı 
da çağırıp aralarındaki kan davasına son vermelerini istemektedir. 
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Aşiretler arasında çıkan ve cinayetle sonuçlanan olaylarda iki aşiret ahalisi 
kan davasını önlemek için köy odalarında bir araya gelmektedir. Kan davası-
nı önlemek için ya ölen kişinin ailesi tarafından belirlenen maddi bedel/kan 
parası2 aşirettekiler tarafından ödenir ya da cinayeti işleyen tarafın varsa kızı 
ile karşı ailenin oğlu veya bir yakını ile evlendirilerek uzlaşma sağlanır (KK1; 
KK2; KK3; KK4; KK6; KK7). Barak Türkmenleri arasında buna “kan yerine 
gelin gitme” denmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2011: 58). Eğer vuran kişi 
odada alınan karara uymayıp uzlaşma yapmak istemiyorsa içinde bulunduğu 
aşiret kendisini dışlayarak abdallar ile tüm ahaliye artık kendilerinden biri 
olmadığını, sözüne itibar edilmemesi gerektiğini duyurur (KK1).

Barak köy odalarının uzlaşma avukatı misyonu üstlendiği diğer bir konusu 
ise boşanma olaylarıdır. Boşanacak olan erkek ile oda büyükleri görüşüp uz-
laşma sağlamasını isterler. Uzlaşma sağlanmadığı takdirde ise erkek toplum 
tarafından ayıplanır. Boşanmaktan ise kumanın getirilmesi daha iyi olduğu be-
lirtilmiştir (KK3; KK7).

Odalarda görüşülüp karara bağlanan konular arasında toplumsal ilişkiler-
de oluşan problemler de yer almaktadır. Topluma aykırı bir şekilde yaşayan, 
yaşam biçimleri tasvip edilmeyecek düzeyde olan aileler içinde bulundukları 
toplum üyeleri tarafından yerleşim yerlerinden göçe zorlanmışlardır. Bu uy-
gulama nadirde olsa devam etmektedir (KK2). Kavga, geçimsizlik, sözünde 
durmama, gibi olaylarda köy odasında toplanan büyükler bazen kişileri köy 
odasına çağırır bazen de kendileri evlere giderek olayı iki taraftan da dinleyip 
karar vermektedir. Eğer kişi haksız bulunursa “Bu senin ettiğin bu nasıl bir 
iş” veya “Daha bu iş görülmemiş” gibi ifadeler kullanılır. Bu durumda haksız 
olana verilen en büyük ceza ileri gelenler karşısında küçük duruma düşmesidir 
(KK1; KK2; KK6). 

Borç alıp vermeme gibi durumlarda ilk olarak büyükler tarafından neden 
borcunu ödemediği araştırılır. Eğer ödeme imkânı olmadığı anlaşılırsa köyden 
yardım para toplanarak adamın borcu ödenir ve bir daha ödemeyeceği borcun 
altına girmemesi için uyarılır. Eğer durumu olup da ödenmediği takdirde o 
adam oda tarafından dışlanır ve toplumda sözüne güvenilmez bir kişi olarak 
anılır (KK1; KK6). 

Tarih boyunca Türklerde hırsız olan kimse en ağır cezalara maruz kalmış-
tır. Ögel, Türklerde hırsızlık yapan herkesin öldürüldüğüne ve cezasının sa-
dece kendisinin değil ailesinin de bir ömür boyu çektiğine değinmiştir (Ögel, 
2001: 470). Günümüzde bu kadar ağır cezalar olmasa bile hırsızlık yapanın 
cezasını ailesi de çekmektedir. Barak Türkmenlerinde hırsızlık yapan kişiyi 
2- Barak Türkmenleri arasında kan parası olarak adlandırılan maddi bedel “kan sağlama” veya “kan yolu” olarak da adlandırılmak-
tadır.
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kimse evine davet etmez, sözüne güvenilmez, toplum tarafından dışlanır ve 
yerleşim yerini terk etmesi istenir. Ancak hırsız hatasını anlayıp zararı telafi 
etmek isterse tekrar yapılmaması şartıyla oda büyükleri tarafından affedilir. 
Durumun tekrar yaşanması durumunda toplumsal baskı yapılarak köyü terk 
etmesi istenir (KK3; KK7). 

Barak köy odalarında verilen cezaların işlevi Alevi-Bektaşi inanç sistemi 
içerisindeki temel kurumlardan biri olan düşkünlük ile paralellik göstermek-
tedir. Düşkünlük, Alevi-Bektaşi topluluklarında gruba üye olan kişilerin bağlı 
olduğu toplumun değer ve normlarına karşı muhalif davranması ve bunda 
ısrarcı olması durumunda gruptan ihraç edilmesi durumudur. Düşkünlük ku-
rumu bir çeşit hukuksal kurum olarak ifade edilen toplumsal bir yaptırım ve 
kontrol mekanizmasıdır (Üçer, 2012: 74; Yaman, 2009: 2003). Düşkünlüğün 
iki türü bulunmaktadır: Pir gözünde düşkünlük ve yol düşkünlüğü. Pir gö-
zünde düşkünlük; kendi kurallarını geçerli sayıp pirin dediklerine uymayana 
kendi dedesi tarafından verilen cezadır. Bu cezalar arasında ceme gelememe, 
Hak lokması yapılacak konularda fikri alınmaz. Yol düşkünlüğü ise başkası ile 
nişanlı kızı kaçıran, evli bir kadını yoldan çıkaran, yüz kızartıcı suçu olmadan 
eşini boşayan, öfkesine yenik düşüp cinayet işleyen, kendi nefsine ağır gele-
ni başkasına uygulayan kimselerin düşkünlüğüdür. Yol düşkünlerinin selamı 
alınmaz, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde topluma konulmamakta, 
malı mala katılmamakta, cenazesi olsa bile darı çekilmemektedir. Dedesi ge-
lene kadar toplumdan dışlanan kişi dedesi gelince konuyu iyi bilen kişiler ile 
toplanır ve mahkeme yapılır. Durum pirin huzurunda kendisine ve orada bu-
lunan kişilere sorularak bir karara bağlanmaktadır. Bir yıldan on iki yıla kadar 
topluma katılmama cezası verilebilmektedir. Verilen ceza sadece kişiyi değil 
kişinin ailesini de etkilemektedir (Özbilgin, 2011: 412). Görüldüğü üzere 
hem Barak Türkmenlerinde hem de Alevi-Bektaşi inanç sistemi içerisinde 
verilen bu cezalar toplumsal düzeni bozan kişilere karşı uygulanan ekonomik 
ve toplumsal ambargo mekanizmasıdır.

Sonuç

Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’ya kadar uzanan göç hikâyesinde Barak 
Türkmenleri örf, adet, gelenek, görenek gibi başlıca normlarını korumuşlardır. 
Konar-göçer bir toplum olan Barak Türkmenlerinin yerleşik hayata geçirilmesi, 
diğer bir deyişle iskân edilmeleri değişimi de beraberinde getirmiştir. Bunlardan 
en önemlileri çadır geleneğinin yerleşik hayatta oda geleneğine dönüşmesidir. 
Günümüzde kentleşme, küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
ile birlikte oda geleneği zayıflasa da elektronik kültür ortamının gelişmesi ile 
sosyal medyalarda sanal Barak Odaları kurulmuştur.
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Barak köy odaları erkeklerin sosyalleştiği, eğlendiği, gelen misafirin ağırlan-
dığı, yemeklerin yenilip sohbetlerin edildiği, sazlar eşliğinde iskân türkülerinin 
söylendiği ve Barak kültürünün bir okulu olarak görüldüğü kapalı mekânlardır. 
Bunların yanı sıra Barak köy odaları kişisel ve toplumsal sorunların çözüldüğü 
bir mahkeme, bir uzlaşma mekanizması görevini de üstlenmiştir. Barak köy 
odalarında genellikle kan davası, arazi sorunu ve toplumsal ilişkilere dayalı ko-
nular görüşülüp yargıya intikal etmeden karara bağlanmaktadır. Burada veri-
len kararlar kanun hükmünde olup herkesin bu karara uyması beklenmektedir. 
Uymayan kişilere verilen cezalar kimi zaman açık bir şekilde beyan edilirken 
kimi zamanda örtük bir şekilde uygulanmaktadır. Barak köy odalarında verilen 
cezalar genellikle kınama, ayıplama, ait olduğu toplumdan dışlanma, toplumsal 
baskı, para cezası ya da kan davasında olduğu gibi kızının gelin olarak karşı 
tarafa verilmesidir. Sık olmasa da tokat atma, bastonla vurma gibi fiziki cezalar 
da görülmektedir. William R. Bascom’un folklorun dört işlevi arasında saydığı 
“değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme işlevi” yönünden ba-
kıldığında Barak köy odalarının halk hukukunun güçlü bir şekilde uygulandığı; 
değerlerin, geleneğin ve törelerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir 
işlev üstlendiği görülmektedir.
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ÖZET

Ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit 
ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) kasabasında da Baraklar yaşıyor. Ben de o Ba-
raklardan biriyim. Heleteli Barakların ülkemizin ve dünyanın her yerine dağıl-
mış vaziyette yaşayan Baraklardan farkı kendileri gibi çoğunun soyadlarının da 
Barak oluşudur. Ülkemizde soyadı Barak olan 5500 civarında kişi yaşıyormuş ve 
bunun çoğunluğu Kahramanmaraş’ta imiş. Bugün Helete mahallesinden Çağ-
layancerit nüfusuna kayıtlı 1714 kişi bulunuyormuş. Helete’de Barak boyundan 
olup soyadı Barak olmayanların da bulunduğunu belirtmeliyim.

Ben bu bildiride son anlarına yetiştiğim Heleteli Barakların yaylacılık kül-
türünden ve onun hayatımıza yansımasından bahsedeceğim. Osmanlı zama-
nında zoraki Rakka çöllerine gönderilen Barak Türkmenlerinin niçin çöllerde 
hayata tutunamayıp dağlara gittiğinin cevaplarını vereceğim. Bunu yaparken 
gerek kendi ilk çocukluk çağımda yaşayarak gördüğüm ve gerekse yaşı benden 
büyük akrabalarımın tecrübelerinden duyduklarımı aktaracağım. 

Baraklar, hayvancılıkla geçimlerini sağlıyordu. Besledikleri hayvan daha çok 
dağlık alanlarda yaşayan kara keçi idi. Önemli olan şey keçi sürülerinin karnını 
tok tutabilmekti. Bu yüzden hayvanlarının karınlarının tok olduğu yerlerde ya-
şadılar. Kışları kendileri kasabaya göçmelerine karşılık hayvanlarını “köm” ola-
rak adlandırdıkları dağ evlerinde bıraktılar. Keçilerini, şimdiki gibi hazır yem 
bulunmadığından kışın dağda hazırladıkları kuru meşe dallarıyla, taze ardıç 
dallarıyla beslediler. Hayvanların kıllarından çadır dokudular. Sütünden katık, 
yoğurt, yağ elde ettiler. Konar göçer hayatta yeterince hayvanınız varsa karnınız 
doyuyordu ve en önemli mesele de karnınızın tok olmasıydı. Bu yüzden asırlar-
ca bu hayat tarzından vazgeçmediler.

Anahtar Kelimeler: Heleteli Baraklar, Yaylacılık, Kara keçi, Konar göçerlik
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Tarihî Arka Plan

Oğuznameler Türk tarihinin en eski devirlerini anlatan sözlü tarih kay-
naklarıdır. Bu metinlerde geçen Oğuz Hanın, Hun Hakanı Mete’nin (Motun) 
hayatıyla ilgili olduğuna dair tarihçilerin ortak kanaati vardır. Oğuznamelerde, 
Oğuz Han’ın Barak ülkesine seferler düzenlediği ve ilk seferinde Baraklara ye-
nildiği anlatılır. Yani Baraklar Türk tarihi başladığından beri vardır. Altınordu 
Hükümranlığında, Çağatay Hanlığı zamanında “Barak” adlı hanların devletin 
başına geldiği görülür. 

Horasan Bölgesinden Barakların Anadolu’ya nasıl geldiği, nereleri mekân 
tuttuğu yazıya geçirilen sözlü tarih kaynaklarımızda ve arşiv belgelerinde mev-
cuttur. Hayvancılık yaparak dağlık yerlerde, yaylalarda yaşayan Barakların bu-
günkü Gaziantep ve Suriye sınırları içinde kalan bölgelere yerleştirilme mace-
raları ve onların hayatta kalmak için yaptığı mücadeleleri biliyoruz. 

Benim bu bildiride yaylacılık kültüründen bahsedeceğim Kahramanma-
raş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) kasabasında yaşayan Ba-
rakların hangi tarihte bu bölgeye geldiklerini bilmiyoruz. Büyük dedelerim 
Gaziantep dolaylarından hayvanlarını otlatmak için geldikleri Nurhak Dağı-
nın güneyinde, Engizek Dağlarının doğusunda, Daz, Dede, Sürmeli Dağları-
nın ortasında, Göksu Irmağının kıyısına kurulu Helete’ye yerleşmişler. Nüfus 
kayıtlarımızı 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar takip edebiliyoruz. Babamdan ve 
dedelerimden dinlediğim sözlü tarihe göre “Osman Kişi” adında bir Barak kız 
kaçırmış, öldürülmek korkusuyla dağlar ve ormanlarla saklı bir yer olan Helete 
kasabasına gelerek buraya yerleşmiş, dokuz oğlu dokuz kızı varmış. Biz onun 
torunlarıymışız. Bazı anlatılara göre Osman kişi büyük dedelerimizin büyük 
dedeleri imiş. 10-12 kuşak geriye doğru gittiğimizde yaklaşık 250-300 yıl önce 
bu bölgeye geldiklerini tahmin edebiliyorum. Önce hayvanlarını Çağlayance-
rit Helete arasında bulunan “Daz” dağında otlatıp kışlak “köm”lerini bu dağın 
güney yamaçlarında yapmışlar. Nesiller çoğalınca Nurhak Dağı’nın güneyinde, 
İmirzalı yaylasının batısında bulunan ve çok geniş bir alanı kaplayan Sıraca, Ki-
razlı, Sarı Yurt, Kozludere, Gölalağı gibi Helete yaylalarını hayvanlarına mera 
olarak seçmişler. 

Keçi Ardında Dört Mevsim

Yayla kültürü deyince kara keçiyi anlatmak yeterli olacaktır desek fazla ek-
sik bırakmamış oluruz. Konar göçer Barakların hayatı, dört mevsim davar (keçi 
sürüsü) peşinde gitmekle geçer. Rahmetli babama “niçin ömrünüzü keçilerin 
peşinde geçiriyordunuz, düzlüklerdeki arazilerde çiftçilik yapmıyordunuz?” diye 
sorduğumda “eskiden en önemli şey karnınızı doyurabilmekti, bizim zamanı-
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mızda (1930-1970) 20-30 keçisi olanın karnı tok oluyordu, düzlük verimli top-
raklarda, sivrisinekten, sıtma hastalığından yaşanmıyordu. Oysa biz dağların 
yükseklerinde en temiz havayı alıyor, keçiler sayesinde karnımızı doyuruyor-
duk.” diye cevap vermişti. Peki keçi ile karnını doyurmak, geçimini sağlamak 
nasıl oluyordu?

1970’li yılların başına kadar yaylalarımızda oymaklar olurdu. Her oymağın 
bir “oymak başı” bulunurdu. Oymakbaşı göç zamanını tayin ederdi. Yılın dört 
mevsiminde konar göçer oymaklar otlakların durumuna göre 5-6 farklı yere 
göçerlerdi. Kar yağdığında keçi sürüleri 1200-1600 metre yükseklikte, daha çok 
ardıç ve meşe çeşitlerinin yetiştiği dağların, nispeten kışın daha az etkilediği 
güney yamaçlarında ve su pınarlarının bulunduğu bölgelerde hayvanların kışı 
geçireceği “köm” adını verdikleri ağıllara götürürlerdi. 

Köm, duvarları taştan örülü, yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 10 metre ge-
nişliğinde üstü mertekler (ardıç ağaçlarından yapılmış çatı sütunları), hezen adı 
verilen uzun kamalak ağacından yapılmış büyük sütun üzerine oturtulmuş ve 
üzeri toprakla kapatılmış damı (çatısı) bulunan hayvan ve insan barınağıdır. Bu 
barınağın yarısı keçiler için ayrılmış bölme diğer yarısı yaşama alanıdır. Hay-
vanların kendi vücut sıcaklığıyla ısınan kömün içinde çobanlar ve varsa aile 
rahatlıkla yaşayabilir. Kömler hayvanların açık alanda yaşayamayacağı kadar so-
ğuk ve karlı havalarda barınak olarak kullanılır. Bu genellikle Kasım sonu Mart 
başını içine alan zaman dilimidir. 

Kasım ayında havalar soğuyup kar düşme zamanı geldiğinde oymakta bu-
lunan aileler kasabaya göçerlerdi, 200-300 başlık davar (keçi) sürüsüne iki ço-
ban yayladaki kömde bakardı. Kışın keçilerin iki temel yiyeceği vardı. Meşe 
dallarının kesilip ağaçların iki çatalı arasına sıkıca bastırılması ve kurumaya 
bırakılmasıyla hazırlanan “baskı” ve kışın da yeşil kalan ardıç çeşitlerinin dalları. 
Geven ve çeşitli diken türleri de kışlık hayvan yemleri arasındaydı. Çoban-
lar her gün bu meşe ve ardıç dallarıyla hayvanları besler, sürünün sağ salim 
yaza çıkmasını sağlardı. Mart ayı ile birlikte karlar erimeye, keçiler doğurma-
ya başlardı. Oymağa göçecek ailelerden bir veya iki kadın kömlere “banı gi-
derdi”. Banı gitmek, hayvanlar doğurmaya başlayınca bakımı zorlaştığından, 
çobanların yemeğini yapacak bir veya iki kadının oymaktan bir ay önce köme 
gönderilmesi anlamına geliyordu. Nisan ayının ortalarından itibaren karlar erir, 
yaylalarda otlar yeşermeye, davar sürüleri otlağa çıkarılmaya başlanırdı. Nisan 
sonlarında davar sürüsünde hayvanları olanlar kara kıl çadırlarını at, katır, eşek 
gibi yük hayvanlarına yüklerler ve yaylaya göçerlerdi. Aileleriyle birlikte ço-
ğunlukla çocuklar da götürüldüğünden yaylacıların çocuklarının okul hayatı 
Kasım-Nisan ayları arasındaydı. 
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Keçi

Heleteli Barak’ların hayvan sürüleri kara keçilerden oluşurdu. Koyun “sası” 
olduğundan sürülerinde hemen hiç bulunmazdı. Aynı zamanda ekilecek tarlası 
olanların bir çift öküzü, bir iki ineği, göç ve yük taşıma aracı olarak daha çok bir 
katırları olurdu. Katır, ata göre çetin yollarda yük taşımak için daha dayanıklı 
idi. Eşek ve atları olanlar da vardı. Oymağın sürüsüyle birlikte hareket eden 2-3 
kangal köpeği sürüyü kurtlardan korumak için mutlaka bulunurdu. Köpekler 
iyi ise mutlaka davar sürüsü ile birlikte hareket ederdi. Sürüyle gitmeyen kö-
pekler makbul görülmez ve beslenmezdi. 

Keçiler, Ekim ayının ortalarında “teke katımı” ile yüğrülür (çiftleşir), beş 
aylık gebelik zamanından sonra Mart ortalarında doğururlardı. Keçinin do-
ğurduğu yavruya körpe denir. Birkaç ay sonra oğlak olur. Oğlaklar körpe-
likten çıkınca annelerinden ayrılır ve otlanma öğretilir. Yaz boyunca anaç 
keçiler ve oğlak sürüleri birbirinden ayrı otlatılır. Karışık otlatılırsa oğlaklar 
keçileri emeceğinden süt alınamaz. Oysa Barakların yayla kültürünün ana 
geçim kaynağı keçilerinden sıktıkları (sağdıkları) sütlerdir. Keçiler öğle ve 
akşam olmak üzere günde iki kez sağılır. Bir keçi otlağın bol olduğu bahar 
ve yaz aylarında günde ortalama iki kilogram süt verir. Oğlaklar birkaç ay 
sonra annelerinden süt emmeyi unutunca sürüye katılır. Buna “oğlak katımı” 
denir. Bahar, yaz ve güz mevsimlerinde oymak otlak durumuna göre 5-6 
farklı yurda göçer. Nisan-Mayıs aylarında köm etrafında kurulan çadırlarda 
yaşayan oymak daha yükseklerde ve sürülerin otlanmadığı bölgelerde “yay-
lım”ın (otlağın güzel olduğu yer) bol olduğu bölgeye göçer. Bu göç temmuz 
ayında ekinler biçilince tarlanın bulunduğu yere olur. Yaz aylarında, ekini 
biçilmiş tarlanın yanına “hayma” kurulur. Hayma, meşe dallarından yapıl-
mış basit barınaktır. Temmuz, Ağustos aylarını, kara çadır sıcak olduğundan, 
dallardan yapılan bu barınaklarda geçirmek daha sağlıklıdır. Geceleri tarla 
üzerinde yatan davar sürüsü tarlanın gübrelenmesini sağlar. Sürünün yatırıl-
dığı tarlalar başka tarlalara göre 4-5 kat daha fazla ürün verir. Havalar serin-
lemeye başlayınca yeniden otlakların bol olduğu yerlere, çadıra göçülür. Bu 
göç döngüsü Ekim sonunda veya Kasım ayında kışlağa, kasabaya dönünce 
tamamlanmış olur. 

Yaylacıların hayatı yedi gün yirmi dört saat çalışmayı gerektirir. Sabah hava 
aydınlanınca uyanan kadınlar pınardan su alır. Akşamdan “çaldığı” yoğurdu 
deri yayığın içine doldurup soğuk su ilave eder. Yayığı şişirip ağzını bağla-
yarak dizinin altında “yaymaya” başlar. Bu en az bir saat süren meşakkatli ve 
yorucu bir iştir. Yayık ne kadar iyi “yayılırsa” yağ ile ayran birbirinden o kadar 
iyi ayrılır. Çobanlar yine hava aydınlanınca sürüyü otlağa doğru hareket etti-
rirler. Öğle vakti, hava sıcak olunca sürü sağılmak ve dinlendirmek için tekrar 
oymağa getirilir. Kadınlar, yayık işi bitince hamur yoğurup “ekmek ederler”. 
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Yayla hayatında çoğunlukla sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez hamur 
yoğurup taze yufka ekmeği, bazlama pişirilir. Ekmek pişirilince aile üyeleri, 
çoğunlukla süt, yoğurt, kaymak, taze yağ gibi katık ürünlerinden oluşan yiye-
ceklerle kahvaltısını yapar.

Öğle vakti sürü oymağa döner ve süt sağılır. 30-40 keçinin sütünü kol 
gücüyle sağmak güç gerektiren bir iştir. Oymaktaki bütün aileler yardımlaşarak 
işleri yürütürler. Keçisi az olanlar iş bölümünde çok olana yardımcı olur. Malı 
çok olanlar sütü, yoğurdu, yağı az olanlar veya olmayanlar ile paylaşır. Sürü 
ağaç gölgelerinde birkaç saat geviş getirerek dinlendikten sonra yeniden 
otlağa götürülür. Akşam hava kararırken oymağa dönme ve süt sağma işlemi 
tekrar edilir. Süzgeçten geçirilen sütler pişirilir. Yoğurt, peynir, kaymak gibi 
ürünlerden hangisi yapılacaksa ona göre işlem yapılır. Öğle yemeği hazırlama, 
akşam yemeği hazırlama, bulaşık ve çamaşırları yıkama derken gün göz açıp 
kapayıncaya kadar, hava aydınlanırken aynı şeyleri tekrar etmek üzere biter. 

Yaz aylarında sıcak havadan dolayı iyi otlanmadığı düşünülen sürü “örüm” 
adı verilen gece otlanmasına da götürülebilir. Çobanlar sürüyü otu bol olan bir 
yere götürürler ve isteyen hayvanların otlanmasını sağlar. 

Yayla hayatı özellikle kadınlar için neredeyse uykuya zaman kalmayacak ka-
dar yoğun çalışmayı gerektirir. O yüzden zaman içinde kızlar yaylacılık yaparak 
hayvan besleyen delikanlılarla evlenmemeye başlamış, fabrikada asgari ücretle 
çalışan gençlerle evlenmeyi tercih eder olmuşlardır.

Keçi Deyip Geçmemeli

Keçinin yeni doğan yavrusuna körpe, birkaç aylıktan bir yaşına kadar olanı-
na oğlak, 1-2 yaş arasında olanına çebiş denir. Çebişler, erkek ve dişi çebiş ola-
rak ikiye ayrılır. Mal sahibini durumuna göre erkek oğlaklar yazın veya güzün 
tüccarlara satılır. Tüccar oğlaklardan beğenmediklerinin yüzde onu kadarını 
almayabilir. Buna “ayak seçme” denir. Erkek oğlaklardan çok gelişmiş bir veya 
ikisi teke olmak üzere bırakılır. Dişilerden istenen kadarı, çebiş ve keçi yapıla-
rak sürüyü çoğaltmak üzere bırakılır.

Keçiler, boynuzlarının, kulaklarının ve baş renklerinin yapılarıyla birbirle-
rinden ayrılırlar. Boynuzsuz keçiye “kabak” denir. Boynuzu yapık, gıvırcık, dik 
olanlar vardır. Renklerine göre; aa geçi, guba, ger, yanal, gır, göy vb. olarak ad-
landırılır. Kulağı çok kısa ve kıvrık olanlara “gürük”, biraz büyük ve kıvrık olana 
“dooş” denir. Yanal dooş, gırmızı ger, gara ger gibi ara renkleri ifade eden keçi 
adları da vardır. Keçi kuyruğuna pöçük, pöçüğünde ak olana tozar keçi denir.
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Oğlaklar körpelikten çıkıp otlanmaya başlayınca sütten kesilir. Yani an-
nesinden ayrılarak süt emmesi önlenir. Güze doğru, annesinden süt emmeyi 
unutunca, yeniden sürüye katılır. Buna “oğlak katma” denir. Erkek ve dişi ola-
rak ayrılan çebişlerden dişi olanlar ikinci yılında gebe kalıp doğururlar. İkinci 
yılında gebe kalmayan çebişlere “ham kısır” denir. Yıl içinde gebe kalmayan 
bütün keçiler kısır olarak adlandırılır. Sürüden satış yapılacaksa, eti iyi oldu-
ğundan ve daha çok para ettiğinden öncelikle kısır hayvanlar satılır. Dişi çe-
bişler doğurduktan sonra keçi olur ve sonraki yıllarda bir oğlak anası, iki oğlak 
anası, üç oğlak anası keçi şeklinde adlandırılır. Erkek çebiş 2-3 yaşında “üveç”, 
sonraki yıllarda teke olarak adlandırılır. Tekelerin yaşları bir kart teke, iki kart 
teke, üç kart teke şeklinde belirlenir. Sürüdeki tekeler yaz aylarında ötünce 
(cinsel isteği artınca) sürüden ayrılarak seçilir(teke seçme), bağlanır (teke bağ-
lama), güçlensin diye dal ve otlarla iyi beslenir. Ekim ayı ortalarında yeniden 
sürüye katılır, buna “teke katma” denir. Tekeler, davarı yüğürür (döller). Teke-
leri sürüden ayırmaktan amaç keçilerin Ocak, Şubat gibi zor kış şartlarında 
doğurmasının önüne geçmektir. Beş aylık gebelik süresi bulunan keçiler Mart 
ayı ortalarında doğurmaya başlar. Yaylacılık kültüründe temel amaç hayvanla-
rın sağlıklı bir şekilde yıl döngüsünü geçirmelerini sağlamaktır. Bu yüzden her 
şey zamanında yapılmalıdır. Davar, haftada bir tuz kayalarına serpilen tuzluğa 
götürülür ve tuz yalatılır. 

Keçilerde görülen en yağın hastalık “tabak” (şap)’tır. Bazı hayvanlar ye-
dikleri otlardan zehirlenir ve ötürürler (midesini bozmak). Oymakta en çok 
konuşulan şey sürüyü kurtlara kaptırmamaktır. Özellikle kurtların yiyecekle-
rinin az olduğu kış ve güz aylarında köpekler ve çobanlar sürüye kurt yaklaş-
tırmamak için çok dikkatli olmalıdır. Taş ve kayalarla dolu olan yaylaklarda 
bazı “sakar” hayvanlar “gıçlarını” (ayaklarını) kırabilir. Ayağı kırılan hayvan-
ların kırık ayakları oymakta bu konuda uzman tecrübeli “sınıkçı” kişilerce 
sarılır. 

Oymakta herhangi bir hayvan öldüğünde veya kesildiğinde derisi çok kıy-
metlidir. Deri, üzerinde kesi yapılmadan tulum olarak yüzülür. Deri sepilenir 
ve meşe ağacında yetişen ve ooğu olarak adlandırılan bir kozalağın tozuyla 
ovulur. Bu derinin kullanıma hazır tulum olmasını sağlar. Deri tulum en çok 
“yannık” olarak adlandırılan yayık olarak kullanılır. Aynı şekilde suyu az olan 
yaylaklarda su taşıma kabı olarak kullanılır. Deri tulum içindeki soğuk su ko-
layca ılımaz. Kesilen oğlakların “kıl derisi” kaymak tulumu yapılır. Amcam 
elimdeki beş litrelik plastik su kabını görünce “bizim çocukluğumuzda bulun-
sa idi ne kıymetli olurdu.” demişti. Plastik kapların yaygın olmadığı zaman-
larda bir yerden başka bir yere su taşımak için en ideal araç olan deri tulumlar 
elbette kıymetli olacaktı. 
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Yaz başlarında, havalar ısınınca keçiler “kırklık” adı verilen büyük demir 
makaslarla kırkılırdı. Keçilerden aldığımız en değerli ürünlerden biri kılı idi. 
Çünkü kıldan yıllar boyu kullandığımız hayati öneme sahip ürünler üretiyor-
duk. Keçilerden kırkılan kıllar önce yıkanır sonra “kıl tarağı” ile taranır. Taranan 
kıllar “aarşak” olarak adlandırılan iğlerle eğrilir. Eğrilip yumak hâline getirilen 
iplerden hemen her şey örülür veya dokunur. 

Kara çadırın ham maddesi keçi kılıdır. Eğrilerek yumak hâline getirilen 
kıl ip yumakları çadır dokumak için hazırdır. Kara çadır yaklaşık 10 metre 
uzunluğunda 5-7 metre genişliğindedir. Çadırın “şak” adı verilen yaklaşık bir 
metre genişliğinde 10 metre uzunluğundaki her parçası düz bir yere yatay 
olarak kurulan dokuma tezgâhında dokunur. Dokunan şaklar birbirlerine di-
kilerek çadır oluşturulur. Çadırın bazı bölümleri yıpranmışsa sadece o şakları 
yenilenebilir. Rüzgârı az alan “dulda” bir yere kurulan çadırın dış çevresine 
“telef ” denir. Çadırın önü mümkün olduğunca güneye doğru kurulur. Çadırın 
açık alanının önünde ateş yakılan ve yarım ay şeklinde taşların örülmesinden 
oluşan ocaklık bulunur. Bir köşesinde yaklaşık yarım metre boyunda kazılmış 
bir kuyu bulunur. Taze yağlar, peynirler serin olan bu kuyuya konur. Arka 
bölümünde yüklük, bir köşesinde mutfak eşyaları bulunan kaplık ve katık tu-
lumlarının konduğu yassı büyük “gatık taşları” vardır. Yine çadırın batı köşe-
sine, etrafı dallarla çevrili, yeni doğan körpelerin bırakıldığı oğlak ağılı yapılır. 
Çadırın şakları arasında direklerin geçeceği delikler ve bu deliklerin yanında 
ilmekler bulunur. Çadırın orta direği en kalın ve en yüksek olanıdır. Kenar-
lara doğru direkler kısalır. Böylece ortadan yanlara doğru oval olarak kurulan 
çadırın yağmurlu havalarda akması önlenmiş olur. Yağmurda ıslanan kıllar 
şişeceğinden suyu içine almaz ve su çadırın yanlarına doğru akar. Çadırın 
kenarları çakılan kazıklara bağlanır. Kenarlar taş örülerek kapatılır. 

Keçi kılından çadırın içine serilen çul, palaz adı verilen sergiler dokunur. 
Yük hayvanlarının başına geçirilen yem torbası, içine eşyalar konulan ve göç 
esnasında hayvanların üstüne yüklenen “yol çuvalı”, tahılların konduğu “boy 
çuvalı”, saman ve dikenleri taşımak için kullanılan büyük çuval “harar”, at ve 
katırların semerlerinin ardına bağlanan ve hayvanın arka kısmını kapatan “gö-
tgünlük”, semerin hayvanın sırtında sıkıca durmasını sağlayan kolan, semere 
eşyaları sarmak için kullanılan kıl örme (uzun kalın kıl ip), hayvanların bağla-
nıp örklendiği sicim, semerin üzerine asılan haabe (heybe) ve diğer pek çok ev 
eşyası keçi kılından elde edilen ipten yapılır. 

Keçi kılından eğrilen ipten çorap, şalvar, eldiven, kavuk gibi insanların 
daha çok soğuk kış aylarında kullandıkları giyim eşyaları da örülür veya do-
kunur. 
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Heleteli Baraklar koyun etini sası bulup yemezler. Günümüzde de Kahra-
manmaraş’taki Türkmenler arasında koyun eti yerine keçi eti tüketmek daha 
yaygındır. Oymağa gelen ağır misafirlere büyük oğlak veya çebiş kesilerek ik-
ram edilir. Kesilen hayvandan bütün oymağa ülüş (pay) verilir. Güz vakti eti iyi 
olan çebiş veya kısırlardan kesilerek eti dilimlenir, güneşte kurutularak “dürme” 
yapılır. Aynı şekilde kışlık kavurma da etin en güzel zamanı olan güzün son 
aylarında yapılır. Hayvanın başı ve ayakları “ütülerek” (ateşte kılları yakılıp te-
mizlenerek) pişirilir. Karnı (midesi) ve bağırsakları temizlenir pişirilir, iç yağı 
güneşte kurutulur ve kışın yemeğe katılır. Boynuzlarından bıçak sapı yapılır.

 Konar göçer Barakların geçimini sağladıkları en önemli keçi ürünü şüp-
hesiz süttür. Keçi doğurduktan sonra ilk sütüne “aan”, bunun pişirilerek koyu 
kıvamda olanına “aaz” (ağız) denir. Keçiden sağılan süt süzgeçten geçirilip so-
ğumadan incir sütü karıştırılarak bir çöple çırpılır. İncir sütü ılık keçi sütünü 
mayalar ve koyu kıvamda peynirsi hale getirir. Buna “teleme”, yapılan işe ise 
“teleme çalmak” denir. İncir sütü keçi sütünü mayalarsa bu “teleme tuttu” diye 
adlandırılır. “Çobanın gönlü durursa (olursa) tekeden teleme çalar.” atasözü-
müzde geçen “teleme” budur. İnsanın istemesi halinde olmayacak işleri dahi 
yapabileceği anlamına gelir. Teleme, konar göçer hayatta en kolay hazırlanan 
yemektir. 

Bez süzgeçten geçirilen süt pişirilmek üzere ocağa konur. Süt bazen pişerken 
koyulaşır ve kendiliğinden peynirimsi bir hal alır. Buna “süt kesildi” denir, elde 
edilen ise “kesnik”tir. Pişen süt dinlenmeye bırakılınca üzerinde “süt kaymağı” 
tabakası oluşur. İstenirse bu kaymak tabakası alınarak yiyecek olarak kullanılır. 
Dinlenmiş sütten yoğurt çalınır. Çalınan yoğurdun üzerinde “yoğurt kaymağı” 
tabakası oluşur. Bu da alınarak “horanta”nın (ailenin) yemeğinde kullanılır veya 
gelen misafirlere ikram edilir. Süt makineleri icat olduktan sonra, süt makinede 
çekilerek yağı ayrılmaya başlandı. Yağından ayrılan sütler de yoğurt çalınırdı. 
Bu tür yoğurtlar “yavan” idi. Yoğurt keçi derisinden yapılan tulumlara dolduru-
larak birkaç hafta bekletilir suyunun süzülmesi sağlanırdı. Suyu süzülerek koyu 
kıvama gelen “katık”tan kışlık yiyecek tarhana yapılırdı. Tarhana, “yarma” olarak 
adlandırılan dövülerek kepeği alınmış buğdayın büyük kazanlarda pişirilmesi, 
bir gece soğumaya bırakıldıktan sonra katıkla karılarak çınar yaprağı üzerine 
“dişlenerek” (avuç içi büyüklüğünde sıkılarak) konulup iki üç gün güneşte kuru-
tulmasıyla elde edilir. Konar göçerlerin kış sabahlarında en çok içtikleri tarhana 
çorbasının ham maddesi hazır hale gelmiş olur. Yoğurt doğrudan yenebilir. Tü-
ketilmeyen yoğurt, deri tulumda “yayılarak” yağı ayrılır. Yaylada taze keçi yağı 
her zaman beyaz renklidir ve diğer yağlara göre çok daha makbul sayılır. Taze 
yağ, sıcak bazlama, gözleme üzerine sürülerek veya içine konularak tüketilir. 
Yemeklerde kullanılır. Satılacak veya kışlık olarak kullanılacak miktar tuzlana-
rak uzun ömürlü olması sağlanır. Ayran daha sıvı hâle getirilmek için su katı-
lırsa “çalkama” olur. Yoğurt bez torbalarda süzülüp koyulaştırılarak “süzme” elde 
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edilir. Yağsız yoğurt ocakta yeniden pişirilince çökelek elde edilir. Bu çökelek 
koyulaştırılıp kurutularak “kuru çökelek” hâline getirilir ve kışın kahvaltılarda 
soğan ve yağla kavrularak tüketilir. Yağlı yoğurt suyu süzülüp koyulaştırılarak 
oğlak derisinden tuluma bastırılır, bu da kışın tüketilen kaymak türlerinden 
biridir. Son zamanlarda, ticari olarak daha karlı olduğundan dolayı, yaylacılar 
sütü daha çok peynir yapımında kullanıyor. Dağların en yükseğinde beslenen 
keçilerin sütünden elde edilen “sıkma Helete peyniri” diğer peynirlerin iki katı-
na yakın bir ücretle satılmasına karşılık Pazar bulmakta sıkıntı çekmiyor. 

Yayla hayatında çamaşır yıkama deterjanı, meşe ağacının yakılmasıyla elde 
edilen küller idi. Kül suya karıştırılır içine yaylada yetişen “hıra” çiçeği katılırdı. 
Hıra çiçeği çamaşır suyunun durulmasını sağlardı. Başın temizlenmesi için kil 
kullanılırdı. Kadınlar varsa bir dere kenarı veya pınar başında büyük kazanlarda 
su ısıtıp çamaşırları tokaçla döverek yıkarlardı. 

Baharda oymaktaki bütün kadınların altın, gümüş takıları toplanır, bir ipe 
dizilir, iki ağaç arasına bağlanır, oymağın bütün hayvanları iki kez bu ipin al-
tından geçirilirdi. Bu malın sağlıklı, bereketli olmasını sağlıyordu. Çadırların 
kurulduğu yerde yüksekçe bir yerde “zıyarat” var idi. Zıyaratta adak, kurban ke-
silir, köfte yoğrulur, kadınlar kızlar eğlenirdi. Zıyarat ağacına bezler bağlanırdı.

1970’li yılların ortalarına kadar devam eden Heleteli Barakların yaylacı-
lık hayatı, Almanya’ya işçi göçü başlayan 1960’lı yılların başından itibaren ya-
vaş yavaş terk edildi. Gerek hayvan besleyiciliğinin çok zor oluşu gerekse yeni 
nesilleri okutma isteğinden dolayı hayvanlara bakacak insan, otlatacak çoban 
bulunamamasından dolayı yaylacılık hayatı terk edildi. Eskiden yüz- yüz elli 
oymağın bulunduğu Helete yaylalarında günümüzde kara keçi besleyiciliği ya-
panların sayısı üç beşi geçmiyor. Onlar da ilk fırsatta bu işi bırakmayı düşünü-
yorlar. Konar göçer yaylacılık hayatının bırakılması, asırlardır devam ede gelen 
bir kültürün bütün unsurlarıyla yok olması anlamına geliyor. Ben bu bildiride 
pek çoğu genç nesiller tarafından duyulmayan, bilinmeyen yaylacılık terim ve 
kavramlarını asli halleriyle yazdım. Gelecek nesiller bu kavramları duyduğunda 
ne anlama geldiğini bilsin diye.
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ÖZET

Kadim tarihe sahip İran kültüründe musigi medeniyeti önemli bir yer tut-
maktadır. Hanendelik sanatının gelişiminde klasik muğamlarla yanısıra, gele-
neksel ȃşıklık sanatı bu diyarın halk musiki hayatına zenginlik getirmiştir. Şark 
aleminin şaheseri olan felsefi içerikli muğamlar ve hikmet ruhlu ozan sanatı da 
Türk dünyasının simgesi gibi her ikisi insanlık kültüründe kendini kanıtlamıştır. 

Tarihen farklı ulusun yerleştiği İran ülkesinde mühtelif türksoylu halklar, 
ceşidli Türk boyları kendi geleneğini ve medeniyetini yaşatmaktadır. Bu Türk-
lerin başında oğuz boyndan olan Azeri Türkleri, Erakda yaşayan Helec Türkle-
ri, Save bölgesinde Şahsevenler, Efşarlar, Elatlar, Şiraz civarında göçebe hayatı 
yaşayan Kaşgayi Türkleri, Sulduz mahalında Karapapak Türkleri, Horasan böl-
gesinde ise Türkmen Türkleri gelir.

İran ȃşık ekollerinin her birine ayrılıgda dikkat ettiğimizde bu farklılığı 
görsel olarak görebiliriz. İran ȃşık muhiti dahilinde saz-söz sanatının farklı 
adet-enenelerini, çeşidli yönlerini yaşatan ekollerin başında Batı Azerbaycan: 
(Urmiya, Hoy, Salmas, Dol, Sulduz), Doğu Azerbaycan: (Tebriz, Karadağ, Ke-
leyber, Eher, Muğan, Parsabad, Merend, Erdebil, Kayabaşı), Heştrud: (Miyan-
dab, Marağa), Zencan: (Hurremdere-Ebher, Geydar, Tarım, Halhal, Veystan, 
Gazvin), Hemedan, Save-Gum, Şiraz-Firuzabad, Horasan diyarında Türbe-
ti-cam (fars ȃşıkları) ve Türkmen bahşileri (Gocan, Şirvan, Deregez) gelir.

Ȃşık sanatının spesifik özelliklerini açığa çıkardan muhitlerdir. Muhitler 
halkın estetik, istek ve ihtiyaçlarla ilgili olduğu için burada meydana gelen ȃşık 
ekolleri de bu talep üzerine özgün karakter almaya başlar. İran ȃşık muhiti 
dedikde bölgelere ait ȃşık ekolleri, farklı coğrafyada faaliyet gösteren ȃşıklar, 
onlara özgü usta çırak ilişkileri, sanatkaraları, bir-birinden farklı musiki reper-
tuarları, destanları, saz sanatçılarından oluşan kadrosu, çalgı tarzı, icra tavrı, 
vokal söyleme stili (lehçeleri), farklı biçimdeki enstrümanları, hatta  perde yapı-
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sı, sayları ve bölgeye ait isimleri, çeşitli akort sistemleri, renkli kiyafetleri, icra 
aşamasında sanatçıların sıraya dizim prensipi hatta sazbendleri, çayhaneleri bile 
dȃhildir. Bu muhiti topluluğun bileşimine göre kısaca sınıflandırdığımızda ȃşık 
sanatının bu ülkede genellikle beş pozisyondan işletildiği netleşir.

1. Bir ȃşık - tek saz.

2. Bir ȃşık- bir saz, Bir balabançı-bir balaban. 

3. Bir ȃşık - bir saz. Bir balabançı-bir balaban. Bir defçi-bir def.

4. Bir kamançaçı - bir kaman.

5. Bir bahşi - bir dutar.

Anahtar Kelimeler: Ȃşık, Bahşi, Saz, Dutar, Bahşi havaları

Giriş

Ünlü edebiyatçı bilim adamı, kalp doktoru Cevad Heyyet’in tesis etdiyi 
“Varlık” dergisinin 2005-ci il sayının (132 № 26) 64-cü sayfasında İran’ın Batı 
ve Doğu Azerbaycan bölgesinde yaşayan Azeri Türkleri hariç diger türkdilli 
azınlıkların yerleşim yerleri ile ilgili ilginç bilgiler elde etmiş oluruz. Bu bilgiye  
esasen İran’ın ceşidli bölgelerdeki türk yerleşim kesimlerinin yaklȃşık sayısı be-
littiğimiz dergide şöyle bir sıralama ile verilmişdir:

“1. Tahran’da (209), 2. Gezvin’de (441), 3. Tahran’dan Mazandaran’a geden 
yolun Demavend dağı bölgesinde (28), 4. Gum bölgesinde (17), 5. Save bölgesin-
de (224), 6. Mehallat’da (12), 7. Gilan’ın1 Enzeli limanı bölgesinde (10), 8. Gi-
lan’ın Reşt yerleşiminde. (39), 9. Gilan’ın Talışlar yaşayan yerleşiminde (68), 10. 
Gilan’ın Fomen yerleşiminde (4) 11. Gilan’ın Lahican yerleşiminde (4), 12. Ma-
zandaran’ın Amul bölgesinde (2), 13. Mazandaran’ın merkezi hesab olunan Sarı 
şeherine yakın yerleşiminde (7), 14. Horasan yerleşimi yönünde, Şahrud bölgesinde 
(15), 15. Kurgan’da Türkmenlerle birlikte (107), 16. Novşehr’de (1), 17. İsfahan 
civarında Şehriza adlı bir yerleşim yerinde (19), 18. Şehrikürd’de (30), 19. Feriden 
cıvarında (82), 20. Bicar’da (135), 21. Tusirkan yerleşiminde (9), 22. Kürdlerin 
daha çok yerleştiği Senendec adlı bölgede (83), 23. Batı İslamadi’de (2), 24. Kir-
manşah’da (8),  25. Hemedan’da (452), 26. İran’ın güney batısında arapların daha 
çok yaşadığı Ehvaz yerleşim yerinde (5), 27. Hurremabad bölgesinde (3), 28. Şirazla 
İsfahan arasında Abade şeherine bağlı bölgede2 (65), 29. Şiraz şeherine bağlı 
yerleşmi yerinde (29), 30. Şiraz civarında Fesa denen bölgede (47), 31. Firuzabad 
yarleşim yerinde (12), 32. Kazirun’da (53), 33. Şiraz bölgesinde Lar civarında (10) 
1-  Enzeli’den Lahican’a kadar olan topraklar Gilan eyaleti olarak kabul edilir.
2-  Not: Kaşgayi Türkleri işte bu bölgede göçebe bir hayat yaşamakta. 
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34. Sircan civarında (4), 35. Horasan civarında Bocnurd’da (193), 36. Bocnurd ci-
varında Deregez yerleşim yerinde (99), 37. Horasan etrafındakı Sebzevar’da (109), 
39. Meşhed civarında (25), Nişabur civarında (46), 40. Goçan civarında (330)” 
türk köyleri, kasabaları ve illeri bulunmakla kendi örf-adetlerine sahip çıkmakla 
halk kültürünü geleneksel musiki medeniyetini, farklı, törenlerde, etkinliklerdü, 
düyünlerde ve bayramlarda icralarıyla yaşatmaktadırlar.

Hakkında konuştuğumuz dergide bu sonuca geliriz ki İran’ın muhtelif yer-
leşim yerlerinde yaşayan diger türksoylu halkların yaşadığı köylerin genel sayı-
sı 3218-dir. Farklı Türk halklarının yerleştiği şeşitli coğrafi bölgelerde ȃşıklık 
sanatı kadim zamanlarda olduğu gibi bu gün de yaşadılmakta  ve gelişmektedir. 
Tabii ki isimlerini zikr ettiğimiz bu bölgelerde yaşayan Türklerin psikolojisi, 
düşüncesi, ruh alemi, derdi-gamı, sevinci, neşesi ȃşık sanatına da enfekte etmiş, 
farklı melodilere sahip musikilerinde, mühtelif konulu dastanlarında, icracılık 
sanatında, hatta vokal tarzlarında önemli değişikliklere yol açmıştır. 

İRAN ÂŞIK MUHİTİNE GENEL BİR BAKIŞ

Ozan-Ȃşık sanatını şekillendiren, zenginleştirmekle biçimlendiren ve onun 
özgün özelliklerini ortaya çıkartan muhitlerdir. Muhitler halkın estetik ve istek 
telebatları ile alakadar olduğundan burada meydana gelen ȃşık ekolleri de bu 
ihtiyaca uyğun olarak spesifik karakter almağa başlar. İran ȃşık muhiti dedikde 
ilk önce ayrı-ayrı bölgelere ait ȃşık ekolleri, farklı mahallarda yerleşmekle faa-
liyetlerini sürdüren ozanlar-ȃşıklar, onların usta çırak ilişkileri, adep-erkanları, 
bir-birinden ayrılan zengin musiki repertuarları, farklı hikayeleri, sazçılardan 
oluşan topluluk kadrosu, çalğı üslubu ve vokal ifa yöntemleri, yerel ağızla söy-
leme tarzları (şiveleri, lehceleri), mühtelif biçimde ve ölçüde olan sazları, onların 
perde yapısı, sayıları, bölgeye özgün adları, rengarenk akort düzenlerni belirten 
sistemleri, aynı zamanda çeşidli kılık-kiyafetleri, performans öncesi müzisyen-
lerin sıraya dizim tarzı, en önemlisi sazbendleri, çayhaneleri dȃhildir. Bu muhiti 
topluluğa göre gısaca tasnif etdiyimiz zaman, ȃşık sanatının bu memlekette 
daha çok beş pozisyondan faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

1. Tek ȃşık–tek saz

Bir aşığın-tek sazın günümüzde faaliyet gösterdiyi esas bölge İran’ın 
Batı Azerbaycan’ı kabul edilir. Bu yöreye Hoy, Salmas, Dol, Urmiya ayrıca 
Sulduz mahalının bazı yerleşim yerleri dahildir. Eski zamanlarda olduğu gibi 
halihazırda da tek sazla çalıb-söyleyerek performans sergilemek bu bölgenin 
ȃşık icracılığına ait harakterik özellik kazanıyor. Bu yönü ile de Gürcistan’ın 
Borçalı ilçesinin ȃşıkları ile aynş misyonunu yerine getirmekle, geleneksel olan 
kadim icracılık prinsiplerini ȃşıklık sanatında korur ve canlı tutar. 
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2. Bir ȃşık-tek saz, tek balabançı ve bir balaban 

Veystan ȃşık ekolünün üstadı Mirzağa Süleymani ve Mehemmed Süley-
mani’den, hem de Hurremdere’li ünlü ozan Gülabeli Davudbeyi’den aldığımız 
bilgilere göre 50 yıldan önce bu memleketin ȃşıkları el şenlikleri dahil olmak 
üzere yerel halkın düğün törenlerine bir tek balabançı sanatçının eşliği ile gidi-
yorlardı. Zamanla bu gelenek daha sonra değişti. Zencan ȃşıklığı sanatının da 
etkisiyle bu bölgeye yavaş yavaş def de getirilmiştir. Şu anda Veystan, Hurram-
dere ve komşu Abhar’da yaklȃşık 50 yıldır bir zaman diliminde  balaban isimli 
soluklu enstrümanın yanında vurmalı çalgı aleti def, yani ȃşık ve balabançı’nın 
yanında bir defçi (davulcu) eşlik etmekte, kadim türk halklarının ortak simge-
sini, yani halk kültürümüzün muhteşem eseri olan ozan-ȃşık sanatını birlikte 
icra etmekle milletin mutlu günlerinde-düğünlerde, bayramlarda yaşatmakta-
dır. Elbette önceki iki müzik aletinin yanında üçüncü bir çalgı olarak defin 
bulunması bu bölgenin icracılık sanatlarını iki açıdan etkilemiştir.

1. Olumlu tarafı, darplı enstrüman olan defin faaliyeti yeni bir performans 
ilkesi yarattı ve çalma sürecine belirli bir düzen, yeni bir atmosfer getirdi.

2. Negatif tarafta, bu bölgeye özgü geleneksel antik performans yönte-
mi yavaş yavaş unutulma eğilimindeydi. Sonuç olarak, klasik ȃşık icra 
sanatının geleneksel sanatının değerli nitelikleri unutulma noktasına 
gelmiştir. Böylece daha önceki dönemlerin icra sanatı deften etkilen-
miştir. Böyle bir durumun ortaya çıkması, söz konusu bölgeye özgü 
performans geleneğini yavaş     yavaş ortadan kaldırmış ve performans 
açısından Zencan ȃşık okuluna yakınlaştırmıştır. Böylece Zencan âşık 
geleneğinin özelliği olan üçleme (saz, def, balaban) bu bölgede de ha-
kim olmuştur. Defin gelişiyle birlikte saz ve balabanın sol tarafında 
pozisyon alması tabii ki metro-ritmik açıdan yerel olan klasik ȃşık 
havalarını daha fazla etkilemiştir. Şarkı söyleme imajına sahip def ic-
racıları, İran’ın diğer bölgelerinden Abhara, Hurramdere ve Veystan’a 
yönelmesi nedeniyle ve farklı ȃşık ekollerine özgü klasik ezgilerini de 
kendileri ile beraber getirmekle onların repertuvarlarına da kazandırıl-
makla zenginleştirildi. Böyle defçilerin ziyaretinin amacı yerel ȃşıkla-
ra ve balaban ustalarına hem ritim hem de ses performansı açısından 
yardımcı olmaktı. Bir “hanende” misali defçi adlı sanatçının balabancı 
ve saz icracısı olan aşığın hemen yanında sol köşede yer alması, icra 
sırasında âşığın sesine ikinci bir sesle yardımcı olmak ve bu sese ekstra 
bir renk katmak açısından da önem arzederdi.

Elbette usta âşık , yerel düğünlerinde geleneksel ȃşık havalarını söylemekle, 
kaval sahibi de hanendelerin repertuarından halk türkülerini ve muğamların 
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bazı kısımlarını icra etmekten sorumluydu. Sanki davulcunun ağzı halk tür-
külerini söylemek, elleri ise ȃşık musikisine ve çeşitli türkülere rimik açıdan 
eşlik etmekle yanı sıra düğünlerde dans etmek isteyen konuklar için belirli usul 
çerçivesinde çeşitli hızlı tempoda dans müziğine ritm tutmak içindi.

3. Bir âşık- tek saz, bir balabançı- tek balaban, bir defçi - bir def

Sazın, balabanın, defin ayrıca aşığın, balabançının ve defçinin antik çağ-
lardan beri, üçü birlikte faaliyet gösterdikleri ana bölgeler Karadağ, Mugan, 
Kaleyber, Eher, Eher, Erdebil, Serab, Parsabad, Utu, Kayabaşı, Tebriz, Merend, 
Miyana, Miyandap, Marağa, Tahran, Kerec, Heşgirt, Nezerabad, Aliabad, Zen-
can, Halhal, Save olarak kabul edilir.

Bu ilkeden hareketle bahsi geçen yörenin ȃşıkları söz ve müzikleriyle ȃşıklık 
sanatını layıkıyla muhafaza etmekle üç müzisyenin üç farklı (telli, soluklu, vur-
malı) müzik aleti ile birlikte performanslarını eşlik imkanları ile sergileyerek 
faaliyetine devam etmektedir.

Farklı ȃşık ortamları ile kıyaslandığında İran’ın en geniş bölgesinin bu 
kompozisyonda (saz, balaban, daf ) yani üçlünün bileşiminde, birlikte icra eden 
ȃşıkların emrinde ve avantajında olduğu sonucuna varılabilir.

4. Bir kamança sanatcısı (ȃşık) - tek kaman

  Antik çağlardan beri, Şiraz-Firuzabad, Simiron semti, bir kamança sa-
natçısının -bir kaman- bir ȃşık görüntüsünde faaliyet gösterdiği ana yer olarak 
kabul edilir.

 Kaşkay Türklerine ait ȃşıklık sanatı, esas olarak klasik destanlar ve belirli 
şiirsel örneklerin usta sanatçı tarafından kendisi yaylı enstrüman olan 3 telli ke-
mançasıyla çalıp söyleyerek kendisine eşlik etmesi ile karakteristiktir. Bu arada 
üzülerek belirtmek gerekir ki son 50 yıl olarak bu ülkede kamançanın yerini bi-
linmeyen nedenlerden dolayı batı enstrümanı olan skripka adlı keman almıştır.

5. Bir bahşi (ȃşık) – tek dutar

Gocan, Şirvan, Kümbeti-Kavus, bahşi (ȃşık) ve dutarın faaliyet gösterdiği 
başlıca yerler olarak kabul edilir. Kendilerine “bahşi” diyen bu ȃşıklar, marangoz 
olarak kendi iki telli müzik aletini üretiyor, kendi kendine çalıp şarkı söylüyor, 
klasik destanların yanı sıra kendi yazdığı şiirlerini ve besteledikleri müziklerini 
gerektiğinde çalar söyler, performanslarının etkinliklerde, törenlerde, düyünler-
de canlı olarak sergilerler. 
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HORASAN ȂŞIK MUHİTİ

(İran Türkmenlerinde Bahşi-Ȃşık sanatı)

 GOÇAN BAHŞİ EKOLÜ

Horasan, İran ȃşık sanatının eski geleneklerini bugüne kadar koruyan ve 
onurlandıran semtlerden biridir. Bu bölge Türkmenistan’ın güneyini ve Afga-
nistan’ın batısını kapsıyor. Goçan şehri, İslam Ansiklopedisi’nin 6. cildinin 950. 
sayfasında şu şekilde anlatılmaktadır: “Kuçan, İranda Horasan eyaletinin şimal 
tarafında, Atrek irmağının yukarı mecrasında bulunan bir şehir olup, ismi eski arap 
coğrafya çılarında Habuşan, daha sonraları Huçan” (İslam Ansiklopedisi, 6. cilt, 
1977: 950).

Aldığımız bilgilere göre Horasan’da yaşayan iki grup ȃşık vardır.

1. Türbeti-cam ȃşıkları.

2. Türkmen bahşıları.(ȃşıkları)

Türkmenler, İran’da yaşayan Türk halklarından biridir. Bu Türklerin kül-
türünde ȃşıklık sanatı “Bahşi sanatı” olarak bilinir. “Bağşı kelimesi, Hazer ötesi 
türkmenleri arasında, iki telli tanburaları ile koşuklar, yani şiirler, okuyan halk şairi 
manasında kullanılır.” (İslam Ansiklopedisi, 2. c. 1979:236).

Türkmen bahşileri, Türkmen folklorunu, Türkmen halk edebiyatını ve Türk-
men halk müziğini koruyan, halkın en sevdiği şahsiyetler, usta sanatçılardır.

Antik çağlardan günümüze Türkmen bahshi sanatına ait geleneksel hava-
yı canlandıran telli müzik aletlerinin başında dutar isimli kadim musiki aleti 
yer almakta. Azerbaycan ve İran ȃşıklarının kullandığı sazın atası, günümüz-
de Türkmen bahşilerinin çaldığı iki telli Dutar enstrümanıdır. Bazı yerlerde 
Türkmen bahşi sanatcıları Dutar’ın ikinci adını da “Tamdra” olarak adlan-
dırıyorlar. Kazak Türklerinde Domra, Özbek Türklerinde Tambura, Anadolu 
Türklerinde Tambur olarak telaffuz edilen bu isim, akrabalık ve yakınlıklarını 
kanıtlamaktadır. Bize göre Tamdra, bu enstrümanın ritmik vuruşunu yansıtı-
yor gibi görünüyor.

Nota örneğinde gözüktüğü gibi yani bir sekizlik ve iki onaltılık   
nota art arda çalındığında elde edilen ritmik sesin Tamdra (Dutar) enstrümanı-
na yansımasıyla da açıklanabilir. Ayrı kaynaklar dutar’ı şu şekilde açıklar: 
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a. Efrasiyab Badalbeyli’nin “Müzik Sözlüğü” kitabında dutar kısaca şöyle 
anlatılmaktadır. “Dutar - iki telli, görünüşte bir saza benzeyen telli bir müzik aleti” 
(Badalbeyli, 1969: 37). 

b. Dutar, adından da anlaşılacağı gibi, iki tel anlamına gelir. “Dütar kelimesi 
iki dize anlamında Farsça bir kelimedir” (Köprülü, 1980:130).

c. Daha sonra Vertikov, Türkmen dutar hakkında şunları yazdı: Özbek ve 
Tacik dütarlarına çok benzerler. Uzunlukları 90 santimdir. Ancag Türkmen dü-
tarları Özbek ve Tacik dütarlarına göre, bir az daha küçüktürler. İpek tel kulla-
nırlar. Yeni dütarçılar ise, maden tel kullanırlar. Kromatik şkalalıdır” (Köprülü, 
1980:130). 

Mark Slobin’e göre, 1928 yılına kadar Türkmen bahşileri sadece ipek kul-
lanıyordu.

Agustos 2005 yılında İran’ın ünlü bahşi üstadı Gurban Süleymani ile 
Gocan bölgesinin Aliabad köyünde yaşadığı evde yüz-yüze görüşme sırada 
bahşi kelimesini, bu muzzam sanatının görevini fonksyonlarını, kıymetini, 
yüksek değerini bize şöyle açıklayarak çok önemli ve ilginc bilgiler verdı. 

Kurban Süleymani’ye göre: “Gerçek bahşiler, bu bireyler olarak kabul edilir ki 
onlar kendi icra edeceği dutarını kendisi yapsın. Enstrümanı kırdığında kendisi ta-
mir edebilsin. Ona tel takarak kendisi akort etsin. Kendisi çalıp söylesin, Destanlar 
yaradarak, bir şair gibi şiirler yazssın. İlhamı geldiği zaman güzel müzikler beste-
lemekle seyirçiler karşısına performansını sergileyerek tüm olanaklarını canlı olarak 
gösterebilsin”. Üstadın görüşünden açıkça anlaşılmaktadır ki “ bu olağanüstü ye-
teneğe sahip ender insanlar hatta önceden dut ağacı dikip yetiştiren bir bahçıvan, 
dutar yapabilen bir marangoz, çalıp şarkı söyleyebilen bir şarkıcı, şiir yazan bir şair, 
destan yazan bir yazar ve bestecilik yeteneğine sahip müzisyiyen - besteci olmalıdır.”

Goçan, Şirvan, Deregez ve Kümbeti-Kavus şeherleri Türkmenlerin yerleş-
tiği, Bahşi sanatcılarının ise faaliyet gösterdikleri başlıca bölgelerdir. Türkmen 
sanatçılar, eski gelenekte olduğu gibi, Dutar adlı 13 perdelik iki telli bir mü-
zik aletinde çalıp-söylemeleri ile popülerdir. Kelimenin tam anlamıyla saz-söz 
sanatının beşiği olarak bilinen bu topraklarda Dutar sanatçılarına biraz önce 
belittiğimiz gibi Bahşi denir.

Meşhed’den kuzeye iki saat kırk beş dakikalık bir araba yolculuğu mesafe-
sindeki Aliabad köyünde yaşamış 84 yaşındaki İranlı Türkmen bahşi, ustatla-
rının üstadı Gurban Süleymani bize bizlere bahşi isminin anlamını daha sönra 
şöyle anlattı. “Bahşi, Allah’ın rahmeti ve lütfuyla ender insanlara bahşedilmiş bir 
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ilhamdır. Bu sanat onlara hak tarafından mükâfat olarak verilmiştir. Bahşi sö-
zünün anlamı da Yüce Allah’ın hikmetiyle sadece olağanüstü insanlara verilen 
bir hediye, armağan, bahşiş demektir. Bu nedenle Türkmen halkının mutlu ve 
hüzünlü günlerinde dutar çalanlara bahşi denir. Çünkü bu sanat onlara büyük 
Tanrının lütfuyla bağışta bulunmuştur”.

Üstat bahşi Kurban Süleymani’ye göre Türkmenlerin bayram törenlerinde 
ve düğünlerinde davul çalan kişilere âşık denir.

1. Goçan’da Faaliyet Göstermiş Bahşi Üstaları

1. Gurban Süleymani.

2. Elirza Süleymani.

3. Mehemmedhüseyin Yegane.

4. Gulamhüseyin vs.

Türkmen bahşi ustalarının başlarına koydugları, bu halk üçün geleneksel olan 
beyaz ve ya siyah koyun derisinden özel yapılmış papağın adına “Telpek” derler.

Türkmen baxshi sanatı tarafından gerçekleştirilen dutar telli bir müzik aleti 
olarak önemli bir rol oynamıştır. Çok eski zamanlardan beri, tellerin ses oranı 
nedeniyle dutar, geleneksel prensibe bağlı kalarak esas olarak iki akort üzerin-
de düzenlenmiştir. İlk düzende Türkmen havaları, ikinci akort yönteminde ise 
Kürt havaları daha çok icra olunur. 

1. İlk akort düzeninde seslendirilen 23 Türkmen havasının adı şöyledir: 

1. Nevai. 2. Şah Hatai. 3. Şah Hatai miyan perde. 4. Şah Hatai Zarıncı. 5. 
Zarıncı. 6. Zar. 7. Hüseyin yar. 8. Baş Hüseyin yar. 9. Veset3 Hüseyin yar. 10. 
Zahit. 11. Geraylı. 12. Zülfükarı. 13. Tecnis. 14. Nasihat. 15. Hacı Gulab.16. 
İncitme. 17. Leyli yandım-Yandım Leyli. 18. Senduk muğam. 19. Obadan 
geldi - Çadırdan gız çeşme üste geldi. 20. Eybetmegin. 21. Behri-tebil. 22. 
Lerbaşi muğam. 23. Güzel.

2. İkinci akort düzeninde seslendirilen 9 Kürt havasının ismi şöyledir:

1. Ellamizar. 2. Ermenasuse. 3. Deregez. 4. Durna. 5. Heceylore.6. Şirvan. 
7. Cefergulu 8. Şerbani.  9. Hancan.
3- Veset – orta 
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3. Bahşi Gurban Süleymani’nin dütarda çaldiği 2 dans müziğinin adı:

1. Yek Gerse.

2. Du Gerse.

4. Bahşi Muhammethüseyin Yegane’nin repertuarında olan dütar havaları:

1. Lehindiser. 2. Dost Mehemmed. 3. Ay Cemale. 4. Seli. 5. Ağ nur. 6. 
Köklan. 7. Sallama. 8. Gel Senuber. 9. Düz mene.

Resim № 1. (Sağda) İran’ın Meşhur bahşi üstadı eslen Türkmen olan Gurban 
Süleymani ve İlgar Cemil oğlu. Foto Goçan’ın Elibeyli köyünde, Gurban Süleyma-

ni’nin yaşadığı evinde 2005-ci il Agustos ayında çekilmişdir.

Resim № 2. Bahşi Gurban Süleymani’nin resmi.
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   Resim № 3. Bahşi Gurban Süleymani’nin Fransadakı konserinin afişi.

      Resim № 4. Türkmen Bahşi Gurban Süleymani ve Hurremdereli üstat ȃşık 
Gülabeli Davudbeyi.

2. Kümbeti-Kavus Bahşi Mektebi

Kumbati-Kavus, İran’da Türkmen rahiplerin yaşadığı antik bir şehrin adıdır. 
Bin iki yüz yıllık tarihi olan bu şehir, “Ziyariler” hanedanlığından Şah Keykavus 
yaptırmıştır. Keykavus, kentin en belirgin yerine, zamanının kralı olarak yüksek 
bir kümbet yaptırmıştır. O zamandan beri bu şehrin adı Kümbeti-Kavus olarak 
kaldı. Mimari açıdan bu kümbet, tarihi bir anıt olarak gerçek bir sanat eseridir. 
Antik çağlardan beri bu şehre çeşitli Türkmen boyları yerleşmiştir. Bu boyların 
başında “Yumud”, “Göklen” ve “Teke” gelmektedir. Bu büyük kabileler kendi 
içlerinde birkaç alt kabileden oluşmaktadır. Bir örnek Yumud kabilesidir.Yu-
mud kabilesinin birkaç alt kabilesinin isimleri aşağıdaki gibidir:
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1. Atabay. 2. Çaferbay. 3. Şirmemmedli. 4. Gerincik. 5. Kelte. 6. Yılgay.

Kümbeti-Kavus’ta çalışan Bahşi ustaları

• Nazarlı Mecubini.

• Mansuri Sabuhi - Nazarlı Mehcubi’ninin çırağı

• Mecid Teke. (Bakınız: Fotoğraf № 257, № 259)

3. Türkmen bahşilerinin repertuarında geleneksel dutar havaları

Kumbati-Kavus’ta yaşayan Türkmen asıllı dutar ustası Mecid Teke, bahşi 
sanatını, özellikle dutar ezgilerini anlattı ve bu enstrümanda çalınan klasik ez-
gilerin sayısının 236 olduğunu söyledi. Bahşi’nin müzik repertuarındaki klasik 
dutar müziğinin isimleri şöyledir:

1. Bal Seyad. 2. Sallanan güzel. 3. Bileni. 4. Serviniyaz kırk. 5. Yandım 
kırk. 6. Yandım. 7. Ziba güzel. 8. Maye güzel 9. Sefer Memmed. 10. Bol-
muşam. 11. Tapmadım. 12. Garaşa beyler. 13. Yörişe beyler. 14. Yusuf ogan. 
15. Şirin-Şeker. 16. Bike halan. 17. Söylü halan. 18. Gızıl böyrük. 19. Şordon 
tapıllı. 20. Celil. 21. Burnaşag. 22. Saltıglar. 23. Göytepe muğamı. 24. Ala 
gayışlı. 25. Heserli. 26. Hacı gulog. 27. Hatice. 28. Suva geledir. 29. Teşnit. 
30. Ak yüzlü maralım. 31. Ak eşşekli. 32. Kiçi. 33. At çapan. 34. At çapar. 35. 
Aman-aman. 36. Düşmüş. 37. Yıldız dağı. 38. Kerem geldi. 39. Çok derde 
goyan yarim. 40. Bağa seyle. 41. You Bahşı. 42. Sataşdım. 43. Gızlar. 44. Sava 
bilen. 45. Meyliz halan. 46. Menzer. 47. Nergiz. 48. Dön gönlüm. 49. Dilber 
50. Bülbül gördüm. 51. İstemem seni. 52. Bizim illerin. 53. Gara göz. (Bu hava 
Garacaoğlan’ın şeirine söylenır). 54. Düşdün nezerim. 55. Gelinler. 56. Hal 
iki yandan. 57. Sallana. 58. Gelin yörüşü. 59. Yeddi menzer.60. Vahtıdır. 61. 
İnamlı. 62. Coşğun. 63. Seherde. 64. Bahar. 65. Hasil yığımçı. 66. Baba sen. 
67. Yılğaylar. 68. Yahtılıg. 69. Yeniş. 70. Mehrli. 71. Gözlüyünün. 72. Harayım 
döndü. 73. Ezizim. 74. Ayna. 75. Neler göründü.76. Şirmaye darag. 77. No-
vgül.78. Seydek. 79. Yaraşmaz. 80. Ayindi. 81. Onda yar ağlar. 82. Senemin. 
83. Canlarım. 84. Yar otağında. 85. Çoban gızı. 86. Yar bana neyler. 87. Arzu 
gül. 88. Dözmenem. 89. Naz eder. 90. Hözürli. 91. Bibican. 92. Sahu cemal. 
93. Dövletyar kırk. 94. Nahış. 95. Sariye. 96. Gaşlı yar. 97. Uğradım. 98. Kec 
felek.99. Üstadım. 100. Üstata. 101. Ol dağlar. 102. Zelil gönlüm. 103. Er-
keklik muğamı. 104. Ovazi geldi. (Avazı geldi).105. Salma gözümden. 106. 
Şaadilli. 107. Gülhanım. 108. Bağa gireli. 109. Maral geldi. 110. Köroğlunun 
at oynatışı. 111. Urup çıktı.   112. Yarhum-Yarehim de deyilir. 113. Gırmızı. 
114. Bağbacıglar. 115. Gızıl incik. 116. Yar kara gözlü. 117. Garlı kırk. 118. 
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Biçare. 119. Çerenim. 120. Çereni gıvlam. 121. Altın beyri. 122. Gulpağım. 
123. Hayıt yıkan. 124. Ayrılık muğamı. 125. Ene.126. Sağım.127. Nazlı yar. 
128. Nazlının. 129. Sovruldu.130. Beyler.131. Güzelim. 132. Yar bir yana, biz 
bir yana. 133. Sallanıb geçti. 134. Yarab borka.135. Dözöyünnü. 136. Budu 
bilmen. 137. Oyanmaz mı?. 138. Talan yar. 139. Yar elinden. 140. Sona gelin. 
141. Gözüm bir gülzare düşdü. 142. Yar kırmızı geyiniptir. 143. Bilen var mı? 
144. Gelemen. 145. Yıkdım güller. 146. Azerbaycan. 147. Müştag olup men. 
148. Bibi. 149. Abba nefes. 150. Yolugsa. 151. Sallancaglı. 152. Meşreb.153. 
Keçeli kırk. 154. Uçardım. 155. Senem geldi. 156. Ȃşık oğlan. 157. Ağca gül. 
158. Ovadan gelin. 159. Şelpeli durna. 160. Kepderi. 161. Nece oldu? 162. 
Çekdi. 163. Garar oldum. 164. Şadlık. 165. Salmadan bökdren 166. Hoşkal. 
167. Öldürer. 168. Berkeli çohay. 169. Gız durdu. 170. İgidlik çağı. 171. Arzu-
man. 172. Felek ömrüm. 173. Marala.174. Arzuum. 175. Şöhret muğamı.176. 
Bu cennetdi. 177. Gandal heni. 178. Hatircem. 179. Dur henuz. 180. Dost-
luk. 181. Avçı muğamı.182. Dilim kırk.183. Unutman. 184. Dağarman. 185. 
Onurbaş muğamı. 186. Nar ağacı.187. Menda kırk.      188. Oyan indi.189. 
Ayrıldım.190. Tülü derya. 191. Hemrayım. 192. Nazlı bayram. 193. Vakit. 194. 
Garibim. 195. Kim biler? 196. Natevan eyler. 197. Amana geler. 198. Getir. 
199. Derman eyledi. 200. Keklik. 201. Çağdır bu çağlar. 202. Al senem. 203. 
Terekme. 204. Goç yigitler. 205. Bağ içinde. 206. Azadlık. 207. Gola gel. 208. 
Taş kaldı. 209. Ovodan. 210. Kadir Allah’ın suncundan. 211. Bidret yarim. 
212. Zülfün senin. 213. Tomoğalı. 214. Çuval sernen. 215. Badi seba. 216. 
Can ey can. 217. Nazlı. 218. Durdu Bahşı. 219. Gasımhan. 220. Seyad üçün. 
221. Şanlı bilin. 222. Elden gider. 223. Yaylakları var. 224. Bellidir. 225. Azad 
eylegil. 226. Yetişsem. 227. Gülüm. 228. Sallamımnı. 229. İrakda durma. 230. 
Seyrana geldi. 231. Abbag yarim. 232. Düşdü nazarım. 233. Yeke çinar. 234. 
Çinarım. 235. Türkmenin. 236. Gözlerin.

Ünlü Rus müzikologlar V.Uspensky ve V.Belyayev’in Moskova Devlet 
Yayınevi tarafından 1928 yılında yayınlanan “Türkmen Müziği” adlı kitabında 
86 dutar havalaının adı yer almaktadır. Bu kitaptan öğrendiğimiz bakşi 
havalarının isimleri şöyledir:

1. Söyli halar. 2. Heyat yıkan. 3. Göç eyren. 4. Nevayi. 5. Köne güzar. 6. 
Bidert yarim. 7. Servinaz. 8. Meyil salar. 9. Beri gel. 10. Bal-sayat. 11. Üzükler. 
12. Nezikler. 13. Nevayi düşürümü. 14. Cığalı. 15. Govşut kaldıran. 16. Kişe 
hanım.17. Garavul hanı. 18. Badi-seba.19. Evezim. 20. Heley hanı. 21. Hörele 
gubam. 22. Düşmüşem zindana. 23. Gıratım. 24. Ey hoy. 25. Zöhrecan. 26. 
Durnalar. 27. Peymanın. 28. Sultan Heseyin. 29. Oğulbey.  30. Maru Şahca-
han. 31. Allalar balam. 32. Uşak-uşak baharmen. 33. Aylanamen. 34. Apat. 35. 
Kırklar. 36. Sayat han hampanı sene tapşırdım. 37. Apan Reyhan. 38. Höş gal 
indi. 39. Bağşılap. 40. Zülmü göndüb şu dağların.41. Atçapar. 42. Ya Rehim. 
43. Aycamal. 44. Yar Garagözlü. 45. Saltık. 46. Köçe bağı. 47. Getme balam. 
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48. Gel gövün yara gedeli. 49. Hacı golak. 50. Necef. 51. Gendi şekerli. 52. 
Garrı han. 53. Leyli gelin. 54. Torağay guş. 55. Şelepli durna. 56. Hamet ağ-
ladan. 57. Bar gedey canım balam. 58. Medpesehama. 59. Bivefa. 60. Ve gel 
yar. 61. Senem can sana ne boldı. 62. Goşa des. 63. Day atım gel. 64. Buzlı. 65. 
Sümsülali. 66. Ay bibi. 67. El götürdüm. 68. Porhannama. 69. Indarma. 70. 
Lele. 71. Gapı gezen. 72. Minacat. 73. Muhammes. 74. Petek hama. 75. Cu-
magül. 76. Göyber ağam geler. 77. Alma gelin. 78. Goca bağban. 79. Kariblik. 
80. Ecizhama. 81. Kor gız 82. Durnaca. 83. Ağnurı. 84. Yar onda galdı.      85. 
Duzerbe. 86. Varsağı.

Not: 1928 yılında Moskova Devlet Yayınevi tarafından yayınlanan ünlü 
Rus araştırmacılar V. Uspensky ve V. Belyayev’in 384 sayfalık “Türkmen Mü-
ziği” kitabında yayınlanan 86 bahşi türkülerinin sadece dokuzu İran’da yaşayan 
Türkmen bahşilerinin repertuarında yer almaktadır. Bahsettiğimiz 9 havanın 
isimleri şunlardır:

1. Ağ eşekli.(№ 31).

2. Ezizim.(№ 73).

3. Ayrılıg muğamı. (№ 124).

4. Yandım Leyli. (№17)

5. Ovadan gelin. (№ 158).

6. Nece oldu. (№ 161).

7. Çekdi. (№ 162).

8. Felek ömrüm. (№ 172)

9. Kim biler? (№ 195)

Nitekim araştırmamız sonucunda İran’ın Goçan bölgesi Kumbati-Kavus’ta 
yaşayan 43 Türkmen bahşi havalarının (34 Ustad Gurban Süleymani’nin, 9 Mo-
hammad Hussein Yegane’nin), Mecid Teke’nin not defterinden not ettiğimiz 236 
havalarının sayısı ve V. Uspensky ile V. Belyayev’in “Türkmen Müziği” isimli 
kitabından aldığımız 86 bahşi havalarının toplam sayısının 365 olduğu tespit 
edilme sonucuna varıldı. 
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Resim № 5. Kümbeti-Kavusda bahşi sanatını yaşadan Türkmen Mecid Teke 
hanımı ile geleneksel giyiside.

Resim № 6. Mecid Teke dütar çalan gızları ve İlgar Cemil oğlu ilı birge. Şekil 
2005-ci il tarihde Kümbeti-Kavusda Mecid Teke’nin evinde çekilmişdir.
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Resim № 7. (Sağdan sola) Türkmen doktor Mecid Teke ve İlgar Cemil oğlu. 
Şekil 2005-ci il Agustos tarihinde Kümbeti-Kavusda Mecid Teke’nin evinde 

çekilmişdir.

Resim № 8. Mecid Teke’nin kız evladı, ağızla çalınan gopuz adlı aletini sergiler.
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«Manas» Destanındaki Barak Totemi 155

АННОТАЦИЯ

 «Манас» эпосунда тотемдик калдыктарды, белгилерди бир кыйла 
кездештирүүгө мүмкүн. Барак же итаалы эли жөнүндө сюжет көөнө 
тотемдик белгини айтып турат. Айрыкча С. Орозбаковдун вариантындагы 
«барак», «итаалы» элинин ит кебетесинде берилиши, алардын беги 
узун жүндүү дөбөт ит болгондугу сүрөттөлөт. Ал эми Б. Сазанов, М. 
Мусулманкулов, Ш. Рысмендеевдин вариантында Көкөтөйдүн ашы 
эпизодунда итаалы элинен ак дөө, кара дөөлөр келди деп айтылат. Кээде 
итаалы деген сөз дөө, чоӊ адамдар маанисинде саптарда кездешип кетет. 
Айрым тарыхый булактарда Енисей чөлкөмүндө иттерди ыйык санаган 
барак уруусу жашагандыгын жана ал Борбордук Азияга Алтай аркылуу 
келгендигин айтып келишет. Мындай гипотезаларды эске алуу менен 
«Манас» эпосундагы итаалы сюжетин «Нохой артыны» уламышына 
салыштырып, тарыхый-генетикалык келип чыгышын, тотемдик белгисин 
аныктоо макалабыздын негизги мазмунун түздү.

Ачкыч Сөздөр: «Манас» эпосу, «Нохой артыны», итаалы, барак, 
тотем.

«MANAS» DESTANINDAKİ ‘BARAK’ TOTEMİ

ÖZET

“Manas” destanında olay örgüsüyle yürürken yaşam yasasının katmanlı iz-
lerini görebiliriz. Özellikle totem kalıntıları ve sembolleri aynı anda buluna-
bilmektedir. ‘Barak’ veya ‘itaalı’ halkı hakkındaki hikâye bir totem sembolüdür, 
imgesidir. Ayrıca С. Orozbakov’un variyantında ‘barak’ ve ‘itaalı’ halkı köpek-
lere benzediği ve onların begi uzun tüylü köpek şeklindeki insan olduğu yansı-
tılmıştır. B. Sаzаnоv, М. Musulmankulov, Ş. Rysmendeev’in variyantlarında ise, 
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‘Kökötoyün aşı’ bölümünde, beyaz ve siyah devlerin ‘itaalı’ halkından geldiği 
anlatılmıştır. Bu variyantlarda ‘itaalı’ kelimesi bazı satırlarda devler, yetişkinler 
anlamında kullanılmıştır. “Manas” destanındaki olaya, “Nohoy Artını” adlı Al-
tay efsanesi çok benzer. Bu efsane Güney Sibirya’da çok yaygındır. Bazı tarihi 
kaynaklara göre Yenisey bölgesinde, köpekleri kutsal sayan ve Altay üzerinden 
Orta Asya’ya gelen Barak kabilesi yaşıyordu. Bu tür hipotezleri dikkate alarak 
tarihi ve genetik kökenini, totem imge ve sembölleri belirlemek için “Manas” 
destanının ‘itaalı’ halkı hakkındaki olayı “Nohoy Artını” efsanesiyle karşılaştır-
dık, makalemizin ana içeriği de ‘barak’ toteminin etimolojik anlamını analize 
almaktır.

Anahtar Kelimeler: “Manas” Destanı, “Nohoy Artını”, İtaalı, Barak, Totem.

КИРИШҮҮ

«Манас» эпосу көчмөндөрдүн гана эмес бүткүл дүйнөлүк адамзаттын 
проблемасын чагылдырган турмуштук энциклопедия катары белгилүү. 
Баатырдын төрөлүшүнөн баштап акыркы күнүнө чейинки өмүр жолду 
айтып берген баян болгону менен ар кырдуу тарыхый, маданий нуктагы 
жашоо мыйзамын камтыйт. Сюжет менен жүрүп отуруп, жашоо 
мыйзамынын катмардуу издерин көрүүгө болот. Айрыкча тотемдик 
калдыктарды, белгилерди бир кыйла кездештирүүгө мүмкүн. Барак 
же итаалы эли жөнүндө сюжет көөнө тотемдик белгини айтып турат. 
Айрыкча С. Орозбаковдун вариантындагы «барак», «итаалы» элинин ит 
кебетесинде берилиши, алардын беги узун жүндүү дөбөт ит болгондугу 
сүрөттөлөт. Ал эми Б. Сазанов, М. Мусулманкулов, Ш. Рысмендеевдин 
вариантында Көкөтөйдүн ашы эпизодунда итаалы элинен ак дөө, кара 
дөөлөр келди деп айтылат. Кээде итаалы деген сөз дөө, чоӊ адамдар 
маанисинде эпостун саптарында кездешет.

Негизги ой

Барак жана итаалы эли тууралуу сюжетти тотем катары 
караганыбыздын себеби да элдин иттин атын алып жүргөнү жана бегинин 
ит көрүнүшүндө болгондугу. Тактап айтканда Э.Б. Тайлор тотемди экиге 
бөлүп карагандай, бул жерден ички жана сырткы тотемди көрүүгө болот 
(Тайлор 1989:457). Ички тотемдик белги – ит көрүнүшүндөгү бектин 
образы болсо, сырткы тотем – барак же итаалы элине иттин атынын 
берилиши. Сюжетти талдап отуруп тотемдин этимологиялык келип 
чыгышын жана маанисин ачууга аракет кылдык. 
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Индия, иран жазма булактарынан бул сюжетке жакын мифтерди 
кездештирүүгө болот. Арийне, ит баштуу адамдар жөнүндөгү уламыш 
Чыгыш элдеринде өтө байыркы мезгилдерде эле пайда болуп кеңири 
тараган. Айрыкча, Индия, Борбордук Азия, Орто Азия, Алдыңкы Азия 
элдеринин оозеки чыгармаларынан кеңири орун алган. Окумуштуулар, 
бул уламыш алгач Инди мухитиндеги Андаман аралдарындагы 
жергиликтүү элдин мифологиясына байланыштуу чыккан деп 
болжолдошот. Монголдордун санжырасында Чыӊгызхан ит баштуу элди 
жеңгени айтылат («Итаалы» уламышы жана анын таралыш географиясы. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.azattyk.org/a/1228634. 
html. - Загл. с экрана.). Монгол хандарына келген элчилер Плано 
Карпини, Марко Полонун жазган эскерүүлөрү аркылуу бул уламыш 
Европа элдерине да белгилүү болгон. Фирдоусинин «Шахнамесинде» 
сегсаран (ит башы өлкөсү), XVI кылымдагы өзбек акыны Мажматдин 
«Киссом Сайфулмулк» поэмасында ит башы жөнүндөгү окуялар орун 
алган (Манас, 3-к., 1995: 729). Бирок «Манас» эпосундагы сюжетке абдан 
окшош алтайлыктардын «Нохой артыны» уламышын айтууга болот. Бул 
уламыш Түштүк Сибирь чөлкөмүнө кеӊири жайылган. Айрым тарыхый 
булактарда Енисей чөлкөмүндө иттерди ыйык санаган барак уруусу 
жашагандыгын жана ал Борбордук Азияга Алтай аркылуу келгендигин 
айтып келишет. Мындай гипотезаларды эске алуу менен «Манас» 
эпосундагы итаалы сюжетин «Нохой артыны» уламышына салыштырып, 
тарыхый-генетикалык келип чыгышын, тотемдик белгисин аныктоо 
макалабыздын негизги мазмунун түзөт.

«Нохой артыны» уламышы монгол элинин уламыштарына да 
түспөлдөш болуп кетет. Бирок типологиялык жана тарыхый-генетикалык 
окшоштугу жагынан «Манас» эпосуна жакын. Ал эми «Манас» эпосундагы 
итаалы эли «Огуз хан» эпосуна кайсыл бир деӊгээлде сюжеттик-
типологиялык жактан окшошуп кетет.

С. Орозбаковдун вариантындагы «Кошойдун окуясы», «Итаалы эли» 
тууралуу эпизоддордо итаалы эли кеӊири сүрөттөлөт. Жайнак аттуу 
каарман итаалы элине келип, бир канча жыл жашап калат. Алардын беги 
менен таанышып, анын айткан буйругуна көнүп, кызмат кылат. Аялдары 
сулуу, өздөрү ит сымал адамдар катары сүрөттөлөт. Айрым саптарда 
Барак деген беги бар делет.
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Эргежээли, итаалы 

Элинен келди Жайнагың, 

Эрдемсинбей жакшылар 

Сен да бир эки жагың карагын! 

Катыны адам, эркеги ит, 

Кандай сонун кеби бар. 

Кара-Шаар, Камбылга, 

Алакандай түрк уулу, 

Он бирдин бирин жиберген 

Байгүш деген беги бар. (Манас, 3-к., 1995: 16)

Жайнактын итаалылардын ɵлкɵсүндɵ кɵргɵндɵрүн, ичкен-жегенин 
Ажыбай менен Кутубийге айтып бергени өтө кызык (Манас эпосунун 
сюжеттик-тематикалык көрсөткүчү-I., 3-к., 2019: 213). Алгач конок 
болуп, катыны адам, эри ит итаалы элине туш болгон Жайнак кандай 
аларга туткун болгонун байкабай калат (Манас эпосунун сюжеттик-
тематикалык көрсөткүчү-I., 3-к., 2019: 222). Бегинин буйругун 
аткарып, алардын малын кайтарып бир топ жылга калат. Аны аткарбаска 
чара жок эле.

Азып элден адашып, 

Итаалы калкка барыпмын.

Иришип жүрүп төрт жылда 

Андан чыктым кутулуп, 

Эргежели калкына 

Эки жыл жүрдүм тутулуп, 

Итаалынын калкынан 

Төрт жыл алдым оорунду, 

Төгөрөктү аралап, 

Андан көрдүм сонунду. (Манас, 2-к., 1995: 214)
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Ал эми «Нохой артыны» аттуу алтай уламышында жалгыз көздүү 
Кыргыз дөө ит баштуу элдин негизги душманы катары сүрөттөлөт. 
Кыргыз дөө менен ит баштуу эл алышып, жеӊе албай ага көптөгөн малын 
берип, аман калышат. И.Молдобаев бул тууралуу мындай пикир келтирет: 
«Шорские легенды запечатлели кыргызов как могущественный народ, что 
отражает в какой-то мере историческую действительность. Шорцы еще в 
XVII в. были данниками енисейских кыргызов, поставляли им железное 
оружие и предметы воинского снаряжения, ибо были отличными 
кузнецами» (Молдобаев, 1995: 233). Балким, кыргыз эли Енисейден 
Ала-Тоого көчүп, жолдон жоолашып, тарыхый чындыктын сүртүмдөрү 
да калып калган. Мындай окшоштукту Огуз хан эпосундан да байкоого 
болот. Маселен, Огуз хандын Ит-барака каршы чыккан салгылашында 
бар. Жер-жерлерди каратып келе жаткан Огуз хан Барактын жерине 
келет. Ал жаныбардан башкача дѳѳдѳй болгон ит болот. Аны менен үч 
күн үч түн согушуп жеңишке жетет. Ошондо бүтүндѳй Барак уруусу 
келип Огуз хандын колун кысат, Огуз хан эки дарыя ортосундагы аралда 
аскери менен калышат. Дарактын түбүндѳ бир аскеринин келинчеги уул 
тѳрѳп атын Кыпчак коюшат. Бахаеддин Ѳгел кыпчак сѳзүн «Агач когугу» 
(жыгачтын кобулу) сѳзүнѳн алынып калган чыгаар деген версияны айтат 
(Öğel, I-т. 2010:88). Барак башында ит катары сүрѳттѳлүп андан кийинки 
окуяда адам түспѳлүндѳгү уруунун элесин берет.

Барак сѳзү Махмуд Кашгаринин эмгегинде жүнү сары ит катары 
берилет (Кашгари, 2003:22). Ал эми байыркы түрк сѳздүгүндѳ «BARAQ 
– собака с лохматой и длинной шерстью, отличается необычной 
стремительностью и ловкостью, считается лучшей среди охотничьих 
собак (МК 248)» – делип тайган түспѳлдүү ит жѳнүндѳ айтылган 
(Древнетюркский словарь, 1969:83). Бул сѳз Орто Азия кѳчмѳндѳрүндѳ 
кеңири тараган маани экендиги билинип турат. Анын тотемдик белгисин 
«Огуз хан» эпосунан кѳрүүгѳ болот. Барак аттуу ит менен алышкан Огуз 
хандын алдына Барак уруусунун ѳкүлдѳрү чыга келет. Алар кадимки 
аскерлердей алышып адамча каршылыктарды жаратат. Демек, итти тотем 
туткан уруу аталышы барак болгон. Тотемдик белгини билдирген барак 
уруусу эпосто айбаттуу жана чапчаң келген. Огуз ханды буктурмага 
алган. Тарыхта барак кѳк түрктѳр, уйгурлар жана Енисей кыргыздары 
үчүн бааланган жана ыйык саналган. Барак ата, ит уулу, барак уулу, 
барак кулу сыяктуу кытай жазмаларында маалыматтар катталган (Ka-
radoğan, 2015:114). Буга мисал биздин бабабыз Кулбарак аталып, анын 
атын балдары жана неберели бүгүнкү күндѳ алып жүрѳт (Чоң атабыз-
дын сѳзү боюнча бир кездерде кыргыздар ит тѳрѳсү баракты ыйык санап 
жашаган жана кошуна элдердин койгон аты боюнча Барактын уулдары 
деп аталган). 
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Огуз хандагы барак (ит) душман катары сүрѳттѳлүп, анын тотемдик 
белгини камтыган жаныбар эмес, тотемдик белгини алып жүргѳн уруу 
жѳнүндѳ айтылат. «Огуз хан» эпосунда иттин түрк элдеринде орчундуу 
орунда тургандыгын гана биле алабыз. Демек, «Огуз ханга» жана «Нохой 
артыны» уламышына салыштырмалуу «Манас» эпосунун бирден-бир 
ѳзгѳчѳлүгү – Итаалы элинин жалпы, типтүү иттин образына окшоштугу, 
иттин атын алып жүргөндүгү жана ит сымал тотемдик белгини жана 
анемистик байланышты кѳркѳм жеткиликтүү негизде берилгендиги. 
Байыркынын изи таасын сакталып калган.

Жыйынтык

«Манас» эпосундагы барак жана итаалы эли тууралуу сюжетти тотем 
катары караганыбыздын себеби элдин иттин атын алып жүргөнү жана 
бегинин ит көрүнүшүндө болгондугу. Жогоруда айтылгандай Э.Б. Тайлор 
тотемди экиге бөлүп караган, бул жерден ички жана сырткы тотемди 
көрүүгө болот. Ички тотемдик белги – ит көрүнүшүндөгү бектин образы 
болсо, сырткы тотем – барак же итаалы элине иттин атынын берилиши. 
Тотемдин этимологиялык келип чыгышы жана мааниси да бир кезде 
итке урмат көрсөткөн элдин мүнөзү сакталып калган. 

Албетте индия, иран жазма булактарынан бул сюжетке жакын 
мифтерди кездештирүүгө болот. Бирок «Манас» эпосундагы сюжетке 
абдан окшош алтайлыктардын «Нохой артыны» уламышын айтууга 
болот. Бул уламыштан улам кайсыл бир кезде жашаган «барак эли» 
Түштүк Сибирь чөлкөмүнө кеӊири жайылган. Енисей чөлкөмүндө 
иттерди ыйык санаган барак уруусу Борбордук Азияга Алтай аркылуу 
келиши да мүмкүн эле. 

«Нохой артыны» уламышында узун жүндүү нохой эли бир караса 
итке окшош, бир караса адамга түспөлдөш деп сүрөттөлөт. «Манас» 
эпосунда болсо итаалы эли жана анын Байгүш (Барак) беги да ит сымал 
адамдар, түгү узун, барак жүндүү делет. Алардын аялдары сулуу келип, 
эркектерине ызаат көрсөтүшкөн. 
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ÖZET

Barak Türkmenleri sahip olduğu kültürel değerler ve uygulamalar bakımın-
dan birçok araştırmaya konu olmuştur. Barak Türkmenleri’nin sahip olduğu so-
mut olmayan kültürel miras unsurları ve bu unsurların sürdürülebilirliği araştı-
rılmaya değer önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel halkın sahip 
olduğu kültürel değerlerle ilgili canlandırma, farkındalık oluşturma ve bunları 
gelecek kuşaklara taşıma somut olmayan kültürel mirasın korunması açısından 
önemlidir. Bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. UNES-
CO tarafından hazırlanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Söz-
leşmesi (SOKÜM) ve Uygulama Yönergesi içeriğinde bu durum hakkında bir-
çok atıfta bulunulmuştur. Sözleşme metninde belirtildiği üzere kültürel mirasın 
korunması kapsamında mirasın okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa 
aktarılması da koruma faaliyetleri içerisinde belirtilmiştir.

Bu çalışmanın amacı SOKÜM’ün canlandırılması, korunması ve gelecek ku-
şaklara taşınması sürecinde, yerel yönetimlerin rolünü ve önemini vurgulamak ve 
yaptığı uygulamaları değerlendirmektir. Bu kapsamda Barak kadın giysisini ve 
kültürünü korumak, gelecek kuşaklara taşımak için Oğuzeli Belediyesi öncülü-
ğünde açılan “Barak Kostüm Dikimi (Ezo Gelin Bebek) Eğitim Programı” in-
celenmeye değer görülmüştür. Araştırmamızda mevcut durumu tespit etmek ve 
değerlendirmek için nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması yöntemi 
kullanılmıştır. Görüşme, gözlem ve doküman incelenmesi tekniklerinden yarar-
lanılarak veriler toplanmıştır. Eğitim Programı incelendiğinde, farklı kurumlarla 
iş birliği yapıldığı, yerel kültürü yaşatmanın ve canlandırmanın başka bir yolu 
olduğu, bölgede yaşayan kadınların meslek sahibi olmasına yardımcı olduğu ve 
içerisinde SOKÜM unsurlarını barındırdığı görülmüştür. Ayrıca uygulamanın 
ulusal basında yer aldığı ve üretilen bebeklerin satılarak ticarileştirildiği belirlen-
miştir. Yapılan tespitlere göre yerel yönetimler ortak paydaşları bir araya getirme, 
yaptıkları uygulamalar ile kültürel mirasın canlandırılması, korunması ve gelecek 
kuşaklara taşınması sürecinde kilit bir noktada durmaktadırlar. Yerel yönetimler 
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yapacakları kapsamlı uygulamalar ile yerel halkın katılımını sağlama ve bu alanda 
farkındalık oluşturma açısından koruma sürecinde daha aktif bir rol almalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: SOKÜM, Yerel Yönetim, Barak Kültürü, Ezogelin Bebek

Giriş

21. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler, sanayileşmenin artması ve kır-
saldan kentlere göçlerle beraber toplumların sahip olduğu kültürel değerler ve 
birikimler hızlı bir şek ilde değişip dönüşmeye başlamıştır. İnternetin hayatı-
mızın her yerinde yer almasıyla beraber ülkelerin sınırları sanal olarak kalkmış 
böylelikle bireylerin ve toplumların birbirleriyle etkileşimlerinin önü açılmıştır. 
Bu durum toplumların sahip olduğu kültürel değerlerde yaşanan değişim sü-
recine bir ivme kazandırmıştır. Kültür, tabiatı olarak canlı bir varlıktır, özünü 
koruyarak zamanla gelişip değişecektir. Ancak günümüzde yaşanan hızlı kü-
reselleşme ve tek tipleşme karşısında kültürel değerler tehlike altında bulun-
maktadır. Bu sebeple yok olma ya da yozlaşma tehlikesi altında bulunan somut 
olmayan kültürel mirasların korunup gelecek kuşaklara taşınması önemli bir 
konu olarak uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Daha önce kültür alanında yaptığı dört sözleşme ile kültürü maddi un-
surlarla sınırlı olarak ele alan UNESCO, 2003 yılında somut olmayan kültü-
rel mirası korumak; ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan 
kültürel mirasına saygı göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi ko-
nusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı 
değerbilirliği sağlamak; uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak ama-
cıyla Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni (SOKÜM) 
ortaya çıkarıp uluslararası kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmeye çalışmıştır. 
UNESCO sözleşme metninde somut olmayan kültürel mirası ve koruma te-
rimini tanımlayıp, somut olmayan kültürel miras unsurlarının “Taşıyıcı işlevi 
gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları toplumsal 
uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, 
el sanatları geleneği” olarak beş alanda gruplandırmıştır. Ancak bu alanların 
birbiri ile ilişkili olduğunu, bir unsurun birden fazla alan içerisinde yer alabile-
ceğini, keskin sınırlar ile birbirinden ayrılmadığını vurgulanmıştır. Daha sonra 
sözleşme metni Uygulama Yönergesi ve Etik İlkeler gibi destekleyici metinler 
ile desteklenmiştir (SOKÜM Sözleşmesi, 2003).

SOKÜM sözleşme ve destekleyici metinler incelendiğinde, miras koruma 
süreçlerinin yerelde başlaması gerektiği, bu konuda duyarlılığı, farkındalığı ve 
paydaşlar arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiği görülmektedir. Somut ol-
mayan kültürel mirasları korumak ve alanda gerekli çalışmaları yapmak için 
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şüphesiz kamu kurumları, üniversiteler, il özel idareleri, belediyeler, kent kon-
seyleri, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, bölgede yaşayan yerel vatandaşlar 
ve unsurlar gibi birçok farklı kurum ve kuruluşun aktif olarak süreç içerisinde 
yer alması ve birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Şüphesiz yukarıda sayılan 
kurum ve kuruluşların her birinin fonksiyonu koruma süreci için ayrı ayrı araş-
tırılması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında çalışmanın temelini oluşturan 
yerel yönetim unsurlarından biri olan belediyelerin görev ve sorumlulukları 
ile yaptığı faaliyetlere odaklanılacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. 
Maddesinin a) ve b) bentleri kapsamında belediyelerin kültür, sanat, turizm, 
tanıtım, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun, kent tarihi bakımından 
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması gibi görev ve sorumlulukla-
rının olduğu görülmüştür. Bu maddeler belediyelerin somut ve somut olmayan 
kültürel değerlerle ilgili faaliyet yapması veya yaptırmasının kanuni dayanağını 
oluşturmaktadır (5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005).

Bu çalışma Gaziantep Oğuzeli Belediyesi öncülüğünde açılan Oğuze-
li Kaymakamlığı tarafından desteklenen Oğuzeli İlçe Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve İŞKUR gibi kamu kurumlarıyla paydaş olunan, Barak Giyim 
Kültürü aktarım aracı olarak üretilen Ezo Gelin Folklorik Bebek üretimini, 
üretimde kullanılan görsel malzemeleri ve bu uygulamanın somut olmayan 
kültürel mirası koruma sürecindeki yerine odaklanacaktır. Ezo Gelin Bebek 
figürünün neden ve nasıl üretildiği ve Barak Kültürü’nü ne ölçüde yansıttığı 
sorularına cevap aranacaktır. Çalışmamızda mevcut durumu tespit etmek ve 
değerlendirmek için nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması yön-
temi kullanılmıştır. Görüşme, gözlem ve doküman incelenmesi tekniklerinden 
yararlanılarak veriler toplanmıştır.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (SOKÜM), 
Belediye ve Kültürel Sürdürülebilirlik

SOKÜM sözleşmesinden önce UNESCO tarafından bu alanda farklı ça-
lışmalar yapılmıştır. Ancak içerik ve nitelik bakımından 2003 sözleşmesi ka-
dar kapsamlı olmamıştır. Bu çalışmalara yüzeysel olarak bakıldığında, folklorun 
korunması gerektiğini, değerlerin günden güne kitle kültürü karşısında unu-
tulmaya başladığını vurgulayan çalışma, 1989 Geleneksel Kültür ve Folklorun 
Korunması Tavsiye Kararı’dır. Somut olmayan kültürel miras alanındaki ilk ve 
en önemli karar olan bu metin, 2003 sözleşmesi ile ortadan kaldırılmıştır. Bunun 
yanı sıra kültürel mirası üreten insana dikkat çekmek için oluşturulan, somut 
olmayan kültürel mirasları üreten ve bu geleneği sürdüren usta insanların ta-
nınması, sanatlarını daha iyi bir ortamda sürdürmeleri, ödüllendirilmeleri, çırak 
yetiştirmeye özendirilmeleri gibi birçok amacı bulunan 1994 Ulusal Yaşayan İns 
an Hazineleri Programı yönergesidir. Bu program 2003 sözleşmesinin bir par-
çası olarak halen devam etmektedir. 1998 İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan 
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Kültürel Mirası Başyapıtlar İlanı (İSSOMBİ) programı kapsamında UNESCO 
dünyanın bütün bölgelerinde geleneksel kültüre ve bunun en seçkin örneklerine 
karşı bir duyarlılık oluşturmak ve toplumdaki koruma bilinç düzeyini artırmak 
için çalışmaktadır. (Karakul ve Yıldız, 2020:21). Bu program da 2003 SOKÜM 
sözleşmesi ile ortadan kaldırılmış ve içerisindeki 90 başyapıt İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne aktarılmıştır (Oğuz, 2008).

“Sözleşme tanımladığı ve korunması gerektiğini ifade ettiği miras alanına 
salt “araştırma”, “der-leme ve arşivleme” gibi bilimsel veri toplama açısından 
değil, kültürel mirasın yaşatılarak korun-masına bağlı olarak “aktarım”, “ör-
gün ve yaygın eğitim”, katılım” gibi konulara da öncelik ver-mekte ve “ortak 
bellek”, “paylaşılan deneyim”, “toplumsal kimlik” veya “tarihsel süreklilik” 
gibi temaları da içerecek bir yaklaşımla hedeflenen mirasın korunmasını 
amaçlamaktadır” (Oğuz 2013, s.27).

SOKÜM sözleşmesi kapsamında UNESCO taraf devletlere bazı sorum-
luluklar yüklemektedir. Bu amaçla her Taraf Devlet kendi ülkesinde somut ol-
mayan kültürel miras envanteri hazırlayıp güncel tutmak durumundadır. Türki-
ye’de bu süreç iki ulusal envanter çalışması ile yürütülmektedir. Bunlar Yaşayan 
İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri ve Somut Olmayan Kültürel Miras 
(Somut Olmayan Kültürel Miras) Ulusal Envanteri’dir. Ulusal envanterleme 
süreçlerini illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordine etmektedir. Bu 
kapsamda SOKÜM Ulusal Envanter Listesine baktığımızda, Gaziantep ilinin 
20 adet unsurunun listeye girdiğini görmekteyiz. Konumuz kapsamında listeyi 
incelediğimizde bu 20 unsurdan 2 tanesinin doğrudan Barak Türkmenleri ile 
ilgili olduğu anlaşılmaktadır (SOKÜM Ulusal Envanter Listesi, 2021).

SIRA 
NO

UNSUR 
GRUP  
BAŞLIKLARI

UNSUR 
GRUP  
BAŞLIK
KODLARI

UNSURLAR GRUP 
BAŞLIK VE 
UNSUR
KODLARI

İL ENVAN-
TERİ/YEREL 
UYGULAMA-
LARI

İL ENVAN-
TERİ/YEREL 
UYGULAMA
KODLARI

İLLER

496 Geleneksel 
toplantılar ve 
teşkilatlanmalar

1.009 Barana,sıra 
gecesi,yâren 
vb. geleneksel 
sohbet 
toplantıları

1.009.01 Barak oda 
geleneği

1.009.01/27 GAZİANTEP

916 Halk müziği ve 
Türkü söyleme 
geleneği

1.028 Barak havası 1.028.06 Barak havası 1.028.06/27 GAZİANTEP

Tablo 1: SOKÜM Ulusal Envanter Listesi-Barak Kültürü Unsurları

SOKÜM sözleşmesi ve destekleyici metinler incelendiğinde, kültürel de-
ğerleri koruma çalışmalarının yerelde başlayıp genişlemesi gerektiğinin önemi 
görülmektedir. Bu süreçte karşımıza en önemli aktörlerden biri olarak yerel 
yönetimler çıkmaktadır. Belediyelere somut olmayan kültürel mirasa sahip çık-
ma, koruma, farkındalık oluşturma ve gelecek kuşaklara aktarma gibi süreçlerde 
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büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda bir ilçe belediyesi olan Oğuzeli Be-
lediyesi’nden hareketle 5393 Sayılı Belediye Kanunu incelenerek belediyelerin 
kültür ile ilgili görev ve sorumlukları tespit edilmeye çalışılmıştır. 5393 sayılı 
Belediye Kanunu incelendiğinde; “Madde13. Herkes ikamet ettiği beldenin 
hemşehrisidir... Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları 
yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 
sağlayacak önlemler alınır” olarak belirtilmiştir. “Belediyenin görev ve sorum-
lulukları” başlığında ise Kanunun 14. maddesinde şu hükümler yer almaktadır: 
“a) ...kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor... hizmetlerini yapar 
veya yaptırır... “b)... kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; 
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları as-
lına uygun olarak yeniden inşa edebilir” (5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2005).

Yukarıda belirtilen maddeler incelendiğinde belediyelerin bulunduğu bölge-
de somut ve somut olmayan kültürel değerlerle ilgili faaliyetler yapması kendi 
görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. 1972 Sözleşmesi’nden 2003 yı-
lına kadar geçen süreçte kültürel mirasın tek bir yönü ile korunmasının mümkün 
olmayacağı ve korumanın hem somut hem de somut olmayan miras unsurlarını 
dikkate alan bütüncül yaklaşımlarla gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. (Ka-
rakul ve Yıldız, 2020:13). Bu kapsamda yerel yönetim unsurlarından biri olan 
belediyeler bulunduğu bölgelerde festivaller, müzeler, yaygın eğitim faaliyetleri, 
özel gün ve kutlamalar, yereldeki miras taşıyıcısı veya aktarıcısını proje ve aktivi-
telerle destekleme, basılı ve sanal yayın çalışmaları gibi yaptıkları ve yapacakları 
çalışmalar ile somut olmayan kültürel miras unsurlarını tespit edebilir, belgele-
yebilir ve gelecek kuşaklara aktarım sürecinde aktif rol alabilirler. Bu çalışmalara 
birçok örnek gösterilebilir. Belediyelerin sorumlulukları arasında sıralanan kül-
tür varlıklarını “koruma”, “onarma”, “yeniden inşa” gibi ifadeler Sözleşme’de yer 
alan koruma kavramlarıyla örtüşmektedir. Buradan hareketle yerel yönetimlerin 
kültür politikalarına, hem Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’nde yer 
alan koruma tanımları hem de Belediye Kanunu’nda yer alan koruma yaklaşım-
ları göz önüne alınarak yaklaşılabilir (Metin Basat, 2013:98).

Kültürel mirasları koruma iç motivasyonunun temelinde şüphesiz sahip 
olunan değerlerin tahrip olmadan zarar görmeden gelecek kuşaklara taşınma-
sı yer almaktadır. Bu durum ise sürdürülebilirlik kavramı ile açıklanmaktadır. 
Sürdürülebilirlik, en genel tanımı ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek 
kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğine engel olmamaktır (Can ve 
Ağcakaya, 2019:791). Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1987 Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu’nun yayınladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda 
benzer tanımlama yaparak “bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların da 
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kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşıla-
mak” şeklinde sürdürülebilirlik yolu ile kalkınmayı açıklamıştır (UNWCED, 
1987:24). Tanımlamalara baktığımızda sürdürülebilirlik kavramı ile gelecek 
nesillere vurgu yapılarak sahip olunan her türlü değeri onların ihtiyaçlarını 
göze alarak harcanması gerektiği ifade ediliyor. Bu kapsamda sahip olduğumuz 
kültürel değerleri de tamamen kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarıp sürdü-
rülebilir kılmak gerekmektedir. Tabi ki bu değerler sadece maddi unsurlarla 
sınırlı değil aynı zamanda giyim kültürü, yemek kültürü, el sanatları, gösteri 
sanatları vb. gibi somut olmayan kültürel miraslarımızı da kapsamaktadır.

Barak Türkmenleri ve Giyim Kültürü

Barak Türkmenleri bugün Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşamlarını sür-
dürmektedirler. Nüfus çoğunluğu olarak baktığımızda Baraklar, Gaziantep Ni-
zip ilçesinin kuzeydoğusundan başlayıp Oğuzeli ilçesinin güneyinden Kilis’in 
güneydoğusuna Suriye sınırına kadar uzanan Barak Ovası ve Barakeli isim-
leriyle de bilinen bölgede bulunmaktadırlar (Zeyrek, 2009:48). Barak Türk-
menlerinin bulundukları ve yerleştikleri 120 köy ve mezra bulunmakla beraber 
(T.C. Gaziantep Valiliği, 2002; Ersoy, 2005) günümüzde şehir merkezlerine 
göç edip yaşayanların sayısı da fazladır. Hatta Gaziantep şehir merkezinde Ba-
rak adını taşıyan mahalle isimleri de bulunmaktadır (Avcı, 2018).

Türkiye’deki sohbet toplantılarının bazıları yöresel özelliklerini ve geçmiş-
teki icrâ şekilleri gibi hususları koruyup devam ederken, bazıları ise yapısal 
özelliklerinde birtakım değişmelere uğrayıp güncellenerek sürdürülmektedir. 
Bunlara müzik aletleri ve uygulaması, giyim biçimi, yemek çeşitleri, mekânın 
yeniden dönüştürülmesi gibi güncellemeler örnek gösterilmektedir. Gaziantep 
Barak Yöresi Oda Sohbetleri bu şekilde devam ettirilen sohbet gruplarından 
olduğu görülmüştür. Baraklar sahip oldukları geleneksel kültürlerine ve gele-
neklerine bağlı kaldıkları için Gaziantep kültürü ile ilgili çalışmaların önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadırlar (Atlı, 2018; Köksel, 2019).

Bilindiği gibi mekânlar somut olmayan kültürel mirasın yaşaması için ol-
dukça önemlidir. Bu nedenle somut olmayan kültürel miras bağlamında yaşa-
yabilmesi için tarihî mekânların da korunması oldukça önemlidir (Metin Basat, 
2013:101). Barak köy odası, Barakların sözlü tarihleriyle ilgili anlatımların ger-
çekleştiği mekânlardır. Burada yöre insanları gelip oturmakta, eğlenmekte, yiyip 
içmekte, sohbet edip içlerinde sesi güzel olan ya da çalıp söyleyen varsa onu 
dinlemektedirler. Odalara herkes girebilmektedir. Bir kısıtlama mevcut değil-
dir. Ancak kadınlar odalara girememektedir. Sadece odaya hatırı sayılır birileri 
gelmişse ve nadiren de olsa çözemedikleri sorunları varsa ev sahibi kadın odaya 
gelip sorununu anlatabilmektedir. Belli bir oturuş düzenine göre kişiler odalarda 
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oturmaktadır. Odalar, yaşı büyük insanların bilgi aktardığı ve her zaman yemek 
sofralarına yer verilen konumdan çıkmıştır. Özellikle gençlerin bu kültüre olan 
ilgisinin azaldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra düğün, cenaze veya köyü ilgi-
lendiren önemli konuların konuşulduğu mekân olmak dışında odaların, başka 
bir fonksiyonu kalmamıştır. Özellikle Barak sözlü kültüründe yer alan ağıtlar, bu 
odalarda ozanlar tarafından okunmaktadır. Bunlardan en yaygın bilineni Zelha 
Gelin, Ezo gelin, Haco Gelin ve Döne Gelindir. Yapılan çalışmalarda Nizip ve 
Oğuzeli bölgelerinde 60’ a yakın aktif Barak Odası bulunduğu belirtilmiştir. Bu 
odalardan bazıları; Ağca Köy, Alagöz, Çiftlik, Küreb, Tutluca, Uruş, Küçük Ka-
racaören, Gürlevik...tir (Yıldız, 2012; Yılmaz, 2016; Avcı, 2020).

Barak Türkmenlerinde maddi kaynakları olmayan kişilerce uygulanan “deği-
şik usulü” evlenme görülmektedir. Bu evlilik usulü berdel olarak da bilinmekte-
dir. Bu usulde iki farklı aile arasında karşılıklı olarak kız alınıp verilir ve böylece 
başlık parası vb. gibi kız evi tarafından maddi bir istekte bulunulmaz. Bu usulün 
Barak Türkmenlerinde çok görüldüğü bilinmektedir. Bu tür evliliğe bilinen en 
acı örnek; Barak Türkmenlerinden biri olan Gaziantep Oğuzeli ilçesi Dokuzyol 
(Uruş) köyünde yaşamış, Barak yöresinin en önemli kadınlarından olduğu söy-
lenen “Ezo Gelin” olarak destanlaşmış, türkülere, ağıtlara, filmlere konu olmuş 
ve Gaziantep yöresinde önemli bir yeri olan ve hala zihinlerde taze duran Zöhre 
Bozgeyik de değişik usulü ile evlenmiştir. Söylenenlere göre, güzelliği ile birçok 
kişinin talip olduğu ancak evlenemediği Ezo Gelin, Şido Hanifi olarak tanınan 
Hanifi Açıkgöz ile evlenirken, ağabeyi de Şido’nun halası ile evlenir. Daha sonra 
Ezogelin ile kocasının arası bozulur, anlaşamaz ve ayrılırlar. Barak Geleneklerine 
göre değişik usulünde evliliğin biri bittiğinde diğeri de bitmektedir. Bu yüzden 
Ezo Gelinin abisi ile Şido’nun halası da ayrılırlar. Sonrasında yine talipleri olan 
Ezo Gelin, 6 yıl sonra yine değişik usulü ile evlenir ve Suriye topraklarından 
bulunun Kozbaş köyüne göçer. Burada yoksulluğu ve fakirliği çok hisseden Ezo 
Gelinin doğurduğu çocuklardan sadece bir kız çocuğu hayatta kalır. Memleket 
hasretiyle yanıp kavrulan Ezo Gelin, verem hastalığına yakalanır ve bir zaman 
sonra vefat eder. Vasiyeti olarak kendi köyüne gömülmek ister ancak farklı bir 
ülkede olduğu için eğer bu imkân olmazsa Türkiye ve köyünün görüldüğü Boz-
höyük’e gömülmesini istemiştir. Bu vasiyeti yerine getirilerek defnedilir. Daha 
sonra Gaziantep Valiliği tarafından gerekli girişimlerde bulunularak mezarı Do-
kuzyol (Uruş) köyündeki evine getirilir. Başta ilk kocası Şido Hanifi olmak üze-
re Ezo Gelin hakkında birçok sevda türküsü söylenmiştir (Çavaz, 1983; Duru, 
2001: Şahin,2007; Korkmaz, 2008; Özarslan, 2012; Çete, 2019; Ceylan, 2019). 
Şu anda Gaziantep-Nizip-Karkamış üçgeninde yoğun olarak yaşayan bu oy-
mağın türkülerine Barak Havası denir. Ezo Gelin Türküsü, Türkiye’de herkesçe 
bilinen en meşhur Barak Havasıdır (Yıldız, 2012:149).

Anadolu coğrafyasında, Türkmen giyim kültürü, günümüze kadar ulaşmış 
kültür hazinelerinden biridir. Bu kültürde giyim, insanların ruh halini gös-
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termekte, inancını ve medeni halini yansıtmaktadır. Çalışmamızda, folklorik 
bebeğe giydirilen kıyafetlerin incelenmesinden dolayı Barakların kadın giyim 
kültürleri üzerinde durulacaktır. Günümüzde giyilen bu geleneksel kıyafetler 
cazibesini kaybederek ya düğünlerde giyilmekte ya da hatıra olarak saklanmak-
tadır. Kadınların geleneksel kıyafetleri köylerde giydiği bilinmekte ancak şehir-
leşme ile bu kültürden uzaklaşıldığı ve modern giyim kültürünün yaygınlaştığı 
görülmektedir. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan Barak Türkmenleri giyim 
konusunda değişime uğramışlardır. Bu değişim erkeklerde giyim kültüründen 
başlayıp kadınların giyim kültürüne geçmiştir. Barak kadınları geçmişte de 
yüzlerini kapatmaz ve temiz ve güzel giyinmeye çalışırlardı. Günümüzde ise 
geleneksel giyim tarzı büyük ölçüde değişmiş ve eskiden kullanılan kıyafetler 
özel günlerde giyilen nostaljik objelere ya da hatıra olarak saklanan nesnelere 
dönüşmüşlerdir (Avcı, 2015; Ceylan, 2019).

Barak Türkmen kadınlarının medeni durumu ve ruh halleri giydikleri kıya-
fetlerden anlaşılmaktadır. Kadınların eskiden saçının zülüflerini bağlayıp bağ-
lamama durumu, başlarına bağladıkları yazma renkleri gibi çeşitli göstergelere 
göre bekâr, nişanlı, dul, evlenmek isteyen gibi medeni durumunu belirten an-
lamlar taşımaktadır. Barak kadınlarının kıyafetleri ve aksesuarları; başa giyilen, 
takılar, üste giyilen, bacağa giyilen ve ayağa giyilenler olarak gruplandırılabilir. 
Bu gruplara baktığımızda Barak kadınları başlarına sarı renkli bir çeşit başör-
tüsü olan “Ahmediye” bağlarlar. Bazı köylerde Ahmediye üzerine poşu takan-
larda bulunmaktadır. Takı olarak “Tozak” ve “Hızma” kullanılmaktadır. Üst 
giysi olarak Üç etek, Fermana, Cübbe, Hırka, Aba, Maşlah (pelerine benzer), 
Kürk, Lata (paltoya benzer), Buziye, Cepken ve Köynek (Zubun) giyilmekte-
dir. Bacağa giyilenler; Çintiyan, Şalvar, Tuman ve Çakşir’dir. Ayağa giyilenlere 
baktığımızda Yemeni, Postal, Edik (postala benzeyen ayakkabı), Hade, Çarık, 
Lapçın ve Karçın (işlemeli çorap)’dır. Günümüzde bu kıyafetlerin bazıları hiç 
kullanılmamakta bazıları ise sadece özel günlerde giyilmektedir (Çavaz, 1983; 
Ceylan, 2019; Zeyrek, 2019).

Kültürel Aktarım Aracı Olarak Ezo Gelin Bebek

Günümüzde her şeyin standartlaşmaya ve tek tipleşmeye başlaması, buna 
ek olarak kültür endüstrisinin yönlendirmeleri ile sahip olduğumuz kültürel 
değerler, büyük bir tehlike altında bulunmakta ve kaybolma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Kültürel değerlerimizin koruma ve gelecek kuşaklara taşı-
ması noktasında, folklorik bebek yapımı karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyetler 
sahip olduğumuz zengin kültürel değerler açısından baktığımızda çok küçük 
bir çaba olarak görülebilir ancak koruma sürecinde önemli bir yer tutacağı bek-
lenmektedir. Türkiye’de her bir yörenin kendine has farklı bir kültürü vardır. Bu 
açıdan ülkemizin kültürel yönden zengin olduğu görülmektedir. Kültürel de-
ğerlerimizin geçmişi şüphesiz çok eskilere dayanmaktadır. Ancak günümüzde 
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teknolojinin gelişmesi, modernleşme ve yaşam kültürünün değişmesi ile bera-
ber bu kültürel değerler yok olma tehlikesi altında bulunmaktadırlar. Kültürel 
değerlerimize sahip çıkmak için birçok farklı çalışmalar ve uygulamalar yapıla-
bilir. Geleneksel kıyafetlerimize sahip çıkmanın yollarından biride folklorik be-
bekçiliktir. Gündelik kullanımdan uzaklaşan yöresel kıyafetler ya özel günlerde 
kullanılmakta ya hatıra olarak evlerin bir köşesinde saklanmakta ya da folklorik 
babekler aracılığıyla sergilenmektedir. Birçok farklı isimle anılan folklorik be-
bek, yapma bebek, bez bebek, dekoratif bebekler bulundukları yörenin folklo-
rik kültünü, kıyafetlerini yansıtmada ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü 
görme açısından önemli bir araç ve modelleme olarak görülmektedir. Bunların 
yanı sıra bu bebeklerin yapım amaçları arasında geleneksel giyim kültürünü 
belgelemek ve aktarmakta bulunmaktadır. Günümüzde hala bu bebeklere olan 
ilgi, bu kültürü koruma için gösterilen toplumsal çabayı somutlaştırmakta ve 
bize göstermektedir (Bilgin, 1997; Sakin, 2010; Kılıçoğlu ve Aral, 2018; Gür-
çayır Teke, 2019; Öz, 2019).

Oğuzeli Belediyesi tarafından hazırlanan Barak Kostüm Dikimi (Ezo Gelin 
Bebek) Eğitim Programı 2018 yılında El Sanatları Teknolojisi alanında T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Eği-
tim Programı içerisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra Belediye tarafından Ezo 
Gelin Bebek adına Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan “Tasarım Tescil Bel-
gesi” alınarak tasarım koruma altına alınmıştır. Ayrıca üretilen bebekler beledi-
yenin web sitesi, satış destek hattı ve sosyal medya sayfalarından satılmaktadır. 
Bebeğin güncel fiyatı 175 TL olarak belirlenmiştir (Oğuzeli Belediyesi, 2021).

Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda Barak 
Kostüm Dikimi (Ezo Gelin Bebek) Eğitim Programının Oğuzeli Kaymakam-
lığı tarafından desteklendiğini üçlü protokol kapsamında Oğuzeli Belediyesi 
öncülüğü ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ve Oğu-
zeli Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu eğitim 
kapsamında tarafların rolleri incelendiğinde eğitim, eğitmen, eğitmen ücreti ve 
eğitim sonu sertifikalandırma süreciyle ilgili olarak Oğuzeli Halk Eğitim Mü-
dürlüğü, kursiyerlerin sosyal güvence ve harcırah süreciyle Gaziantep Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve kursiyerlerin belirlenmesi, eğitim mekânının 
ayarlanması, eğitimde kullanılacak olan bebek malzemelerinin temini ve hazır-
lanan bebeklerin satışı gibi süreçler de Oğuzeli Belediyesi tarafından yürütül-
mektedir. Eğitim programı kapsamında birçok kurumun iş birliği yapması ve 
yerel yönetim mekanizmalarından biri olan belediyenin bu çalışmaya öncülük 
etmesi Barak kültürünün sürdürülmesi açısından önemlidir. Program kapsa-
mında kursiyer olarak bölgede yaşayan ilgili ev hanımları kabul edilmektedir. 
Ayrıca programda bölgede yaşayan bir Giyim Öğretmeni eğitmen olarak görev 
almaktadır. Bu durum yöre halkının hem kendi kültürünü koruması hem de 
sürdürmesi açısından değerlidir.
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Barak Kostüm Dikimi (Ezo Gelin Bebek) Eğitim Programı tanıtımı ulusal 
basında da yer almıştır. Oğuzeli Kaymakamı ve Belediye Başkanı verdikleri 
demeçlerde Barak Giyim Kültürüne ve zenginliğine dikkat çekerek bu mirası 
koruyup gelecek nesillere aktarmak istediklerini söylemişlerdir.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, “En önemli amacımız ‘Ezo Gelin’i ve 
unutulmaya yüz tutmuş, günümüzde çok az insan tarafından kullanılan yöresel 
kıyafetleri gelecek nesillere aktarmak.” Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait 
Kılıç, “Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere, türkülere 
konu olan Ezo Gelin’in adını yaşatmak istiyoruz Kıyafetler aslına uygun olarak 
tasarlandı. Barak kültürü dediğimiz Türkmen kültürü yavaş yavaş kaybolmaya 
yüz tutuyor. Ezo Gelin’i sıçrama tahtası yaparak bu kültürü yaşatmak, tanıtmak, 
devamlılığını sağlamak adına yapılan projelerden biri. Her gören çok beğeni-
yor. Kız çocukları bebekle oynamayı sever. Bizim kültürümüze yabancı olan 
bebekler var. Çocuklarımız onlarla oynayacağına kendi kültürünü, kıyafetlerini 
tanısın. Kendisine bu kahramanları örnek alsın. Amaçlarımızdan birisi de bu-
dur” (T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2021; Anadolu Ajansı, 2021; 
Sabah Haber, 2021).

Ezo Gelin Bebek yapımı eğitimi kapsamında ilki Nisan 2019 diğeri Şubat 
2021 olmak üzere toplamda iki eğitim programının açıldığı görülmüştür. Bu 
kapsamda Oğuzeli İlçesi’nde ikamet eden ve tamamı ev hanımlarından oluşan 
toplam 30 kursiyerin eğitime katıldığı belirlenmiştir. Eğitimler sonunda top-
lam 28 kursiyer sertifikalarını alarak programdan mezun olmuştur. Oğuzeli Be-
lediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Ezo Gelin Bebek yapımının Barak giyim 
kültürünü koruma ve yaşatmasının yanı sıra bölgede yaşayan ev hanımlarının 
hem meslek öğrenmesine hem de ekonomik bir gelir elde etmesine yardımcı 
olduğu görülmektedir. Ayrıca hikâyesi ve türküsü bağlamında birçok film ve 
dizilerde yer alan ve bilinirliği yaygın olan Ezo Gelin karakterinin adının be-
beğe verilmesinin farkındalık oluşturma sürecine katkı sağladığı görülmektedir.

1. İş Sağlığı ve Güvenliği (8 Saat) 7. Düz Dikiş (14)

2. Geleneksel Türk Giysi Aksesuarları (24) 8. Ezo Gelin Bebek, Yöresel Barak Giysisi 
Dikme (80)

3. Basit Nakış Temel İğne Teknikleri (21)
4. Basit Nakış İğneleri (24) 9. Ezo Gelin Bebek Süsleme (64)
5. Boncuk Aksesuarlar (36) 10. Ezo Gelin Bebek Baş Süslemeleri (72)
6. Pul ve Boncuk Dikişleri (18) 11. Ürünlerin Bakımı ve Korunmasıdır (16)

Tablo 2. Barak Kostüm Dikimi (Ezo Gelin Bebek) Eğitim Programı Modül-
leri (Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin Bebek) Kurs Programı, 2021)
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Eğitim programı incelendiğinde programın 377 ders saatinden oluştuğu ve 
içerisinde 11 modülün yer aldığı görülmektedir. Program modüllerini incelen-
diğinde ise teknik konuların modül olarak çok ama sürelerinin az olduğu bun-
ların dışında kalan modüllerin sayı olarak az ama süre olarak daha çok olduğu 
ve Geleneksel Türk Giysisi ve Barak Kültürünü içerdiği görünmektedir.

MODÜL ADI KAZANIM ÖĞRENME 
KAZANIMLARI

SÜRE

GELENEKSEL 
TÜRK GİYSİ 
AKSESUARLARI

Geleneksel 
kıyafetleri, başa 
ve ayağa giyilen 
aksesuarları, takıla-
rı ve giysi üzerine 
takılan aksesuarları 
araştırarak dosya 
hazırlar.

• Osmanlı döneminde kulla-
nılmış ve günümüzde farklı 
yörelerde kullanılan geleneksel 
kıyafetler hakkında yazılı ve 
görsel doküman toplayarak 
dosya hazırlar.
• Başa ve ayağa giyilen gele-
neksel aksesuarlar hakkında 
yazılı ve görsel doküman topla-
yarak dosya hazırlar.
• Başa ve ayağa takılan gele-
neksel Türk takıları hakkında 
yazılı ve görsel doküman topla-
yarak dosya hazırlar.
• Günümüzdeki farklı yörelerde 
giysi üzerine takılan geleneksel 
aksesuarlar hakkında yazılı ve 
görsel doküman toplayarak 
dosya hazırlar.

24

EZO GELİN BEBEK, 
YÖRESEL BARAK 
GİYSİSİ DİKME

Barak yöresine  
uygun Ezo Gelin 
bebek giysisi diker.

• Bebek üzerinden giysi kalıbı 
ölçülerini alır.
• Barak yöresine uygun Ezo 
Gelin bebek giysi kalıbını 
hazırlar.
• Ezo Gelin bebek giysi kalıpla-
rını kumaşa uygulayarak kalıp 
parçalarını dikerek birleştirir.
• Barak yöresine uygun dikilen 
giysiyi  sırasına  göre  bebeğe 
giydirir.

80

EZO GELİN BEBEK 
SÜSLEME

Ezo Gelin bebek 
süsler.

• Ezo Gelin bebeğin boyutuna 
göre süsleme malzemelerinin 
ölçülerini belirler.
• Barak yöresine ve modele 
uygun süsleme yapar.

64

EZO GELİN BEBEK 
BAŞ SÜSLEMELERİ

Ezo Gelin bebek 
baş süslemelerini 
hazırlar.

• Barak yöresine ve modele 
uygun baş süslemelerini yapar.
• Barak yöresine ve modele uy-
gun baş süslemelerini giydirir.

72
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Tablo 3. Barak Kostüm Dikimi (Ezo Gelin Bebek) Eğitim Programı Modül-
leri Kazanım ve Zaman Tablosu (Yöresel Barak Giysisi Yapımı (Ezo Gelin 

Bebek) Kurs Programı, 2021)

Programdaki modül süreleri incelendiğinde 137 saatin iş güvenliği, iğne ve 
dikim teknikleri gibi teknik konulardan oluştuğunu geriye kalan 240 saatin ise 
Geleneksel Türk Giyimi, Barak Giyim Kültürü ve Ezo Gelin Bebek Giysisi 
gibi konulara ayrıldığı görülmüştür. Ayrıca modül ve öğrenme kazanımlarına 
bakıldığında Geleneksel Türk Giysisi ve Barak kadın kıyafetleri üzerinde daha 
çok durulduğu, bunun ise oluşturulan folklorik bebeğin Barak Giyim Kültürü-
nü daha iyi temsil etmesine imkân sağlayacağı söylenebilir.

Resim 1’de gösterilen Ezo Gelin Bebeğinin kıyafetlerine bakıldığında Ba-
rak Giyim Kültürünün kadın kıyafetleri görülmektedir. Barak kadın kıyafet-
leri gösteren Tozzak, Ahmediye, Beşibirlik, Köynek, Kemer, Kadife Üç Etek, 
Önlük/Etek, Tuman/Şalvar ve Yemeni’nin üretilen bebek üzerinde aslına 
uygun olarak giydirildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra filmlerde ve dizilerde 
çarpıtılarak anlatılan Ezo Gelin hikâyesinin doğrusu ve aslı küçük bir kitap-
çık halinde bebek üzerinde ilgiliye sunulmaktadır. Bu uygulama ile Oğuzeli 
Belediyesi’nin Barak Kültürünü koruma amacına yönelik olarak çalıştığını ve 
bilinen yanlışları düzeltme amacı olduğu söyleyebilir. Oğuzeli belediyesi Barak 
Kültürünün korunmasına yönelik yaptığı projeler kapsamında Tarihi Kentler 
Birliği tarafından “Proje Ödülü” ve “Yılın Projesi Ödülü” olarak iki ödüle lâyık 
görülmüştür. Bu ödüllerin ilki Eylül 2018 tarihinde verilen “Barak Mimarisi ve 
Kültürünün Korunması Projesi”dir. İkinci ödül ise Kasım 2018 tarihinde ve-
rilen “Ezogelin-Barak Kültür Evi Kır Kahvesi Projesi”dir (Oğuzeli Belediyesi 
Proje Ödülleri, 2021).
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                                                                   1. Tozzak

                                                                               2. Ahmediye

                                                                               3. Beşibirlik

                                                                               4. Köynek

                                                                               5. Kemer, Kuşak

                                                                               6. Kadife Üç Etek

                                                                               7. Ezo Gelin Hikâyesi

                                                                               8. Önlük, Etek

                                                                               9. Tuman/Şalvar

                                                                              10. Yemeni

Resim 1. Ezo Gelin Bebek

Sonuç

Günümüzde teknolojinin, şehirleşmenin ve modernleşmenin artmasıyla 
birlikte geleneksel giyim kültürü de hızlı bir şekilde değişmeye başlamış ve 
çoğu yöresel kıyafet işlevini kaybetmeyle karşı karşıya kalmıştır. Geleneksel 
giyim kültüründeki değişim önce iş hayatında daha çok yer alan erkek kıyafet-
lerinde başlamış daha sonra zamanla kadın kıyafetlerine geçmiştir. Bu durum 
bazı çevrelerce bir koruma güdüsü olarak geleneksel kıyafetleri korumak için 
çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu kapsamda yapılan farklı uygulamalar 
olmakla beraber karşımıza en çok çıkan uygulama yöresel folklorik bebek yapı-
mıdır. Folklorik bebek yapımı ve eğitimi günümüzde yaygın olarak yapılmakta 
ve başta belediyeler olmak üzere birçok kurum tarafından desteklenmektedir. 
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Yapılan çalışmalara bakıldığında bu ürünlere olan ilginin hala devam ettiği gö-
rülmektedir. Folklorik bebeklerin üzerine giydirilen yöresel kıyafetler bölgenin 
giyim kültürünü yansıtmakla beraber, bebek ve çocukların kendi kültürünü 
öğrenecekleri birer nesne görevi görmektedirler. Bu sayede geleneksel giyim 
kültüründe kültürel aktarım ve sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılarak unutul-
maya yüz tutmuş kültürel miraslar bir anlamda korumaya alınmış olmaktadır.

Folklorik bebek yapımı konusunda yapılan çalışmaları ve elde edilen verileri 
incelediğimizde, yerel yönetimlerin bölgelerindeki yerel kültürü koruma için 
birçok çalışmalar yaptığı ve bu konuda farkındalık oluşturma gücüne sahip ol-
duğu görülmektedir. Belediyelerin kültürel değerler ile ilgili yaptığı çalışmalar 
belediye kanununda sayılan görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. 
Belediyeler yörelerinin kültürüne sahip çıkma, bu konuda farkındalık oluştur-
ma, canlandırma, farklı paydaşlarla iş birliği yapma gibi kültürel miras koruma 
süreçlerinde daha aktif bir rol alması gerektirmektedir. Belediyeler gerek ku-
rumlar arası iş birliği gerekse de bölgedeki kültür taşıyıcılarına erişebilme ve 
onlarla etkileşim halinde olma yönünden birçok kurum ve kuruluşa göre daha 
güçlüdür. Yereli en iyi yerel bilir ve bu konuda en iyi yerel çalışır düşüncesi 
yaygın olarak bilinmektedir.

Sonuç olarak Barak Giyim Kültürünü koruma ve folklorik bebek üretim 
sürecinin başarılı bir uygulama olduğu söylenebilir. Bu uygulama ile ilgili aşa-
ğıdaki önerileri sıralamak yerinde olacaktır. Bunlar;

Ezo Gelin Bebek yapımı Barak Kültürünün tanıtılması ve bu alanda far-
kındalık oluşturulması için aracı olarak kullanılmalı ticari ve turistik kaygıdan 
ziyade kültürün aktarımına odaklanılmalıdır.

Yapılan bebekler çocukların oyun oynayacağı bir bebek formatında olmalı 
süs eşyası ya da hediyelik eşya gibi evin bir köşesinde âtıl durmamalıdır.

Ezo Gelin Bebek programında kurs ve kursiyer sayılarının artırılarak daha 
çok kesime ulaşılmalıdır.

Yapılan bebek kâr amacı gütmeden her kesime hitap edebilecek makul fi-
yatta olmalıdır. Hatta bölgede yaşayan çocuklara ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. 
Bu miras koruma amacına doğrudan hizmet eden bir uygulama olabilir.

Aşırı ticarileştirme ya da aşırı turistifikasyon gibi tehlikelere dikkat edilmeli 
ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yoksa aktarılmak istenen kültürel miras bağla-
mından kopartılıp kaybolabilir ya da koruma amacı dışına çıkarılabilir.
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Barak Türkmenleri zengin giyim kültürüne sahiptirler. Barak giyim kültürü 
folklorik bebek dışında da farklı koruma ve canlandırma projeleriyle koruma 
altına alınmalıdır. Örneğin; bu kıyafetlerin satılmasının yaygınlaştırılması, kı-
yafetlerin alınması ve giyilmesi için teşvik edici yöntemler uygulanmalı.

Belediyeler bulundukları bölgedeki somut olmayan kültürel miras unsur-
larının tümü için farklı faaliyetler ve uygulamalar yapmalı, sayısını artırmalı, 
koruma sürecinde aktif rol alarak öncülük etmeli ve kültürel sürdürülebilirliğe 
katkı sağlamalıdır.

Şüphesiz kültür işlevseldir. O işlevini kaybederse o kültürü de unsuru da 
kaybederiz. Bu konuda kültürel değerlerin işlevselliğini artırmak için çalışıl-
malıdır.

Notlar

Barak Kostüm Dikimi (Ezogelin Bebek) hakkında elde edilen görsel veriler 
Gaziantep Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden alınmıştır.
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ÖZET

Türk kültür dinamikleri içerisinde kolektif hafızanın diri olduğu Türkmen 
aşiretleri/obalarından biri de Barak Türkmenleridir. Barak Türkmenleri, göç 
ve iskân süreci boyunca diğer Türk boyları/aşiretleri/obaları gibi birçok tarihî 
olayları yaşamış olup bu yaşanılan olayları sözlü kültür ürünlerine aktarmış-
lardır. Sözlü kültür ürünlerinin en az yaratılması kadar önemli olan diğer bir 
hususu da gelecek kuşaklara aktarımı konusudur. Doğal bir aktarım mekânları 
olan köy odaları da kültürel belleğin diri tutulduğu yerler olarak karşımıza çık-
maktadır. Köy odası geleneği, genelde Türk topluluklarının, özelde ise Barak 
Türkmenlerinin en önemli hafıza mekânları olarak bilinmektedir. Barak köy 
odaları, ortak belleğin yaratmış olduğu türkülerin ağıtların, hikâyelerin, oyunla-
rın anlatıcı/icracı-dinleyici eksenli söylendiği ve sergilendiği mekânlardır.

Barak köy odaları, alan araştırmaları bağlamında halk biliminin önemli ça-
lışma alanları arasında olmuştur. Ancak değişen zaman faktörü ve gelişen tek-
nolojinin doğal bir sonucu olarak eskisi kadar işlevinin olmadığı tespit edilmiş-
tir. Barak köy odalarının işlevini koruyamaması o kültürde yetişen insanların 
sözlü kültürlerini aktarması için yeni hafıza mekânları oluşturmasına itmiştir. 
Bu hafıza mekânlarının en önemli kısmını ise yeni medya olarak adlandırı-
lan sosyal medyalar almıştır. Bu bildiride, internet folkloru bağlamında sosyal 
medya alanı olan “Barak Türkmen Kültürü” Facebook sayfasının, gelecek ne-
sillere kültür aktarımı, işlevselliği ve oda geleneğinin sanal mekânlara deği-
şimi-dönüşümü birlikte incelenmiştir. Sanal odalarla, bir bakıma yeni hafıza 
mekânları oluşturan kültür taşıyıcılarının, dinleyici/izleyici birlikteliği ile ortak 
belleğin oluşturulması süreci değerlendirilmiştir. Bu sanal odalarda paylaşılan 
halk bilgisi ürünlerinin Barak Türkmenlerinin geleneksel formdaki ürünleri ile 
farklılıkları karşılaştırılmış ve olumlu yahut olumsuz yanlarına dikkat çekilmek 
istenmiştir.        

Anahtar Kelimeler: Barak Köy Odası, Sanal Oda, Değişim-Dönüşüm, İşlev
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Giriş

Tarihin geniş zaman dilimine yayılan ve büyük bir ulus olma özelliğine 
sahip olan Türkler, ayrıca geniş coğrafyalarda da kendisine yer bulmuştur. Ko-
nar-göçer bir toplum yapısına sahip olmaları neticesinde, ana yurtları olarak 
bilinen Orta Asya’dan çeşitli bölgelere yaptıkları göçler bu durumun temel se-
bebi olarak söylenebilir. Bu göçler askerî, siyasî, sosyal vb. gibi birçok doğal 
sebepten dolayı gerçekleşmiştir. Oğuz Türklerine mensup birçok boy, aşiret ve 
oba da bu doğal sebeplerin sonucunda çeşitli göç hareketlerine maruz kalmış-
lardır. İçlerinde Avşar, Beğdili, Bayındır gibi Türk boylarının da bulunduğu 
Horasan’dan Anadolu’ya yapılan göçler de bu durum ekseninde oluşmuştur.” 
Akkoyunlu Devleti’nin Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne yenilmesi” 
siyasî, Orta Asya’da yaşanan “kıtlık ve kuraklı” da sosyal sebepler arasında gös-
terilebilir (Çakır, 2015, s. 12; Ersoy, 2009, s. 75). Bu bağlamda, yaşanan göçler, 
savaşlar ve bunların neticesinde oluşan iskân süreçleri Türk toplumunun tarihi 
vesikalarının bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Gaziantep, Kilis, Halep vs. gibi yerleşim yerlerini de içine alan coğrafyada 
bulunan boy, oba yahut aşiretlerin, Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda uygula-
dığı iskân politikaları sebebiyle zorunlu iskâna tabi tutulduğu bilinmektedir. 
İskân Türkleri/Türkmenleri olarak bilinen bu boy/aşiret/obalar hakkında Os-
manlı’nın iskân sürecindeki tutumunu Faruk Sümer, “Halep Türkmenleri ve 
Yeni-İl’e bağlı hemen bütün Beğdili obalarını, Boz-Ulus’un göç etmemiş olan 
kalıntısını, Halep Türkmenleri ile Yeni-İl’e dâhil diğer birçok oymakları Belih 
ırmağının Harran’ın altındaki Akçakale’den Rakka’ya dek uzanan kıyısına yer-
leştirdi.” şeklide belirtmiştir (Sümer, 1972, s. 193). Rakka’dan Urfa’ya kadar yer-
leştirilen bu Türk/Türkmen boyları/aşiretleri ayrı ayrı zamanlarda Anadolu’nun 
çeşitli yerlerine göç etmeye başlamışlardır. Bu Türkmen boy ve aşiretlerinden 
Beğdilliler ve Barakların Antep ve civarına yerleştikleri bilinmektedir. Faruk 
Sümer’e göre bu iskânda en büyük acıları Beğdili boyu çekmiştir (Sümer, 1972, 
s. 194). Bu çekilen acıların ise yörenin oyun, türkü, ağıt, hikâye gibi sözlü kültür 
ürünlerine yansıdığı görülmektedir. 

Sözlü kültür ürünlerinin yaratıldığı zamandan bu yana dek dinamik bir 
yapısının olması neticesinde ağızdan ağza, dilden dile yayılma özelliği söz ko-
nusudur. Bu ürünlerin yaratılması kadar aktarılmasının da önemli olduğu, halk 
bilimi araştırmacılarınca vurgulanmaktadır. Aktarım konusunda ön plana çıkan 
icracı ve dinleyiciyi bir arada bulunduran mekân faktörü önemli bir işlev üst-
lenmektedir. İskân Türkleri/Türkmenleri genelinde, Barak Türkmenleri özelin-
de bu aktarım mekânlarının köy odaları olduğu bilinmektedir. Köy odası ge-
leneğinin yörede sadece Barak Türkmenlerinin değil aynı zamanda diğer Türk 
boy/aşiretlerinin de hafıza mekânları olarak işlevselliğini yürüttüğü sözlü kay-
nakların beyanı doğrultusunda tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmanı inceleme 
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alanını Barak köy odası geleneği oluşturmaktadır. Nebi Özdemir’in “halkbilimi 
ve medya ilişkisinin varlığı ve vazgeçilmezliği bağlamında halkbilimcilerin sa-
dece geçmişi araştıran ve bugünü yorumlayan değil aynı zamanda geleceği de 
kurgulayan bir kimliğe sahip olmalıdır” (Özdemir, 2001, s. 113) ifadelerinden 
hareketle Barak köy odalarının medyadaki oluşumu incelenecektir. Yeni hafıza 
mekânları olarak nitelendirdiğimiz “sanal oda” örneği, “Barak Türkmen Kültü-
rü” facebook sayfasının kültürel işlevleri, anlatıcı/icracı-dinleyici birlikteliği ve 
bu sanal odaları takip eden sözlü kaynak kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 
değişim-dönüşümün etkileri birlikte değerlendirilecektir. 

Barak Köy Odalarından Sanal Odalara Dönüşüm

Halk bilimi disiplinin temel inceleme alanını oluşturan halkın tanımını 
Alan Dundes, “en azından ortak bir faktörü paylaşan herhangi bir insan gru-
bunu ifade eder. Bu grubu birbirine bağlayan faktörün ortak bir meslek, dil 
veya din olabilir ne olduğu önemli değildir. Bundan daha önemli olan ise, 
herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan grubun kendisine ait olduğunu kabul 
ettiği bazı geleneklere sahip olmasıdır.” şeklinde yapmaktadır (Dundes, 2003, 
s. 10). Dundes’ın bu tanımından hareketle insan gruplarının halk olarak ta-
nımlanması için belirli bir zamandan geçmiş ve sürekliliği olan geleneklerin 
olması gerektiği düşünülmelidir. Ağızdan ağza yayılan sözlü geleneklerin ne-
silden nesile aktarımında ise icra ortamlarının önemi göz ardı edilmemelidir. 
Çünkü sözlü kültür ürünlerinin yaşaması ve yaşatılması için kültürel mekânlar, 
kültürel hafızayı diri tutmaktadır. İşlevsel halk bilimi kuramı, folklor ürünle-
rinin icra edilmedikleri ve bu icra karşısında tepki gösterecek bir izleyici kit-
lesi bulamadıkları sürece anlamsız olduğunu kabul etmektedir. Kültür bilimci 
Malinowski, “şüphesiz metin önemlidir fakat bağlamsız metin ölüdür.” ifade-
leriyle sözlü kültür ürünlerinin devamlılığı için bu icra ortamlarının önemini 
vurgulamaktadır (Çobanoğlu, 2015, s. 281). 

Barak Türkmenlerinin hafıza mekânları olarak görülen köy odaları, ge-
leneksel süreçte oluşmuş oyun, türkü, hikâye gibi sözlü kültür ürünlerinin 
aktarıldığı mekânlar olmanın yanı sıra kültürel kimliğin inşasında rol üstle-
nen mekânlar olarak da bilinmektedir. Pierre Nora (2006) hafıza mekânlarını 
“birçok boyuta sahip önemli buluşma yerleri” olarak tanımlamaktadır. Bu bo-
yutları, “tarihi, etnografik, psikolojik, siyasi” boyutlar olarak adlandıran No-
ra’ya göre “hafıza içerikten çok bir çerçevedir; her zaman elde bulunan bir koz, 
bir stratejiler bütünü, varlığından çok kullanılma biçimiyle değer taşıyan bir 
olgudur.” (Nora, 2006, s. 10). Bu bağlamda kültürel hafıza ile kültürel kimlik 
oluşumu eş değer bir şekilde değerlendirilebilir. Çünkü birey veya bireyler bu 
hafıza mekânlarda bulunduğunda kişiliğinden çok kimliği üzerindeki etkileri 
ile var olmaktadır. Kişilik, sosyal varlığın kendine özgü davranış özellikleri-
dir. Nesneldir. Karşılaştırmalıdır. Dışarıdan görüldüğü gibidir. Oysa kimlik, 
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insanın kendisini nasıl algıladığı, kimle özdeştirdiğidir (Güvenç, 1993, s. 8). 
Bu bağlamda kültürel kimlik olarak nitelendirebileceğimiz Barak Türkmen 
kültürü, bu odalar sayesinde korunabilmiştir.

Köy odası geleneği, Anadolu’nun hemen her bölgesinde işlevsel olarak ge-
leneksel kültürün yaşatıldığı yerler olarak bilinmektedir. Konya barana odaları, 
Balıkesir-Dursunbey barana geleneği, Şanlıurfa oda kültürü, Kilis-Musabeyli 
köy odaları (Yakıcı, 2010; Gültekin, 2011; Kırmızı, 2021; Kılınç, 2021) köy 
odası geleneğinin örnekleri olarak gösterilebilir. Ancak sosyokültürel durum, 
geleneksel törenler ve işleyişi bağlamında bu köy odaları bazı özellikleriyle 
birbirinden ayrılmaktadır. Anadolu’daki köy odası geleneğinin bir uzantısı 
olarak görülse de Barak köy odası geleneğinin de kendi geleneksel yapısı içe-
risinde farklı nitelikleri söz konusudur. Örneğin köy odaları birçok bölgede 
köyün ortak malıyken Barak odaları ise köyün ortak malı olmayıp her odanın 
bir sahibinin olduğu yerlerdir (KK 1; KK 2). Barak odalarındaki “oturma dü-
zeni, konuşma, ikram etmek ve ikrama karşılık vermek” (Korkmaz, 2008, s. 
17) gibi sözlü olmayan kurallar da yine kendi içerisindeki geleneksel yapısı 
çerçevesinde oluşmuştur.

Barak odalarındaki oturma düzeni, oda geleneği içerisindeki en önemli 
unsurlar arasında gösterilmektedir. Konar-göçer yaşamdaki “orun” yani yer-
leşme düzeninin bir devamlılığı olarak düşünülen oturma düzeni oda geleneği 
içerisinde özenle korunan gelenekler arasındadır (Yıldırım, 2008, s. 43). Otur-
ma düzeni ile ilgili olarak şunlar söylenebilir: “giriş kapısını gören şöminenin 
başında oda sahibi, oda sahibinin tam karşısında sağ tarafına misafirlerin en 
hatırlısı, daha sonra ise odada bulunan misafirler sağlı sollu önem sırasına göre 
oturmaktadır (Çakır, 2015, s. 122). Yine yemek yerken oluşturulan oturma 
düzeni ile ilgili olarak Mehmet Ali Yıldırım, “dikdörtgen veya yöre tabiriyle 
ince uzun odanın üst başında önemli misafir veya misafirler yer alır” şeklin-
de belirttikten sonra bu düzenin eskiden beri uygulandığını ifade etmektedir 
(Yıldırım, 2008, s. 43). Barak köy odasındaki diğer bir gelenek ise kahve ikra-
mı ve bu ikramın kendi içerisinde oluşturduğu kurallarıdır. Acı kahve olarak 
bilinen mırra, oda içerisinde sürekli hazır bir şekilde bulunmaktadır. Kahvenin 
ikramı herkese aynı fincandan sunularak yapılmaktadır. Fincanı yere koymak 
ev sahibine hakaret olarak algılanmaktadır. Kahve en çok iki defa verilir. Kah-
ve, üç defa araka arkaya verilirse bu misafire “kalk git” anlamına gelmektedir 
(Çakır, 2015, s. 125; Korkmaz, 2008, s. 18). 

Barak odaları sahibinin kendi evinden uzakta inşa ettiği yerlerdir. Bu oda-
ların gideri oda sahibi tarafından karşılanmaktadır. Oda içerisinde ağırlanacak 
misafirin oda sahibinin şanına yakışır şekilde yapılmasına özen gösterilmek-
tedir. Ayrıca oda sahipleri odasına gelen misafirlerin çokluğu ile de övünmek-
tedir (KK 1, KK 2). Bu bağlamda Barak odalarının sahiplerinin olması ve 
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yukarıda söylenen nedenlerden dolayı bir statü göstergesi oldukları yorumu 
yapılabilmektedir. Barak odaları, adabın, hoşgörünün, saygının ve toplumsal 
kuralların öğrenildiği yerlerdir. Eğer bir kişi oda geleneği içerisinde yetişmişse 
“Barak Üniversitesi” olarak söylenegelen bu kurumdan mezun olmuş demektir 
(KK 1). Bu bağlamda Barak odalarının aynı zamanda eğitim işlevini üstlendiği 
görülmektedir. 

Barak odalarının en önemli işlevini oluşturan ve hafıza mekânı olarak ni-
telendirilmesindeki sebep ise yörenin sözlü kültürünün bu odalarda yaşatıl-
masıdır. İskân ve göç etrafında oluşan halk hikâyelerinin, türkülerin, ağıtların 
nesilden nesile aktarılmasında önemli bir konumu olan Barak odaları, sözlü 
tarihi vesikalarını icracı ve dinleyici ekseninde iletişimsel ilişkiler kurması bağ-
lamında da önemli görülmektedir (bkz. Ersoy, 2005). Sözlü kültür ürünlerinin 
aktarımı hususunda mekânların önemini vurgulayan Öcal Oğuz “üreten ve 
üretim yeri yok olunca üretimin durduğu yani ürünün ortaya çıkmadığı ve bu-
nun kültürel süreklilik ve çeşitlilik açısından vahim bir sonuç” olduğunu belirt-
mektedir (Oğuz, 2007, s. 31). Peter Burke ise “Kültürün herhangi bir parçasını 
anlayabilmek için, onu, fiziki ve toplumsal bağlamını kamusal veya kişisel, iç 
veya dış çevresini içeren bir ortama yerleştirmeliyiz, çünkü bu fiziki alan, içinde 
olup bitenleri yapılandırmamıza yardım eder.” (Burke, 1996, s. 127-128) ifade-
leriyle mekân içerisinde oluşan kültürel ürünleri yine mekân ile değerlendirme-
nin doğru olacağını belirtmektedir. Barak köy odaları hem kültürel çeşitlilik ve 
süreklilik hem de sözlü kültür ürünlerini anlamlandıracağımız mekânlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Barak köy odaları, yakın zamana kadar yukarıda belirtilen geleneksel form-
ları bünyesinde bulundurması bağlamında önemli hafıza mekânları olarak 
bilinse de günümüzde bu işlevsel fonksiyonlarından uzaklaşmasından dolayı 
sembolik mekânlara dönüşmüştür. İnsanın yaşam alanının değişmesi bu duru-
mun temel sebepleri arasında gösterilebilir. Yaşam alanı olarak kentlere yaşanan 
göçler, Barak köy odalarının ürün, üretici ve kültür aktarımı bağlamında olum-
suz olarak görülebilecek sonuçlarına yol açmıştır. Bu bağlamda değişim-dönü-
şümün kaçınılmaz olduğu düşünülmelidir. Bu değişim-dönüşüm paralelinde 
oluşan medya kültürünün yeni hafıza mekânlarının oluşumundaki olumlu et-
kisi görülmektedir. 

“Somut Olmayan Kültürel Miras’ın Korunması” yaklaşımında “kültürel 
mekânların korunması” da yer almaktadır. Bu konu, öncelikle sözü edilen kül-
türel mirasın yaratıldığı, Âşık kahvehanesi gibi, mekânların/ortamların ko-
runmasını, yaşatılmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Sözleşme, yok olmak 
üzere olan diğer geleneklerle birlikte âşıklık geleneğinin temel icra ortamları, 
“Âşık kahvehaneleri”nin de, çağdaş yaşamın ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
de gözetilerek, yaşatılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bütün bu yaklaşımlar, 
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gelenekleri dondurarak değil, geliştirerek canlı bir şekilde korumayı benimse-
mektedir. Bu amaçlara öncelikle kamu ve diğer dinamiklerle uygulamaların 
yanında, medyanın katkılarıyla ulaşılabileceği de açıktır (Özdemir, 2015, s. 
386). Geleneksel kültürün, aktarım mekânları olan Barak odalarının da bu 
koruma altında değerlendirilmesi ayrı bir çalışma konusu olarak düşünülebilir 
ancak burada vurgulanan nokta medyanın katkısı konusudur. Bu mekânlar-
daki üretim, üretici bağlamını bu mecralara taşınması sürekliliği, çeşitliliği ve 
aktarım devamlılığı olarak görülebilir. 

Sanal sistemin eril ve kentli niteliği kabul edilmekle birlikte yerelin de bu 
dünyada boy göstermeye başladığı belirlenmiştir. Yerelin sandığı, sanal âlemde 
açılmıştır. Bugün pek çok köyün ve kasabanın internet sitesi bulunmaktadır 
(Özdemir, 2015, s. 389). Nebi Özdemir’in de belirttiği, sanal dünyada bu-
lunan, geleneksel kültürünü yayma amacı güden birçok paylaşım sitelerinin 
ve blogların var olduğu bilinmektedir. Bu sanal sayfaların paylaşım amaçları 
arasında geleneksel kültürünü yaymak, aktarmak ve tanıtmak bulunmaktadır. 
“Sanal Dünyanın Köy Monografileri” adlı makalesinde Özdemir, bu sitele-
rin halk biliminin ana çalışma alanlarından olan “monografi çalışmaları ile 
içerik ve biçim açısından” benzer görmektedir. Ayrıca yereli küresele taşıma-
da önemli bir işlev üstlendiğinin vurgusu yapılan makalede, “sanal köy-kasa-
ba-kent siteleri, etkileşime ve bilişime olanak tanıyan özellikleriyle, klasik yer-
leşim monografilerinden daha avantajlı konumdadır” (Özdemir, 2006, 24-25) 
ifadelerini kullanmaktadır. Bu ifadelerle, küresel boyutta geleneksel kültürün 
aktarımı konusuna dikkat çekmektedir. Bu bağlamda değişim-dönüşüm çer-
çevesinde düşünüldüğünde, Barak köy odalarının bir uzantısı olarak yorum-
lanabilecek ve kültür aktarımın sağlandığı sosyal paylaşım sitesi olan “Barak 
Türkmen Kültürü” Facebook sayfası, sanal hafıza mekânlarının bir örneği ola-
rak söylenebilir.

Medya ve iletişim teknolojilerinin günümüz dünyasında ve yaşamımızda 
hızlı yer edindiği görülmektedir. Bu iletişim teknolojilerinin içerisinde en ha-
cimli kulanım alanlarını ise sosyal medya alanları oluşturmaktadır. Bireysel 
kullanımından dolayı kişilerin kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla 
dile getirdikleri alanlar bu paylaşım siteleri “geleneksel kitle iletişim araçların-
dan farklı olarak büyük bir hızla etki alanını genişletmektedir.” (Çalışkan ve 
Mencik, 2015, s. 2). Etki alanı hızla genişleyen bu sosyal ağların günümüzdeki 
kullanımı ile ilgili olarak Süleyman Fidan (2017), “insanların yazı, fotoğraf, 
video gibi paylaşımlarla gerek gerçek kimliklerini gerekse de günlük yaşam-
daki tecrübelerini taşıdıkları sanal bir platform haline gelmiştir.” ifadelerini 
kullanmıştır. İnternet kullanıcılarının çoğu zamanlarının büyük bir kısmını 
bu sosyal ağlarda geçirmeye başlamışlar ve bunun sonucu olarak da yüzlerce 
sosyal ağ ve milyonlarca sosyal ağ kullanıcısı ortaya çıkmıştır (Fidan, 2017, 
s. 323). Sosyal ağlara örnek olarak “Facebook, İnstagram, Twitter, Youtube 
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gibi kullanım alanı yüksek platformlar söylenebilir. Bu sosyal ağlar içerisinde 
Facebook, diğer sosyal ağlardan kullanıcı sayısı bakımından ilk sırada yer al-
maktadır. Christian Fuchs, “An Alternative View of Privacy on Facebook” adlı 
makalesinde en popüler sosyal ağ olarak belirttiği Facebook’u “kullanıcılarının 
profillerini ürettikleri, bağlantılarını sergiledikleri, kendi bağlantı listelerinde-
ki kullanıcılarla bağlantı kurdukları ve kullanıcılar arasında iletişime geçmele-
rine olanak sağlayan web tabanlı çeşitli uygulamalar” olarak tanımlamaktadır 
(Fuchs, 2011, s. 141).

Facebook sosyal ağında bulunan birçok kullanıcının, kişisel paylaşımlarının 
yanı sıra bazı topluluk sayfalarına da üye oldukları bilinmektedir. Bu topluluk 
sayfaları arasında geleneksel kültürün yaşatıldığı, özellikle yerel bölgeleri kap-
sayan köy, kasaba yahut kent sayfaları bulunmaktadır. Kültürel kimliğin yansı-
tıldığı bu tür sayfalar, toplumun medya ile geleneksel kültür arasındaki bağını 
göstermektedir. Knut Lundby ve Helge Ronning medya ve geleneksel kültür 
arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamaktadır: “Modern toplumdaki değişimin 
en ilgi çekici boyutlarından birisi, medya kültürüyle geleneksel kültürler ara-
sındaki arayüzeyle bağlantılıdır. Geleneksel kültür, normalde deneyimlerin ve 
dolayımlanmamış söylemlerin doğrudan değişimiyle bağlantılıdır. Ama bunlar 
medya aracılığıyla da aktarılabilirler, ancak bu durumda medyanın sunduğu 
imgelerin, geleneksel kültürün temsil ettiği davranış kalıplarına çok ters düş-
memesi gerekir. Bu da medyayla onu çevreleyen kültürler arasındaki mesafenin 
çok fazla olmaması gerektiğine işaret etmektedir” (akt. Özdemir, 2001, s. 114). 
Bu bağlamda medya kültürü ile geleneksel kültürün aktarımına fayda sağlayan 
“Barak Türkmen Kültürü” Facebook sayfasının, halk bilimi disiplinin inceleme 
alanı olarak düşünülmüştür.

İnceleme alanını oluşturan Facebook sosyal ağı üzerinde Barak kültürü 
ile alakalı birçok sayfanın varlığı tespit edilmiştir. Bu sayfalar arasında 
paylaşımların sürekliliği ve takipçi sayıları göz önüne alındığında en çok 
etkileşimin olduğu sayfalardan olan “Barak Türkmen Kültürü” Facebook 
sayfası örneklem olarak seçilmiştir. “Barak Türkmen Kültürü” Facebook sayfası, 
ilgili sosyal ağın veri tabanı bilgilerine11 göre “28 Eylül 2010” tarihinden bu 
yana kullanıldığı görülmüştür. 96.164 takipçisi bulanan sayfanın bu zamana 
kadar aldığı toplam beğenilme sayısı ise 76.490 olarak verilere yansımaktadır. 
Ayrıca sayfa hakkında 18 tane de değerlendirme yazısı yazılmıştır. Sayfanın 
profil fotoğrafında, Baraklı ozan olarak bilinen Kılıçoğlu’nun bir dörtlüğü 
bulunmaktadır. 

“Barak Türkmen Kültürü” Facebook sayfası içerik bakımından başta Ga-
ziantep Barakları olmak üzere yörede bulunan diğer Türk aşiret ve obalarının 
da sözlü kültür ürünlerinden örnekler sunmaktadır. Sayfada paylaşılan bu içe-
1- https://www.facebook.com/barakturkmenkulturu/community/?ref=page_internal (E.T.: 30.10.2021)
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riklerin Barak yöresinde bilinen icracıların arşivlenmiş kayıtları olduğu tespit 
edilmiştir. Örneğin sayfanın “en popüler videosu” olarak gösterilen ve 290 be-
ğeni, 42 yorum yapılan, “Barak (dertli)-Bayındırlı Gazi Dayı”22 videosunda, 
Yukarıbayındır köyünden Âşık Gazi’nin seslendirmiş olduğu, uzun hava for-
matında okunan türkü bulunmaktadır. Barak köy odasından alınmış bu video, 
sanal odalarda yeniden aktarılmış olup kültürel sürekliliğe ve devamlılığa katkı 
sağlamıştır. Ayrıca sanal ortamların genelde etkileşimsiz mekânlar olduğunun 
düşünülmesinin aksine, yapılan yorumlardan da hareketle dinleyici/izleyicinin 
sanal aktiflik konumunda olduğu da görülmektedir.

Barak Türkmenlerinin en önemli ozanlarından sayılan Âşık Mahgül’ün 
kayıtları da sayfanın içerik olarak kullandığı arşiv kaynakları arasındadır. Mah-
gül’ün kendi sesinden olan, Karacaoğlan türküsünü33 seslendirdiği ve söyledi-
ği türkünün açıklamalarını yaptığı video örneği Karacaoğlan geleneğinin yöre 
kültüründeki etkisi ile ilişkilidir.

Doğal ortamda arşivlenmiş bir kayıt olan Hüseyin Kaplı’nın seslendir-
diği “iskân türküsü”44 425 beğeni ve 57 yorum sayısı en çok izlenen videolar 
arasındadır. Barak köy odalarının sözlü kültür ürünleri arasında yer alan is-
kân türkülerinin sanal odalar da bu denli etkileşim aldığı kolektif hafızanın 
bağlı bulunduğu gruptan kopmadığını gösterir. Maurice Halbwachs bu grup-
tan kopmamayı “Nasıl bir tohumu, filizlenmesi için uygun bir ortama sokmak 
gerekiyorsa, bizim dışımızda kalan tanıklar bütününe de, hatıralardan oluşan 
sağlam bir kütle halini alabilmesi için, anımsatıcı bir tohum gerekir.” (Halbwa-
chs, 2017, s. 13) şeklinde ifade etmektedir. Halbwachs’in “Anımsatıcı tohum” 
olarak belirttiği nokta, Barak köy odalarında söylenegelen iskân türkülerinin 
sanal odalarda yeniden aktarılmasıdır.

Barak köy odasında çekilmiş Derviş Hüseyin’in kayıtları55, Bey Veled tür-
küsünün hikâyeli anlatımından oluşmaktadır. Sözlü kültürün ve sözlü tarihin 
sanal odalardaki aktarımı örneği olarak gösterilebilecek bu video, geleneksel 
kültürün hatırlanması konusunda köprü olma niteliği taşımaktadır. Barak 
köy odası geleneğinde söylenen, doğal ortamlarında icracılarından derlenmiş 
ve arşivlenmiş bu kayıtların örneği çoğaltılabilir. Sayfa içeriğinin çoğunlu-
ğu kapsayan bu arşiv kayıtları, “Barak Türkmen Kültürü” sayfasında yeniden 
paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlarla Barak köy odalarını sanal ortama taşıyan 
sayfa, yeni bir hafıza mekân oluşumuna katkı sağlamaktadır. 

Sayfada dikkat çekilmesi gereken diğer bir paylaşım içeriği de sözsüz iskân 
türküleri altyapısıyla verilen Türkmen boy/oba/aşiretlerinin tarihi hakkındaki 
2- https://www.facebook.com/152270261480206/videos/2170339378525 (E.T.: 30.10.2021)
3- https://www.facebook.com/watch/?v=2100085912439 (E.T.: 30.10.2021)
4- https://www.facebook.com/watch/?v=2311617990402 (E.T. : 31.10.2021)
5- https://www.facebook.com/watch/?v=2247946288856 (E.T.: 31.10.2021)
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bilgilerdir. Bayındırlı,66 Kürdili,77 Abdülrezzaklı88 gibi Türkmen toplulukları 
hakkındaki yazılı bilgilerle sanal odaların, Barak köy odasındakine benzer şe-
kilde eğitim işlevi üstlendiğinin göstergesidir. 

Sanal oda oluşumu ile gelecek nesillere kültür aktarımının hedeflendiği bil-
gisi sayfa yöneticileri tarafında vurgulanmaktadır (KK 2;KK 3; KK 4; KK 5). 
Bu bağlamda bu sanal odaların, diğer bir işlevi de selefi olarak tanımladığımız 
Barak köy odalarının ve geleneğinin tanıtılmasıdır. Barak köy odalarıyla ilgili 
birçok içeriğin bulunması da bu bilgi ile örtüşmektedir. Köy odası sohbetleri, 
Barak köy odasının en önemli geleneklerinden “acı kahve”9 geleneği videosu bu 
içeriklere örnek olarak gösterilebilir. 

“Barak Türkmen Kültürü” Facebook sayfasının diğer paylaşım içerikleri 
arasında fotoğraflar bulunmaktadır. Barak düğünlerinden, oda geleneğinden, 
geleneksel kıyafetlerden, dövme geleneğinden ve buna benzer birçok geleneksel 
kültürden fotoğraflar ile kültür aktarımı gerçekleşmektedir. Bazı paylaşımlarda 
fotoğraflar düz bir şekilde paylaşılıyorken bazı paylaşımlarda da Barak Türk-
menleri ile ilgili bilgilerle paylaşılmaktadır.10

“Barak Türkmen Kültürü” Facebook sayfasının içerikleri göz önüne alın-
dığında; video, fotoğraf veya yazılı paylaşımlara bakmaksızın temel amacın 
geleneksel kültürü aktarmak ve sürekliliğini sağlamak olduğu görülmekte-
dir. Bu aktarım ve sürekliliğin sağlandığı yeni bir hafıza mekânı olarak nite-
lendirdiğimiz sanal odalar, William Bascom’un (2010, s. 71-86) işaret ettiği 
folklorun dört işlevi bağlamında düşünülmüştür. Bu sanal odada, icracıla-
rın yeniden aktarıldığı, dinleyici/izleyicilerinde aktif olduğu varsayımından 
hareketle, “hoş vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işlevi; değerlere, top-
lum kurumlarına ve törelerine destek verme; eğitim veya kültürün gelecek 
kuşaklara aktarılarak eğitilmesi; toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak 
için bir kaçıp kurtulma mekanizması” (Çobanoğlu, 2015, s. 282) işlevlerini 
üstlenmiştir. 

Sonuç 

Küreselleşmenin hızla yükseldiği ve bu yükselişin doğal sonuçları olarak 
birçok gelişmenin yaşandığı yirmi birinci yüzyıl dünyasında, bilimsel çalışma 
alanları da bu durumun neticesinde yeniden şekil almaya başlamıştır. Bu yeni 
çalışma alanlarından olan medya ortamlarının halk bilimi disiplininin uygula-
ma ortamlarına girdiği görülmektedir. Bu durum, halk bilimi araştırmacılarını 
6- https://www.facebook.com/watch/?v=855107634529795 (E.T.: 31.10.2021)
7- https://www.facebook.com/watch/?v=855119081195317 (E.T.: 31.10.2021)
8- https://www.facebook.com/watch/?v=855107067863185 (E.T.: 31.10.2021)
9- https://www.facebook.com/watch/?v=885982081442350 (E.T.: 31.10.2021)
10- https://www.facebook.com/barakturkmenkulturu/photos/3185817861458749 (E.T.: 31.10.2021)
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yeni nitel ve nicel araştırma yöntemlerine yönlendirmektedir. Bu çalışmada, 
halk bilimi disiplininin çalışma alanlarından olan folklor mekânlarının küresel-
leşmenin etkisi ile sanal ortamlarda yeniden şekillenmesi ele alınmıştır. 

Folklor ürünlerinin üretimi ve icrası açısından etkileşimin aktif olduğu 
mekânların ne denli öneme sahip oldukları, bu zamana kadar yapılan çalışma-
larda vurgulanmaktadır. Bu mekânların içerisinde oluşan kültürel faaliyetlerin 
ve geleneksel bilginin, özellikle gelecek kuşaklara aktarımı konusunda işlev yü-
rüttükleri bilinmektedir. Ancak değişim ve dönüşümün hayatın her noktasında 
yaşandığı yirmi yüzyıl bakışında, bu mekânların aynı işlevi üstlenmesini bekle-
mek romantik bakış açısından başka sonuç doğurmadığı söylenebilir. Gelene-
ği, içerisinde oluşturduğu geleneksel bilgiyi ve edebiyat ürünlerini yaşatmanın, 
yine kuşaklararası etkileşimle mümkün olacağı düşüncesinden hareketle, sanal 
ortamların etkin ve bilinçli hareket etmesi gerektiği düşünülebilir. İnceleme 
alanını oluşturan “Barak Türkmen Kültürü” facebook sayfası, geleneksel bilgi 
dolaşımının, sanal yönelimin ve etkileşimin aktif olduğu örneklerden bir ta-
nesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağlam merkezli bakış açısıyla incelenen 
sayfanın derlenen ve kayıt altına alınan, yöre kültüründen örnekleri yeniden 
dolaşıma sokması ve bu dolaşım sayesinde yeni nesillere aktarım sağlaması açı-
sından yeni bir mekânsal işlev üstlendiği tespit edilmiştir. Köy odası gelene-
ğinden beslenildiği ifade edilen sayfanın, sanal köy odası olarak adlandırılması 
da bu belirlenimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim “Barak Türkmen 
Kültürü” facebook sayfası özelinde değerlendirilen bu çalışma ile ortaya konul-
ması hedeflenen amaç, bu tür sayfaların halk biliminin inceleme alanına dâhil 
edilmesi ve bu sayfaların geleneksel bilgiyi ne denli doğru kullanıp kullanıl-
madığının saptanması olarak söylenebilir. İncelenen sayfanın yeni bir hafıza 
mekân olarak tespit edilmesindeki sonuç da bu doğrultuda yorumlanmaktadır. 
İçerik açısından yöre kültüründen örnekler ile sayfa takipçilerine hatırlatma ve 
aktarma işlevi üstlenen ilgili sayfanın, Barak köy odalarının, sanal köy odalarına 
dönüşümünün örneği olarak tespit edildiği söylenebilir. 
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ÖZET

Barak kültür coğrafyasının önemli bir parçasını oluşturan Oğuzeli’nde geç-
miş yıllarda Barak Kültürünü farklı boyutları ile ele alan çeşitli araştırmalar 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların ağırlıklı olarak somut olmayan kültürel 
miras etrafında yoğunlaşmış, maddi kültüre ait çalışmalar ise genellikle kerpiç 
mimari ile sınırlı kalmıştır. Oğuzeli ilçesinde 2016-2018 yılları arasında ger-
çekleştirdiğimiz Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında sadece Arkeolojik Kültürel 
Miras değil yakın geçmişe ait Kültürel Miras üzerine de araştırma ve belgeleme 
çalışmaları gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Çalışmalarımız sırasında Oğuzeli 
İlçesinde yerleşim sistemleri, arazi kullanımı, kerpiç mimaride terk edilen yerel 
uygulamalar, işlevlerini büyük oranda kaybetmiş kırsal üretim teknolojileri ve 
günlük yaşamda kullanılan nesneler gibi çok sayıda veriyi gözlemleme ve belge-
leme şansı yakaladık. Barak kültüre coğrafyasına sunulacak yeni maddi kültürel 
mirasa ait verilerin yanı sıra geçmiş yıllarda elde edilen veriler bir arada değer-
lendirilerek bölgede Maddi kültürün sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler 
ışığında değişimleri çalışma kapsamında ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Oğuzeli, Barak, Kerpiç Mimari, Zeytinyağı, Kırsal 
Kültürel Miras, Etnoarkeoloji

Giriş

Kültürel miras bilinci, kültür politikaları geliştiren devlet ve sivil toplum ör-
gütlerinin kurumsal kimliklerinin netleşmesi ile paralel bir süreçte tüm dünyada 
gittikçe artmıştır. Gaziantep özelinde ise kültürel miras bilinci Zeugma’da sür-
dürülen kurtarma kazıları sırasında (Ergeç, 2001: 54-59; Demir, 2019:116-117) 
yitirilen arkeolojik mirasa olan duyarlılık ile toplumun geneline yayılmaya baş-
lamıştır. Yerel sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde gelişmeye başlayan kültü-
rel miras bilinci, turizm ile bağlantılı bir şekilde ekonomik bir değer yaratması 
ile devlet kurumları tarafından desteklenmiş ve yeni yol haritaları üretilmesini 
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sağlamıştır. Arkeolojik kültürel mirasa olan ilgi ile başlayan bu süreç doğru kül-
tür ve turizm politikalarıyla beraber tematik müzeler, yerel el sanatları, mima-
ri, gastronomi gibi alanların sürekliliği olan ve büyüyen ekonomik birer değere 
dönüştürülmesini sağlamıştır. Ekonomik değer kazanımı, kültürel mirasa olan 
ilginin canlı tutulmasına, araştırmalar sürdürülmesine ve korunmasına kaynak 
sağlamıştır. Ancak tüm bu olumlu yaklaşımlara karşın kültürel mirasın korun-
masında turizmin getirdiği olumsuzlukların baskısını da kısmen arttırmıştır.      

Gaziantep’te Arkeolojik kültürel miras ile başlayan süreç, arkeolojik mer-
kezler ve kent merkezinde yer alan kültürel miras öğeleri üzerine yoğunlaş-
mıştır. Ancak kırsal kültürel mirasa yönelik çalışmalar sınırlı boyutta kalmıştır. 
Geçmiş yıllarda bölgede kırsal kültürel miras bilincinin geliştirilmesinde çeşitli 
boyutlarda girişimlerde bulunulmuştur (Karataş ve diğerleri 2014; Menteş ve 
diğerleri 2000). Gelinen süreçte kırsal kültürel mirasın yeterli düzeyde bilim-
sel çalışmaya konu olmadığı, tanıtılmadığı, korunmadığı ve tüm bu unsurların 
gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için ekonomik değerlere dönüş-
türülemediği görülür.  

Barak Türkmenleri üzerine yapılan çalışmalar, bu noktada kırsal kültürel 
miras açısından Gaziantep özelinde uzun yıllardır en çok çalışmanın yapıldı-
ğı ve ciddi bir bilimsel literatürün oluşturulduğu kültürel miras öğesi olarak 
ön plana çıkmaktadır. Gaziantep Barak Kültürü literatürü dil, türküler, halk 
edebiyatı, inanç sistemleri, dövme gibi ağırlıklı olarak somut olmayan kültürel 
miras öğeleri üzerine oluşmuştur. Maddi kültürel miras üzerine ise çalışmala-
rın sayısal olarak oldukça sınırlı kaldığı gözlemlenir. Az sayıdaki çalışmalarda 
Barak kültürünün hâkim olduğu köylerde kırsal mimari üzerine yoğunlaşmıştır. 

Barak Türkmenleri’nin en yoğun nüfusunun bulunduğu bölgelerden biri 
olan Oğuzeli İlçesinde 2013-2018 yılları arasında Doğanpınar Barajı altında 
kalan Yenice Höyük’te Gaziantep Müze Müdürlüğü Başkanlığında, bilimsel 
danışmanlığımızda sürdürülen arkeolojik kurtarma kazıları (Demir ve Ekici, 
2019) ile 2016-2018 yılları arasında başkan yardımcılığımız da sürdürülen 
“Neolitik Dönem’den Orta Çağ’a Sacır Vadisi ve Çevresi Yerleşim Sistemleri, 
Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi’nde” (Ekici 
ve Demir, 2019) beş yıla yaklaşan yoğun saha çalışmaları sonucunda sadece 
bölgenin arkeolojik kültürel mirasını değil, yaşamaya devam eden kırsal kültü-
rel mirasının da çeşitli boyutları ile belgelememize imkân tanımıştır. 

Saha çalışmalarında gözlemleme ve belgeleme fırsatı bulduğumuz kültürel 
miras öğelerinden, özellikle daha önce ulaşabildiğimiz bilimsel çalışmalarda 
fazla yer bulamadığını düşündüğümüz kırsal mimari ve tarımsal kültürel miras 
unsurlarına bu küçük çalışmada yer vermeye çalışılmıştır. Bu sayede bölgede 
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artık kaybolmaya başlayan maddi kültürel miras üzerine bir farkındalık oluştu-
rulmayı hedefliyoruz. 

Kırsal Mimari Miras Üzerine Gözlemler

Kültürün mekânsal boyutunun en önemli temsilini oluşturan mimari ge-
lenekler konusunda Oğuzeli’nde sürekliliği devam eden kırsal mimari üzerine 
geçmiş yıllarda farklı disiplinlerde bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalar ağırlıklı olarak yerleşim stratejileri yapım teknikleri, mekânsal kul-
lanım gibi konularda yoğunlaşmıştır (Akpolat ve Aydın, 2004; Aydın, 2011; 
Aktaş, 2018). 

 Mimaride kullanılabilecek hammadde çeşitliliğinin oldukça sınırlı olduğu 
bölgede yerel mimaride mekânların yaratılması sürecinde, topraktan farklı şe-
killerde yararlanılmıştır. Bölgede toprak, sadece mimari unsurların değil gün-
lük hayatta gereksinim duyulan ateş alanlarının, hayvan barınaklarının, seramik 
üretiminin vb. işlevsel unsurların yaratılmasında kullanılan başlıca hammadde 
olmuştur. Günümüzde halen kırsal yaşamda varlığı ve kullanımı devam ettiren 
bu unsurlar sadece günlük yaşam pratikleri etrafında oluşan gelenekleri tanım-
lamakla kalmaz, etnoarkeoloji açısından da ele alınabilecek çeşitli detay bilgi-
ler sunar. Bu açıdan bölgede sürmekte olan mimari gelenekler üzerine yapılan 
ulaşabildiğimiz yayınlarda rastlamadığımız bazı detaylara burada yer vererek 
bilimsel literatüre kazandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Yenice Höyük Arkeolojik Kurtarma Kazıları sırasında 1970’li yıllarda terk 
edilmiş olan Yenice Mahallesinde artık bir harabe görünümünde olan yapılar 
üzerinde, 40 yıllık süreçte kerpiç yapıların doğal süreçlerin etkisi ile nasıl çök-
tüğü, yapı parçalarının dağılımları ve bu dağılımın izlerinden kerpiç yapıların 
yeniden nasıl kurgulanabileceği gibi sorunların çözümü için çeşitli belgeleme 
çalışmaları yapılmıştır. Detaylı belgeleme çalışmaları gerçekleştirmesine karşın 
küçük bir örneklem ile bölgenin kerpiç mimarisinin tüm özelikleri ile ortaya 
koyabileceğimizi iddia edemiyoruz. Bunun için konunun uzmanları tarafından 
bölgede halen ayakta kalan geleneksel mimariye ait örneklerin detaylı belgelen-
dirilmesi gerçekleştirilmelidir.

Yapılarda yığma, tek katlı, kerpiç mimarinin egemen olduğu bölgede çok 
katlı yapıların genellikle ekonomik olarak imkânları fazla ailelere ait olduğu 
gözlemlenir. Bu tip çok katlı yapıların temel seviyelerinde veya birinci katları-
nın tümünde, ağırlıklı olarak kesme taşların kullanıldığı gözlemlenmiştir. Böl-
gede az da olsa tümü ile kesme taştan yapılmış konutlarda tespit edilmiştir. 
Bu açıdan mimari de tercih edilen yapı malzemeleri, yapıların büyüklükleri ve 
tercih edilen planlar ile birlikte kırsal yerleşimlerde sosyal sınıfların ve ekono-
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mik farklılıkların önemli göstergelerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Benzer 
bir tespit 2001 yılında bölgede kırsal yerleşme üzerine yapılan bir çalışmada da 
gözlemlenmiştir (Akpolat ve Aydın, 2004: 351; Aydın, 2011:196). 

Mimaride kullanılan kesme taşlar sadece taş ocaklarından elde edilmemiş 
ayrıca devşirme olarak eski yapılara ait taşlarında kullanıldığı gözlemlenmiştir. 
Pratik ve ekonomik bir tercih olarak devşirme malzeme oldukça yoğun kulla-
nılmıştır. Oğuzeli’nde yer alan köylerin birçoğunun höyüklerin eteklerinde veya 
üzerlerinde yükseldiği düşünüldüğünde devşirme olarak kullanılan malzemele-
rin yoğun olması oldukça doğaldır.  

Devşirme malzeme kullanımı sadece taşlarda değil ilginç bir şekilde ker-
piçte de karşımıza çıkar. Bölgede mimaride kerpiç uygulamalar sadece insan-
ların günlük yaşam mekânları için değil, kümesler, küçük ağıllar gibi işlevsel 
mekânların yaratılması için de kullanılmıştır. Bu tip basit mekânların yapımın-
da genellikle terk edilen yapılardan elde edilen kerpiçler kullanılmıştır. Kerpiç 
gibi kolay üretilen bir malzemenin, devşirme olarak yeniden kullanılması kırsal 
yaşamın emek ve zaman kaybını en aza indiren pratik bir tercihtir. 

Genellikle dışarıya kapalı mimari plan anlayışın egemen olduğu bölgede 
yapıların bir kısmının etrafı kerpiç duvarlar ile çevrelenmiştir. Büyük Karaca-
ören Köyü’nde basit güvenlik önlemleri için inşa edilen bir duvar örneğinde 
daha önce ulaşabildiğimiz yayınlarda değinilmemiş ilginç bir uygulama dikkat 
çekicidir. Kerpiç duvarın üzeri dikenli bitkilerin dallarından oluşturulmuş basit 
bir çit ile yükseltilmiştir (Res. 1 ve 2). Genellikle çeşitli hayvanların bahçelere 
girmesini engellemek için yapılan bu uygulamanın daha küçük boyutlu örnek-
leri farklı köylerde de gözlemlenmiştir. 

Kerpiç yapıların günümüzde sayıca çok olduğu Büyük Karacaören Köyün-
de gözlemlerimiz arasında etnoarkeoloji bağlamında değerlendirilebilecek il-
ginç bir detayda evlerin avlularında yer alan ağaçların, gövdelerinin etrafında, 
sıkıştırılmış alçak toprak setler ile çevrelenmesidir. Genellikle yuvarlak formlu 
olan bu setler (Res. 3 ve 4), arkeolojik kazı çalışmaları sırasında sıklıkla kar-
şılaşılan etrafları genellikle sıkılaştırmış toprak ile çevrelenmiş küçük boyutlu 
yuvarlak çukurları hatırlatır. Arkeolojik kazı çalışmalarında bu tip çukurlar, ge-
nellikle çöp çukuru veya çeşitli materyallerin depolanması için oluşturulmuş 
alanlar olarak tanımlanır. Büyük Karacaören köyünde gerçekleştirilen çalışma-
larda tespit edilen alçak toprak setler muhtemelen bölgede kısıtlı olan suyun 
verimli kullanılabilmesi amacıyla ağaç köklerine yönlendirilmesi için yapılmış 
bir uygulamadır. Günümüzdeki bu uygulama arkeolojik kazılarda tespit edilen 
çukurların işlevleri hakkında etnoarkeoloji bağlamında yeni bir ihtimal sun-
maktadır. 
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Mimaride ısınma, yemek pişirme gibi işlevleri olan ateş ile bağlantılı alan-
lar genellikle konutların dış kısımlarına konumlandırılmıştır. İç mekânlarda az 
da olsa bacalı ocaklar gözlemlenmektedir (Akpolat ve Aydın, 2004: 355), dış 
mekânlarda yer alan ateş alanları tek veya ikili ocaklardan oluşur (Res.5-6). 
Topraktan, sabit olacak şekilde yapılan bu ocaklar, form olarak at nalı şeklini 
hatırlatır. İç kısımları köz konması için boş olan bu ocakların üstlerinde pişir-
me kapları veya saç yerleştirilerek pişirim işlemleri gerçekleştirilir. Bu ocakların 
aynı zamanda mangal olarakta kullanıldığı gözlemlenmiştir. Birbirlerine bitişik 
olarak yapılan ikili ocakların biri diğerine göre daha büyük olabilmektedir.

 Kerpiç mimarinin halen varlığını koruduğu tüm yapılarda bu tip ocak-
lar çalışmamız sırasında oldukça sık gözlemlenmiştir. İkili ocak formlarının 
bölgeye özgü olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede yapılan Yenice Höyük, Dede 
Harabeleri ve Tilbaşar kazılarında benzer ikili ocak formlarına rastlanmamıştır. 
Yenice Höyük ve Dede Harabelerinde Geç Antik Çağ’a tarihlendirilen kırsal 
yerleşimlerde tespit edilen ocaklar ağırlıklı olarak, genellikle çatı kiremitlerinin 
devşirme olarak kullanılması ile yapılan tandırlardır (Kozbe, Güngör ve Caner, 
2019: 34-36,54). Günümüzde halen kullanımı devam eden çift ocak formları 
belki de Barak Türkmen kültürü ile bağdaştırılabilir. Ancak bu iddiayı doğru-
layabilmek için bölgede süregelen kerpiç mimarinin detaylı bir envanterinin 
konunun uzmanları tarafından yapılması gerektiğini tekrar vurgulamalıyız.   

Kerpiç mimari ile bağlantılı aktarmak istediğimiz son gözlemimiz, hemen 
hemen her köyde karşılaştığımız “loğ taşı” olarak bilinen ve kerpiç yapıların 
tavanlarının ve zeminlerinin belirli dönemlerde sıkılaştırılması için kullanılan 
silindirik taş ağırlıklardır. Ortalama 50-80 cm boyutlarında olan bu ağırlıkların 
yapımında genellikle bölgedeki sert taş cinslerinden en sık rastlanan, bazalt 
edilmiştir. Mimari kadar geleneksel tarımsal üretim teknolojilerinde taş önemli 
bir hammaddedir. Tarımsal üretimde özellikle öğütme teknolojilerinde taş kul-
lanımı ön plana çıkar. 

Tarımsal Kültürel Miras Üzerine Gözlemler

Kırsal peyzajların oluşumunda tarımsal etkinlikler başlıca etkenlerdir. 
Bölgede tarım jeolojik yapı nedeniyle oldukça kısıtlı alanlarda yapılmaktadır. 
Günümüzde Sacır Suyu’nun oluşturmuş olduğu eski sekiler üzerinde yer alan 
dar alüvyal alanlar tarla tarımı için uygun koşullar sunarken, su kaynaklarının 
alçakta kalması ve toprak yapısı nedeniyle tepelik alanlara fıstık, zeytin ve asma 
gibi daha uzun ömürlü bitkiler dikilir (Taner ve Boyraz, 2009). Tarımsal alan-
ların örgütlenmesinde son yıllarda alüvyal alanlarında ekonomik getirisi yüksek 
olması nedeniyle fıstık ağaçlarının dikiminin artması dikkat çekicidir.
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Yenice Höyük (Ekici, 2019) ve Dede Harabeleri (Kozbe ve diğerleri 2019) 
arkeolojik kurtarma kazılarında tespit edilen Geç Antik Çağ’a tarihlenebile-
cek kırsal yerleşimlerde zeytin ve üzüm gibi bitkilerden elde edilen ürünlerin 
yüzlerce yıldır bölgenin tarımsal üretim kaynaklarının en önemlileri olduğunu 
kanıtlanmıştır. Bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında tarımsal 
üretimle ilgili çok sayıda verinin büyük bir kısmını zeytinyağı üretim süreçlerine 
ait ekipmanlar oluşturmuştur. 

Geleneksel bölgede “zeyt” (Aksoy, 1946:782) olarak isimlendirilen zey-
tinyağı üretimi sırası ile zeytinin toplaması (hasat), suda yıkama, kırma-ezme, 
sıcak su ile haşlama, sıkma ve dinlendirme işlemleri ile gerçekleşir. Tüm bu 
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli işlik alanlarına (Pamir, 2010: 78) ve 
ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Zeytinyağı üretiminde kullanılan Ezme tekneleri, 
silindirik ezme taşlar (Res. 7-8), pres yatakları (Res. 9), pres ağırlıkları (Res. 
10-11), dinlendirme sürecinde kullanılan taşınabilir veya ana kayanın şekillen-
dirilmesi ile oluşturulan havuzlar yüzey araştırması sırasında birçok yerleşimde 
tespit edilmiştir. Arkeolojik kazı çalışmaları MS 2. yüzyıl ile beraber bölgenin 
zeytinyağı üretimi ile ön plana çıktığı ve geniş bir coğrafya ile ticari ilişkiler 
geliştirdiğini gösterir. Bu açıdan zeytinyağı üretiminin, Barak Türkmenleri’nin 
göç rotaları izlendiğinde bölgede öğrendikleri geleneklerden biri olarak değer-
lendirebiliriz. Yüzlerce yıldır bölgede süren geleneksel üretim metotlarına uyum 
sağlayan Barak Türkmenleri bu geleneğin bölgedeki son temsilcileri olmuştur.  

Zeytinyağı ile benzer süreçlere sahip olan bağcılıkta, üzümden şarap, kuru-
luk, pekmez gibi ürünler elde edilir. Bölgenin iklim ve toprak yapısı çok sayıda 
üzüm çeşidinin bulunmasına neden olmuştur (Kısakürek, 1950). Zeytinyağı 
üretimde kullanılan taş materyaller aynı zamanda üzümden elde edilen ürün-
ler içinde kullanılmıştır. Özellikle bölgede “sal” olarak bilinen genellikle taştan 
oyulmuş kapların ağırlıklı olarak üzüm sıkmak için kullanıldığı bilinmektedir 
(Güzelbey, 2016: 456; Aras, 2008: 130; Aksoy, 1946: 573).

Ömer Asım Aksoy’un “Gaziantep Ağzı” isimli önemli çalışmasında bölgede 
“masere” adı verilen “Zeytin, susam ve üzümü ezip yağ veya suyunu çıkarmak 
için gerek olan aygıtların olduğu bina”ların olduğunu belirtir (Aksoy, 1946: 
488) (Res. 13). Belgeleme çalışmaları sırasında her ne kadar bu tip bir özel bina 
tespit edilmemişse de zeytin ve üzümün işlendiği taş ekipmanların genellikle 
bölgede “masere veya mahsere taşı” olarak adlandırıldığı görülmüştür.

Zeytin ve asmaların yanı sıra tahıl ürünlerinin işlenmesi için taştan yapılmış 
ekiplar bölgede oldukça fazla tespit edilmiştir. Basit el tipi (Res. 15), Olynthos 
tipi (Res. 14), iki parçalı dairesel tip (Res. 16), havan eli gibi öğütme teknolo-
jilerine ait çok sayıdaki parça birçok köyde tespit edilmiştir. Antik çağdan beri 
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kullanılan öğütme teknolojilerine ait bu örnekler yüzlerce yıl boyunca form-
larında fazla bir değişiklik olmadan Baraklar tarafında da kullanılmıştır. Basit 
öğütme teknolojilerinin yanı sıra Ayrıca Hacar höyüğünün üzerinde yükselen 
Yeşilyurt Köyünün kuzey kesiminde su ile çalışan bir değirmenin yıkıntıları ile 
karşılaşılmıştır. Geçmişte bölgede sadece Sacır Suyu ve kolları üzerinde değil 
Memlük egemenliğinden itibaren 19. yüzyılın sonlarına değin aktif olarak ça-
lışan Halep Arkı’nın da üzerinde su ile çalışan değirmenler yer alıyor olmalıdır.

Görüldüğü gibi hem mimaride hem de kırsal üretim teknolojilerinde maki-
neleşmenin artması öncesinde hammadde olarak taş büyük bir önem oynuyor-
du. Jeolojik açıdan bölgede en sık rastlanan sert taş cinslerinin başında bazalt 
gelmektedir. Bunun yanı sıra bölgede farklı taş cinslerinin elde edildiği az da 
olsa çeşitli taş ocakları bilinmektedir. Gafur Baba, Güzelce, Taşkıyan ve Kara-
dibek gibi taş ocaklarının genellikle Sacır Suyu’nun oluşturmuş olduğu vadinin 
kenarlarında yer aldığı görülür. Tarımsal üretimin yoğun olduğu vadi taban-
ları ile eski sekilere yakın olan bu taş ocakları kırsal yaşamın ürettiği peyzajın 
önemli bir parçasını oluşturur. Taş ocaklarının hangi zaman dilimleri arasında 
kullanıldığı net değildir. Ayrıca günümüzde taş ustaları da artık kalmamış-
tır. Yakın zamana değin Gaziantep merkezinde (Güzelbey,1960) ve Nizip’te 
(Uluyatır) Mizar ve (Sekili) Orul köylerinde taş ustalarının (Akpolat ve Aydın, 
2004: 355) olduğu bilinmesine karşın, eski teknikler ile çalışan ustaların değerli 
bilgileri ne yazık ki günümüzde kaybolmaya başlamıştır. 

Sonuç ve Öneriler 

Geçmişten günümüze ulaşan her unsuru “kültürel miras” olarak tanımla-
yabiliriz (Demir 2020, 106).  Bu mirasın bilincine varılması, korunması, araş-
tırılması ve anlaşılması; geçmiş ile bağ kurmamıza, geçmişin unutulmamasına, 
geçmişin uyarlanma biçimlerini anlamamıza, toplumsal kimliğin oluşum sü-
reçlerinin ortaya konmasına olanak sağlar. 

Barak kültürü Asya’nın içlerinden binlerce yıldır devam eden göç hare-
ketlerinin Anadolu’daki en önemli temsillerinden biridir. Yeni bir coğrafyanın 
getirdiği, yeni yaşam tarzlarına uyarlanma süreçlerinin ortaya konmasında 
günümüzde devam eden gelenekleri ile Barak Kültürü Anadolu’daki geçmi-
şimize önemli bir ışık tutar. Yukarıda belirtildiği gibi Barak kültürü üzerine 
araştırmaların ağırlıklı olarak somut olmayan kültürel miras öğeleri üzerinden 
yürütülmüştür. Bu durum Barak Kültürü’nün günümüze aktarılmasında ve 
anlaşılmasında konunun uzmanları ve meraklıları dışında toplumun geneline 
yayılamamasının temel nedenidir. Bu nedenle sınırları belirli bir coğrafyada 
toplumsal değişim süreçlerinin anlaşılmasında, somut olmayan kültürel mirasa 
göre zaman ve mekân bağlamında geçmiş ile daha güçlü bağlar kurmamızı 
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sağlayan maddi kültürel mirasın ortaya konması büyük önem taşır. Bu küçük 
çalışmamız güçlü köklere sahip Barak kültürünün maddi yönün kırsal mima-
ri ve tarımsal kültürel miras öğelerinin küçük bir kısmını ortaya koymuştur. 
Ortaya konan öğelerin dışında seramik gelenekleri, mutfak ve sofra gereçleri, 
geleneksel sulama kanalları, sarnıçlar gibi su yapıları, mimari bezemeler, dini 
mimari, mezar gelenekleri, kamusal mimari, toprak mobilyalar, kırsal peyzajlar, 
biyolojik çeşitlilik ve bu çeşitliliğin kullanım alanları gibi çok sayıda kültürel 
miras öğesi Barak Türkmen Kültürü bağlamında çalışmaya muhtaç alanlardır. 

Oğuzeli İlçesi sınırları içerisinde çeşitli boyutları ile gözlemleme fırsatı ya-
kaladığımız Barak Türkmen Kültürü’nün gelecek kuşaklara aktarılması ve ko-
ruması için en önemli önerimiz hiç kuşkusuz kültürel miras öğelerinin belge-
lenmesidir. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması projeleri kapsamında topluma, 
kültüre ve doğaya saygı çerçevesinde kaybolan miras üzerine çeşitli belgeleme 
çalışmaları ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiş olsa da yaptığımız çalışmala-
rın odağında arkeolojik kültürel miras yer almakta idi. Bir bölgenin tüm kül-
türel miras öğelerinin belgelenmesi birçok bilim alanının bir araya gelmesi ile 
mümkün olabilir. Bu açıdan bölgede farklı bilim alanlarından gelen araştırma-
cıların desteklenmesi, elde edilen verilerin arşivlenmesi ve bilimsel yayınlara 
dönüştürülmesi gerekmektedir.

Belgeleme ile elde edilen verilerin arşivlenmesi, bilimsel çalışmaların sür-
dürülebilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve eğitim amacıyla bir müzenin 
oluşturulması gerekmektedir. Etnografya merkezinde oluşturulacak olan müze 
aynı zamanda doğaya ve topluma saygılı bir şekilde planlanmış kültürel, eko-
lojik ve gastronomi turizminde bölgedeki başlangıç noktasını oluşturacaktır. 
Doğru turizm yaklaşımları ile yaratılacak ekonomi bölgede yaşayan kırsal nü-
fusun kültürel mirasın bilincine varmasına ve korumasına da yardımcı olacaktır. 
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ÖZET

İnsanları aynı duygu ve düşüncelerle bir araya getiren, aynı değer, inanç 
ve toplumsal anlayış içerisinde olmalarına neden olan kavrama; kültür denir. 
Kültür toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Gaziantep ili Nizip ilçesinin 
Barakeli ya da Barakovası diye adlandırılan bölgesinde yaşayan Baraklıların-
da kendilerine özgü kültürleri vardır. Bu kültürlerden birisi de Barak odasının 
vazgeçilmez ve unutulmaz tadı olan mırra kahve kültürüdür. Genellikle acı ola-
rak bilinen ama kendine özgü kıvamı, tadı, sunumu ve içimi olan mırra kahve; 
Barak odalarında çok önemli bir yeri olan kahve türüdür. Özenle kahve seçimi 
ile başlayan, kahvelerin demir tavalarda dikkatlice kavrulması, kavrulan kahve 
çekirdeklerinin dibekte ustalıkla müzik aleti çalar gibi dövülmesi, gümgümü-
de başlayıp sunum ırbığına kadar geçen ve çok önemli ustalık isteyen pişirme 
aşaması, Barak odası adabına göre sunumu ile son bulan mırra kahve ikramı; 
Barak odası kültüründe çok önemli yeri olan bir içecek ve iletişim aracıdır. Bu 
makalenin amacı; Barak odalarının vazgeçilmez tadı olan mırranın yapılması 
için gereken malzemeler, mırranın hazırlanması, pişirilmesi, sunumu ve mırra 
ile ilgili Barak odalarında söylenen deyim ve özdeyişleri belirlemektir. Bunun 
için basılı ve elektronik kaynak taraması yapılarak veriler toplanmış, toplanan 
verilerin doğruluğu konusunda kaynak kişilerle görüşmeler yapılarak, bu konu-
da araştırma yapacak kişilere temel oluşturacak bilgi ve belgeleri makale haline 
getirmektir.

Anahtar Sözcükler: Barakeli, Barak Odası, Mırra
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THE UNFORGETTABLE TASTE OF THE BARAK ROOM: MIRRA

ABSTRACT

The concept that brings people together with the same feelings and thou-
ghts, causing them to have the same value, belief and social understanding; 
called culture. Culture is a concept that changes from society to society. Ba-
raklılar living in the region called Barakeli or Barakovası in Nizip district of 
Gaziantep province have their own unique culture. One of these cultures is the 
myrrh culture, which is the indispensable and unforgettable taste of the Barak 
room. Myrrh, which is generally known as bitter but has its own consistency, 
taste, presentation and drink; It is a type of coffee that has a very important 
place in Barak rooms. Beginning with the careful selection of coffee, carefully 
roasting the coffees in iron pans, the beating of the roasted coffee beans in the 
mortar like a musical instrument, the cooking stage that starts from ‘gümgümü’ 
to the presentation ‘ırbık’ and requires a very important mastery, and ends with 
the presentation according to the manners of the Barak room; It is a beverage 
and communication tool that has a very important place in the Barak room 
culture. The purpose of this article; The materials required for making the my-
rrh, which is the indispensable taste of the Barak rooms, are to determine the 
preparation, cooking, presentation of the myrrh and the idioms and aphorisms 
said in the Barak rooms about the myrrh. For this purpose, data were collected 
by scanning printed and electronic sources, and by making interviews with the 
source people about the accuracy of the collected data, the information and 
documents that will form the basis for the people who will do research on this 
subject are turned into articles.

Keywords: Barakeli, Barak Room, Myrrh

Giriş

Horasandan başlayan ve bugünkü Barakelinde (Barakovası) son bulan ta-
rihi yolculuk, Baraklıların konar göçer bir topluluk olmaktan çıkmalarına ve 
yerleşik hayata geçmelerine neden olmuştur. Yerleşik hayata geçen Baraklılar 
örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlılıklarını devam ettirmişlerdir. Cahit Tanyol 
Baraklılar; halis su katılmamış Türk, Baraklıların dilleri edebiyatları renkli ince 
ve yiğit bir eda taşır. Zengin bir Türkçe kelime hazinesine ve deyişe sahiptirler 
demektedir (Tanyol, 1952, s. 79). Örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı olan Ba-
raklar yerleşik hayata geçtikten sonra iki şeyi unutmak zorunda kalmışlardır. 
Bunlar çadır kültürü ve kımız kültürüdür. Çadır kültürü ve geleneğinin yerini 
Barak Odası geleneği, çadırda içilen kımız kültürü ve geleneğinin yerini de 
mırra kahve kültürü ve geleneği almıştır (Yıldırım, 2011. s. 56).
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Konar-göçer yaşam biçiminden yerleşik hayata geçişle birlikte Barak 
odası, Barak Türkmenlerinin kültürel belleğinin korunduğu bellek mekânı 
olmuştur. (Avcı, 2020, s.1523). Barak odasında bir araya gelen Baraklar, göç 
ve iskân hareketleri, örf, adet, gelenek, görenek, sözlü edebiyat, yeme ve içme 
kültürlerini hem yaşamışlar hem de gençlere bunları anlatarak ve öğreterek 
gelecek nesillere aktarılmalarına neden olmuşlardır. Örf ve adetlerindeki bir-
lik onları her zaman bir birine bağlamış, bir iletişim aracı olmuş ve tarihin 
her döneminde yabancılara karşı en önemli savunma aracı olma özelliğini 
muhafaza etmiştir.

Barak odaları, oda sahibinin ailesinin yaşadığı odadan bağımsız ayrı ve uzak 
bir yere yapılmıştır. Uzakta yapılmasının nedeni aile mahremiyetinin korun-
masıdır. Barak odasına sahip olmak Barak Türkmenleri arasında itibar ve onur 
meselesidir. Yıldırım Barak odası yapılırken iki unsurun göz önüne alındığını 
belirtmiştir. Bunlardan birincisi; beylik ve misafirperverlik ikincisi ise dayanış-
ma ve yoksulları gözetme olarak açıklamaktadır (Yıldırım, 2011. s. 55).

Yıldırım aynı eserinde Barak odalarını yapısal işlevleri ve sahibinin adına 
göre 3 türlü olarak sınıflandırmıştır.

1. Şorevi (Çorevi): Köy içerisindeki çeşitli anlaşmazlıklar, alacak-verecek, 
miras davaları, kan davaları ve kişi veya oymaklar arasındaki odaların çapını 
aşan büyük problemlerin çözüme kavuşturulduğu; yüksek, soylu aşiret beyinin 
evi anlamına gelmektedir. Şorevi sahipleri, geleneklere göre hüküm veren bilge 
kişilerdir.

2. İşlek Oda: Misafirlerin sıklıkla uğradıkları odalara verilen isimdir.

3. Büyük Ev (Danışık yeri): Öteden beri sözü dinlenen, oymak veya boy 
beylerinin odası olarak adlandırmıştır. (Yıldırım, 2011, s. 55)
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 Barak odasına sahip olmak itibar sahibi olmak anlamına geliyorsa da odanın 
devamlı açık kalması çok çok önemlidir. Odanın kapısı her zaman gelenlere 
açıktır. Oda sahibi kişinin odada olması veya olmaması hiç önemli değildir. Oda 
sahibinin kendisi yoksa yerine bırakacağı bir kişi odaya gelen misafirleri oda sa-
hibi adına kabul ederek onlara her türlü hürmeti göstermek zorundadır. Odanın 
kapısının kapanması uygun görülmez ve diğer oda sahipleri arasında eleştirilen 
ve küçük görülen bir durum ortaya koyardı. Bir odanın önemi ve itibarı odaya 
gelen misafirlerin çokluğu ile belirlenirdi. Tanyol Barak elinde her oda sahibi 
misafirinin çokluğuyla diğerlerine üstün gelmeye çalıştığını ve bir kimseyi yerer-
ken “odasına konuk gelmez” ifadesi kullanmıştır (Tanyol, 1952, s. 96).

Akşamları Barak yöresindeki köy odaları halkın deyimi ile Barak Keçeüstü 
Üniversitesi haline gelirdi. Odaya gelen kişi yaşına, bilgisine, misafir olup olma-
dığına ve odaya vermiş olduğu hizmete göre odadaki yerini alırdı. Odanın en 
yaşlısı, bilgisine saygı duyulan kişi ve misafirler odanın üst kısmına otururdu. 
Diğer kişiler ise bunlardan sonra sağlı sollu oturur ve koyu bir sohbet başlardı. 
Köyde yaşayan erkekler her akşam odaya gelmek zorundaydı. Odaya gelmez ise 
oda sahibi gelmeyen kişinin neden gelmediğini diğer kişilere sorarak bilgi alırdı. 
Eskiden köylerde herkesin bir odalı evi olduğu için misafiri gelen kişi misafirini 
ile beraber odaya gider ve gece olunca da orada yatmasına yardımcı olurdu.

Barak odasının kendine has bir oturma düzeni vardır. Odaya gelen bir kişi 
istediği gibi istediği yere oturamaz. Odanın üst başına hatırı sayılır, sözü dinle-
nir, yaşlı, bilge ve herkes tarafından saygı duyulan kişiler otururdu. Daha sonra 
ise herkes konumuna göre sağlı ve sollu olmak üzere otururlardı. Barak odası-
na yeni gelen gençler veya oda sahibinin gençleri odanın alt başında oturarak 
hem odanın kuralları konusunda bilgi edinirler hem de odadakilere hürmet ve 
hizmet ederlerdi. Yanlışlıkla veya bilerek üst başa oturan kişileri mahcup etmek 
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için odadaki bilgili ve hatırı sayılan kişiler o kişiye farklı sorular sorarak haddini 
bilmesini ve kendisine uygun yere oturması için gerekli uyarıyı yaparlardı.

Barak odalarının en büyük görevlerinden birisi ise okul vazifesi görmesidir. 
Küçük yaşta oda hayatı içerisinde yetişen gençler büyüklerinden duydukları ve 
gördükleri örf, adet, gelenek, görenek, iskân hareketleri, edebiyat, siyaset, şiir, 
sazlı sözlü anlatım, yeme-içme, oturma kalkma ve farklı eğlenceleri Barak oda-
sında öğrenirlerdi. Gördükleri ve öğrendikleri bilgi ve becerileri kendilerinden 
sonra gelen kişilere de öğretirlerdi. Bu öğretiler tamamen bir disiplin içerisinde 
yapılırdı. Cahit Tanyol barak odalarının okul işlevini anlatırken “Oğlunu bi-
raz mektepte, biraz da Barak odalarında okut”, sözüyle açıklamıştır (Tanyol, 
1952, s. 94). Barakelinde, Barak odasının okul işlevi olarak “Barak keçe üstü 
üniversitesi”, “Barak üniversitesinden mi mezun oldun” sözlerini sıkça duymak 
Baraklıların oda eğitimine ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.

Yardımlaşma, dayanışma, sığınma, birlik, beraberlik ve eğitim gibi sosyal 
olayların ve Baraklıların hayatlarının merkezi olan odalar, gelir durumu iyi gön-
lü ve sofrası zengin kişiler tarafından yaptırılmıştır. 

Adı ve işlevi ne olursa olsun Barak odasının vazgeçilmezlerinden birisi de 
mırra kahvedir. Kahve seçiminden pişirilmesine kadar büyük bir ustalık isteyen 
mırra kahve her Barak odasının olmazsa olmazıdır. Mırra yapmak için kullanı-
lan kahve çekirdekleri kor ateşin üzerindeki kalın demir tavalarda tava kaşığı ile 
devamlı karıştırılarak her tarafı aynı renkte olacak şekilde kavrulurdu. Kavrulan 
kahve çekirdekleri daha sonra kullanılmak üzere bir kabın içine konurdu. Sabah 
ezanından önce oda sahibi veya odanın kahvecisi kavrulmuş kahveyi ve bir miktar 
heli (kakule) dibeğin içine koyarak dibekte ustalık ve hünerle müzik aleti çalar 
gibi ritimle döverdi. Kahveyi döven kişi hem yaptığı işi zevkli hale getirmek hem 
de köy halkını uyandırmak için dibeğin elini her vuruşunda dibekteki kahve-
ye sevgisini katardı. Dibekten çıkan nağmeler sabahın erken vaktinde bir köy 
uzaklıktan duyulacak kadar yüksek, akıcı bir ses tonuna ve iletişim öğesi olma 
özelliğine sahiptir. Köyde birden fazla oda olması ve her odanın da kahvecisi 
olduğu düşünülür ise kahve yapanlar arasındaki tatlı rekabet ve iletişim bu işin 
farklı bir boyutta yapılmasına neden olmuştur. Çünkü dibekte kahve döven kişi 
bu geleneği bir önceki kişiden alarak günümüze kendine özgü ritimle taşımıştır.

Dibekteki kahveyi severek ve zevkle döverek hazır hale getiren kişi bir son-
raki aşama olan pişirme işlemini sabırla yapmaya başlardı. En büyük ırbığın 
(Gümgümü) içindeki kaynamak üzere olan suyun üzerine belirli miktardaki 
dövülen kahveyi dikkatlice katarak mırra yapmaya başlar. Gümgümüde belirli 
bir kıvama gelen kahvenin şerbeti birinci orta ırbığa süzülür. Birinci orta ırbığa 
süzülen şerbetin üzerine biraz daha kahve eklenerek kaynatmaya devam edilir. 
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Birinci orta ırbıkta pişirilen kahvenin şerbeti ikinci orta ırbığa süzülür. İkinci 
orta ırbıkta istenilen kıvama gelen kahve üçüncü orta ırbığa süzülür. İkinci orta 
ırbıkta da istenilen kıvama erişilemez ise üçüncü orta ırbığa alınan şerbetin üze-
rine bir miktar daha kahve eklenerek kaynatmaya devam edilir. Üçüncü orta ır-
bıkta istenilen kıvam ve tada gelen mırra sunum ırbığına süzülür. Sunum ırbığına 
alınan mırradan kahve yapan kişi bir fincan içerek tadına, kokusuna ve kıvamına 
bakar. Tadını, kokusunu ve kıvamını beğendiği sunum ırbığındaki mırrayı soğu-
maması için mangal veya pıharadaki hafif kor ateşli ve sıcak külün içine koyarak 
bekletirdi. Oda sahibi veya yerine bakan kişi odaya gelen kişilere zengin, fakir 
ve makam farkı gözetmeksizin sıcak mırrayı mekkevey fincanda ikram ederdi.

Mırra Yapmak İçin Gerekli Malzemeler ve Özellikleri

1. Kahve

2. Tava ve tava kaşığı

3. Mangal

4. Odun

5. Dibek ve Dibeğin eli (Tokmak)

6. Cezve (Irbık)

7. Fincan

8. Tepsi

9. Hel (Kakule) ve Küçük Hindistan cevizi (Muskat)

 9.1. Hel (Kakule) 

 9.2. Küçük Hindistan cevizi (Muskat)

1. Kahve

Kahve: İki çenekliler sınıfının, 
Kökboyasıgiller familyasından, Ana-
yurdu Afrika olan, fakat Asya ve Ame-
rikanın birçok tropik bölgelerinde 
yetiştirilen, 20 kadar türü bulunan ve 
bunlardan en önemlisi Arabistan Kah-
vesi (coffea Arabica) olan 7-8 metre 
boyunda bir ağaç. Yaprakları ovatlan-
seolat, tam, sivri uçlu olup kenarları 
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dalgalıdır. Çiçekleri beyaz ve hoş kokuludur. Meyvesi kiraza benzer; içinde ince 
iki çekirdek bulunur. Her çekirdeğin içinde aynı biçimde bir tohum (Kahve 
tanesi) bulunur. Tohumları kafein alkaloidini taşır. Uyarıcı ve hazmı kolaylaştı-
rıcıdır. Kahve elde etmek için yetiştirilen başlıca türleri; C. Arabica, C. Liberica, 
C. Robusta (Tuğlacı, 2001, s. 1326)

Kahve kelimesinin Arapça’da ne zamandan itibaren kullanıldığı bilinme-
mekle beraber ilk anlamının “Şarap” olduğu ve iştah kestiği (kahy) için bu ma-
nayı aldığı, bugün kahve olarak adlandırılan içeceğe bu adın ehl-i keyf kimseler 
tarafından verildiği kaydedilmektedir. Kelime ayrıca “doyma, halis süt ve koku” 
anlamlarına da gelmektedir (İslam Ansiklopedisi, 2001 s. 202)

Barak odasında mırra yapımında kullanılan kahve büyüklüğüne göre Seylani 
kahve ve Ticari kahve olmak üzere iki türlüdür. Yapı bakımından daha iri ve fiyat 
bakımından pahalı olan kahveye Seylani kahve, yapı bakımından biraz küçük ve 
fiyat bakımından ucuz olan kahveye ticari kahve denir. Seylani ve ticari kahvenin 
türü farklıdır. Seylani kahvenin tadı ticari kahveye göre daha güzel, daha tatlı, 
kokusu daha güzel hem de daha yağlıdır. Mırra yapmak için seylani ve ticari 
kahvenin pişmemiş çiğ olanı satın alınırdı. Kahve satın alırken alıcının maddi 
durumu ön plana çıkardı. Barak odasında her iki kahve türü ile mırra yapılırdı.

2. Tava ve Tava Kaşığı

Mırra yapımında kullanılan kah-
venin kavrulması için kullanılan tava 
kalın demir saçtan oluşur. Genel-
likle tek parça olan tavaların bazen 
iki parça olanları da vardır. Tavanın 
kulpu yapan ustanın hünerine göre 
değişik şekilde ve üzeri farklı desen-
lerle süslenmiş olur. Tavanın demir 
olmasının nedeni, demirin sıcağa 
dayanıklı ve ısıyı her tarafına aynı 
oranda yaymasındandır. Tavanın 

farklı ebatlarda ve şekillerde olanları vardır. Kimi tavalar düz yapılı iken, kimi 
tavaların alt kısmında iki tane ayak denilen demir yer alır, kimisinin ise alt 
kısmında demirden yapılmış iki tekerlek vardır. Demir ayaklı ve tekerlekli ta-
valarda kahve kavrulurken kahve kavuran kişi tavanın sapına hafifçe basarak 
tavayı kor ateşten 5-6 cm yukarıya kolayca kaldırır. Kahve kavrulurken düz tava 
kullanan kişi ya tavayı ateşten biraz yukarıya kaldır ki bu çok zor olur ve kişiyi 
yorar ya da ateşin etrafına taşlar dizerek tavayı taşların üzerine oturtur.
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Tava kaşığı ise tavada kavrulmakta 
olan kahvenin devamlı olarak karıştırıl-
ması için kullanılır. Tava kaşığı tek par-
ça demirden, bronzdan ve sarı metalden 
yapılmış olabilir. Tava kaşığının uç kıs-
mı düz ve geniş sap kısmı ise uzun olur. 
Kahveyi karıştırırken ocaktaki ateşin eli 
yakmaması için tava kaşığının sap kısmı 
uzun olur. Tavadaki ham kahveyi kavu-

rurken tava kaşığı ile devamlı aşağıdan yukarıya doğru kahveleri karıştırarak 
kavurma işlemi yapılır.

3. Mangal

Pişirilen mırranın sunum cezvesinde 
ikram edildikten sonra soğumaması, kı-
vamını kaybetmemesi ve daha da kıvamlı 
olması için mangalda veya puhara, pıha-
ra denilen kahve ocağındaki (şöminede) 
hazvel ateşinde korunur. Böylece gelen 
her misafire sıcak mırra ikram edilmiş 
olur. Odun ateşinde pişen ve hazvel ate-
şinde korunan mırra daha lezzetli olur. 
Mangalın birçok çeşidi ve desenlisi var-

dır. Kimi mangallar tamamen demirden, sarı metalden ya da kromdan yapıl-
mış olabilir. Mangalın etrafı ustanın zevkine göre farklı desenlerde motiflerle 
süslenmiş olur. Mangalın üzerinde ise fincanların konulduğu mermerden veya 
mangalla aynı metalden yapılmış bir kısım olur.

4. Odun

Barak yöresinde kahveyi kavurmak için zeytin, fıstık, ortut (bağ kütüğü), 
kih (Keçi ve koyun dışkısı) ve o yörede bulunan ağaçlar yakılarak elde edilen 
kor ateş kullanılır. Odunun yandığı zaman is vermemesi ve kor olduğu zaman 
da kalıcı olanı tercih edilir. Odun yakılarak elde edilen kor ateşte kahve kavrul-
duktan sonra ateşin geçmemesi için bağ çubuğu (Çirpi) yakılarak elde edilen 
küller ateşin üzerine örtülerek ateşin havayla teması kesilir. Böylece ateşin daha 
da fazla etkili olması ve gün boyu sıcak kalması sağlanır. Sunum cezvesine çe-
kilen mırra kahve ikram edildikten sonra mangal, puhara, pıhara denilen kahve 
ocağındaki (günümüzde şömine) hazvel ateşine sürülerek devamlı sıcak kal-
ması sağlanır. Mangal ve kahve ocağındaki ateşin kalıcı olması için kor ateşi 
geçmeyen bir odun veya davar kihi kullanılır.
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Odun ateşinin yerini zamanla gazocağı, ispirtoocağı, tüpgaz ve elektrikli 
aletler almıştır. Kahveyi kavurmada teknolojinin gelişmesi ile odunun yerini 
birçok alet alsa da, bu aletler kahve kavuranın işini kolaylaştırsa da odun ate-
şinde pişirilen kahvenin tadını vermemektedir. Damak zevkine düşkün olanlar 
odun ateşinde kavrulmuş kahveyi tercih ederler. Ama damak zevkine düşkün-
lerin sayısı da gittikçe azalmaktadır.

5. Dibek ve Dibeğin Eli

Pişirilen kahvenin dövülerek ufaltılmasında kullanılan dibek ve dibeğin eli 
farklı türdeki sert ve dayanıklı ağaçlardan yapılır. Genellikle daha sert ve da-
yanıklı ağaç türlerinin seçilmesinin nedeni kahve dövüleceği zaman hem dibe-
ğin hem de dibeğin elinin darbelere dayanıklı olmasındandır. Dibek genellikle 
şimşir, zindiyan, ceviz, ardıç, mişmiş (Kayısı), yabani fıstık ağaçlarının toprak 
altındaki kök kısmından yapılır. Bunun nedeni ise torak altındaki kök kısmın 
daha dayanıklı, sert ve kahve döverken dibek eli ile dibeğe vurulduğu zaman 
sesin daha çok çıkmasındandır. Dibeğin dış kenar kısmı farklı desen ve kesim-
lerden oluşur. İç kısmı ise dibeğin büyüklüğüne göre farklı genişlik ve derinlikte 
olur. Dibeğin ağız kısmının zarar görmemesi için bazen metalle veya gümüşle 
kaplandığı da olur.

Dibek elinin yapımında da genellikle sert ve dayanıklı ağaç türleri kullanılır. 
Dibek hangi ağaçtan yapılmış ise dibeğin elinin de aynı ağaçtan yapılması tercih 
edilir. Bunun nedeni ise kahve dövülürken dibek ve dibeğin elinin zarar görme-
mesidir. Farklı ağaçtan yapılmış dibek ve dibek eli kullanılırsa dibek ve dibeğin 
eli zarar görebilir. Dibeğin elinin metal (genellikle demir veya pirinç) olanları 
da vardır. Kahvenin daha çabuk dövülmesi ve kahve dövülürken çıkarılan ritim 
sesinin daha kuvvetli olabilmesi için metal dibek eli tercih edilir. Dibek elinin 
farklı desen ve şekillerde olması onu yapan ustanın ustalığına bağlıdır.
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Teknolojinin gelişmesi ile dibeğin yerini farklı büyüklük ve yapıdaki elle 
çevrilen veya elektrikle çalıştırılan kahve değirmenleri almıştır.

6. Cezve (Irbık)

Barak odalarında mırra yapımında kullanılan ırbıklar genelde bakırdan 
yapılmış olanlardır. Bakır, sarı maden ve tunçtan da yapılan ırbıklar varsa 
da genelde bakır tercih edilir. Bakır ırbıklar diğer ırbıklara göre pahalı olsa 
da daha çok tercih edilirler. Mırra yapımında kullanılan ırbıklar Suriye’nin 
Deyrizor şehrinden alınırdı. Irbığı yapan usta ırbığın üzerine kendi mührünü 
vururdu.

 Mırra yapımında genelde 4 veya 6 ırbık kullanılır. Birinci ırbığa Gümgümü, 
ikinci ırbığa Birinci Orta Irbık, üçüncü ırbığa İkinci Orta Irbık ve dördüncü 
ırbığa da Sunum Irbığı denir. Mırra yapımı Gümgümü ile başlar birinci ve 
ikinci orta ırbıkta hazır hale gelen mırra sunum ırbığında misafirlere ikram 
edilir.
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7. Fincan

Pişirilen mırranın ikram edilmesinde 
kullanılan fincanlar kulpsuz, 6 veya 8 dilimli 
yada yuvarlak farklı motiflerle süslenmiş ge-
niş ağızlı porselen fincanlardır. Fincanların 
kenarlarının kalın olanları daha makbuldür. 
Fincanların içerisinde en çok tercih edileni 
Mekkevey denilen geniş, yüksek, kalın ke-
narlı ve içi dar olan fincandır. Bu fincanlar 
50-60 yıl önce kullanıldığı için zamanımızda 
Barak odalarında bunları görmek çok zordur. 
Bunları ancak hatıra diye saklayan kişilerde 

görebiliriz. Kulpsuz fincanların kullanılmasının nedeni mırra ikram edilirken 
ele daha azla fincan alınmasındandır. Fincanların dilimli olmasının nedeni ise 
mırra ikram edilen kişilerin her birisinin farklı dilimleri kullanması içindir. 
Mırra içilirken fincandaki farklı dilimlerin kullanılması bir kişinin içtiği yer-
den diğer kişinin içmemesi içindir. Böylece sağlığa uygunluk sağlanmış olur. 
Mırranın kıvamı ne kadar koyu ise fincanın içilen diliminde kalan koyu renk o 
dilimin diğer kişi tarafından kullanılmamasını sağlar. Eline 5 mırra fincanı alan 
kişi bir defada 40 kişiye ikram etmiş olur. Daha sonra fincanları yıkayarak ikra-
mına devam eder. Bu içme şeklini bilmeyen kişiler genellikle rast gele herhangi 
bir dilimden veya bir önceki kişinin içmiş olduğu yerden de içerler.

8. Tepsi

Mırra ikram edilirken tepsi kullanılmaz. Çünkü mırra fincanları kulpsuz 
olduğu için servis yapan kişinin elinde olur. Eline birden fazla fincan alan kişi-
nin ikram etmesi daha kolay olur. Mırra fincanda soğumadan misafirlere ikram 
edilir. Tepsiye konarak ikram edilen mırra hem soğumuş hem de tadı değişmiş 
olabilir.
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Tepsi kullanımı daha çok düğünlerde şoba, şobaş, şabaş (Takıntı) yapıldık-
tan sonra mırrayı ikram eden kişiye bahşiş toplamak amacıyla kullanılır. Bahşiş 
toplamada kullanılan alet tepsi veya farklı bir eşya olabilir. Tepsi veya farklı 
bir eşya düğün davetlilerinin önüne uzatılarak davetli kişinin maddi durumuna 
göre içine para koyması istenir. Toplanan paranın tamamı kahve dağıtan kişiye 
bahşiş olarak verilir.

9. Hel (Kakule) ve Küçük Hindistan Cevizi (Muskat)

 9.1. Hel (Kakule)

Eletteria cardamomum. 
(cardamom, maton). Kakule 
bitkisinin kuru meyveleri, vanil-
ya ve safrandan sonra, dünyanın 
en pahalı baharatları arasında 
sayılmaktadır. Meyveler, to-
humlarının dökülmemesi için, 
olgunlaşmadan önce toplanır ve 
kurutulduktan sonra, bütün halde veya toz edildikten sonra kullanılır. Başlıca 
kullanım alanları; tat verici olarak gıda ürünleri, ilaç preparatları ve uçucu yağ 
üretimidir.

Kakule içeriğinde bulunan A vitamini, sodyum, C vitamini, potasyum, de-
mir, kalsiyum, manganez, fosfor, magnezyum ve çinko sayesinde vitamin ve 
mineral takviyesi olarak kullanılabilmektedir. Sindirim sistemi sıkıntılarının gi-
derilmesinde rol oynar. Mide asitlerini düzenleyip sindirimi kolaylaştırır. Mide 
ve bağırsak gazlarının giderilmesinde etkili rol oynar. Sakinleştirici özelliğe sa-
hiptir. Depresyon, panik atak, kaygı gibi psikolojik durumların giderilmesine 
yardımcı olur. Uyumadan içilen, kakuleden yapılan çay sayesinde sinir sistemi-
nin gevşemesine yardımcı olur ve stresi azaltarak iyi bir uyku sağlar. Kardiyo-
vaksüler sağlığı iyi yönde etkilemektedir. Vücuttaki kan dolaşımını düzenler. 
Tansiyon, kolesterol gibi sorunların giderilmesinde rol oynar. Kakule bitkisi, en 
iyi afrodizyaklardan bir tanesidir. Cinsel isteği artırır, cinsel işlev bozuklukları-
nın giderilmesinde de rol oynar. Antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere 
sahiptir. Adet dönemi sırasında spazm ve krampların giderilmesine etki göste-
rir. Mide bulantısını geçirme etkisi vardır. Diş ve diş eti sıkıntılarının yok edil-
mesine yardım eder. Ağız içindeki mikropları azaltarak diş eti kanamaları, diş 
çürümeleri ve ağız kokusu gibi sorunları azaltmaya yardım eder. Bu sebepten 
dolayı çiğnenerek de kullanılabilmektedir. Solunum sistemini rahatlatır. Boğaz 
iltihabına bağlı öksürüğün giderilmesine yardımcı olur (Çitil, 2021, s.13)
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9.2. Küçük Hindistan Cevizi (Muskat)

Küçük Hindistan Cevizi (Muskat): Küçük mus-
kat aromatik, uyarıcı, narkotik, gaz giderici, afrodiz-
yak, hipolipidemik, antitrombotik, anti-trombosit, 
antifungal, antidisenterik, anti-inflamatuar aktivite-
lere sahiptir. Hamilelikte mide ağrısı, romatizma ve 
kusmaya çare olarak kullanılır. İki bileşiğin, miris-
tisin ve elemisin’in varlığı, genellikle zehirlenme ve 
muskatnin halüsinojenik etkisi ile ilişkilidir, safrolün 
kanserojen olduğundan şüphelenilmektedir Muskat 

uçucu yağı, harici olarak romatizma için ve dâhili olarak bir gaz giderici olarak 
kullanılır.(Kıraç, 2021: 17)

Mırraya katılacak hel dibekte dövülerek kahve gibi undan biraz iri hale ge-
tirilir. Hel ya toz halinde ya da taneleri iki veya üç parçaya elle bölünerek birinci 
orta ırbıktaki şerbetin üzerine atılır. Küçük Hindistan cevizi ise bıçakla ince 
ince kesilir. Hel ve Küçük Hindistan cevizi gümgümüden birinci orta ırbığa 
alınan şerbetin üzerine bir miktar kahve ile beraber eklenirler. Kahve, toz veya 
parça halindeki hel ve ince ince soyulmuş Küçük Hindistan cevizi ile beraber 
iyice kaynatılarak elde edilen şerbet ikinci orta ırbığa aktarılır. Birinci orta ır-
bıkta kalan kahve telvesi, Küçük Hindistan cevizi ve hel su ile çalkalanarak 
gümgümünün içine konur.

Mırranın Hazırlanması

Mırra yapımında yeşil kahve çekirdekleri kullanılır. Kahve: İki çenekliler 
sınıfının, Kökboyasıgiller familyasından, Anayurdu Afrika olan, fakat Asya ve 
Amerika’nın birçok tropik bölgelerinde yetiştirilen, 20 kadar türü bulunan ve 
bunlardan en önemlisi Arabistan Kahvesi (coffea Arabica) olan 7-8 metre bo-
yunda bir ağaç. Yaprakları ovatlanseolat, tam, sivri uçlu olup kenarları dalga-
lıdır. Çiçekleri beyaz ve hoş kokuludur. Meyvesi kiraza benzer; içinde ince iki 
çekirdek bulunur. Her çekirdeğin içinde aynı biçimde bir tohum (Kahve tanesi) 
bulunur. Tohumları kafein alkaloidini taşır. Uyarıcı ve hazmı kolaylaştırıcıdır. 
Kahve elde etmek için yetiştirilen başlıca türleri; C. Arabica, C. Liberica, C. 
Robusta (Tuğlacı, 2001)

Kahve kelimesinin Arapça’da ne zamandan itibaren kullanıldığı bilinme-
mekle beraber ilk anlamının “Şarap” olduğu ve iştah kestiği (kahy) için bu ma-
nayı aldığı, bugün kahve olarak adlandırılan içeceğe bu adın ehl-i keyf kimseler 
tarafından verildiği kaydedilmektedir. Kelime ayrıca “doyma, halis süt ve koku” 
anlamlarına da gelmektedir (İslam Ansiklopedisi, 2001)
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Arabica kahve çekirdekleri genellikle oval ve ince formluyken, Robusta çe-
kirdekleri genellikle daha yuvarlaktır. Arabica kahve çekirdekleri, Robusta’ya 
göre iki kat fazla şeker ve yağ içerirken gene Robusta’ya göre iki kat daha az 
kafein içermektedir. Arabica kahvede çok çeşitli, tat, aroma ve asitler elde edi-
lirken, Robusta’da genellikle topraksı ve odunsu tatlar kendini göstermektedir. 
Robusta kahve çekirdekleri genellikle yoğun kreması sebebiyle tercih edilmek-
tedir. Uzun süre ucuz ve kalitesi düşük olarak tanımlanan Robusta’nın günü-
müzde çok kaliteli çeşitleri de bulunmaktadır.

Barak yöresinde mırra hazırlamak için önce her köy odası veya ağanın odası 
denilen yerde bulunan kahve ocağında, (puhara, pıhara, Şömine) eldeki imkân-
lara veya mevsimine göre zeytin, fıstık, ortut (bağ kütüğü), kih (Keçi ve koyun 
dışkısı) ve o yörede bulunan ağaçlar yakılarak elde edilen kor ateş kullanılır.

Mırra yapımında kullanılan kahve çekirdekleri iki türlüdür. Birincisi ve ka-
litelisi seylani denilen iri taneli olandır. İkincisi ise ticari denilen ve seylani türe 
göre daha ufak olan türdür. Mırra yapılacak olan kahve çekirdekleri kalın demir 
saçtan yapılmış olan tavanın içine tavanın büyüklüğüne veya hazırlanacak kah-
ve miktarına göre 250-500 gram arasında konur. Tava, kor ateşi kapatmayacak 
ve ateşten 5-6 cm yukarıda olacak şekilde ateşin üzerinde tutulur. Kahve kav-
rulurken tavanın içindeki kahve çekirdeklerinin hem aynı oranda kavrulması 
hem de yanmaması için kahve kaşığı ile devamlı karıştırılır. Tavadaki kahveleri 
kavururken tava kaşığı ile kahve çekirdekleri devamlı aşağıdan yukarıya doğru 
karıştırılır. Kahve çekirdekleri kavrulmaya başladığından belirli bir zaman son-
ra terlemeye başlar. Yani yağını dışarı verir. Yağını dışarı veren kahveden farklı 
ve güzel bir koku yayılır. Seylani kahvenin yağı ve kokusu ticari kahveye göre 
daha fazladır. 

Tavanın içindeki kahve çekirdekleri koyu kah-
verengi bir renk alıncaya kadar devamlı karıştırı-
larak kavrulur. Kavrulma sonucunda kahve çekir-
deklerinin hepsi aynı oranda kavrulmuş olmalıdır. 
Kavrulma esnasında kahve çekirdeklerinin fazla 
kavrulmamasına ve yanmamasına özenle dikkat 
edilir. Eğer kahve çekirdekleri çok kavrulursa ve 
yanarsa kahvenin tadı farklı olur. Dikkatli bir şe-
kilde ve özenle kavrulan kahve çekirdekleri tava-
dan alınarak bir yerde soğumaya bırakılır. Soğuyan 

kahve çekirdekleri daha sonra kullanılmak üzere ahşap kaplarda saklanır.

Mırra yapılacağı zaman kahvenin dövüleceği dibeğin özelliğine göre ahşap 
kaptaki kahvelerden bir miktar alınarak dibeğin içine konur. Kahveyi dövecek 
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olan kişi bir eline dibeğin elini alırken diğer eli ile de dibeğin ağzını kapatır. Bir 
eli ile dibeğin ağzını kapatmasının nedeni; kahve dövülürken kahve çekirdek-
lerinin dibeğin dışına çıkmasını engellemek içindir. Kahve döven kişi dibekte 
kahve döverken sıradan bir dövme işlemi yapılmaz. Kahve döven kişi yaptığı işi 
daha zevkli hale getirmek ve aynı tempoda yapmak için belirli bir ahenkle döv-
meyi gerçekleştirir. Bir müzik çalgısı çalar gibi işini ustalıkla yapar. Dövülme 
esnasında dibeğin kenarına veya dibeğin eline yapışan kahveleri ortaya dökmek 
için dibeğin elini dibeğin iç kısımlarına ritim yapacak şekilde vurur.

  Kahve dövme işlemi genellikle sabah ezanından 
önce yapılır. Sesin en iyi şekilde yayıldığı bu zamanda di-
bekte ritimle kahve döven kişi köy halkını uyandırmaya 
yardımcı olur. Bir köyde iki oda var ise iki kahveci aynı 
anda kahve dövmeye başladığı zaman, dibeklerden çıkan 
sesler kahve dövenlere hem zevk verir hem de aralarında 
rekabet varmış gibi iş yapmalarına neden olur. Dibekten 
çıkan ses bir köy öteden duyulabilir. Kahveciler dibekteki 
kahveyi un oluncaya kadar dövmezler. Kahvenin biraz iri 
kalması yani iki parmak arasında sıkıştırılınca biraz dişli 
(çok hafifi iri) olmasına dikkat edilir. Bunun nedeni ise 
un haline gelen kahvenin tazeliğini daha çabuk kaybet-
mesindendir. Hâlbuki undan biraz daha iri olan kahve 
tazeliğini daha uzun süre korur. Kahve istenilen şekilde 

dövüldükten sonra hemen kullanılmayacaksa dibek içinde bırakılır. Kahve ya-
pacak olan kişi bir kişi ise kahve dövme işini yapmadan önce gümgümü denilen 
en büyük kahve ırbığını belirli miktarda su doldurarak kor ateşte kaynatır. Eğer 
kahve yapan kişi iki tane ise biri kahveyi döverken diğeri de su kaynatma işini 
yapar. Gümgümüde iyice kaynayan suyun belirli 
bir miktarı birinci orta ırbık denilen ikinci cez-
veye aktarılır. Gümgümüde boşalan yere dibekte 
dövülen kahveden belirli miktarda konarak kor 
ateşte uzun süre kaynatılır. Gümgümüdeki kah-
ve iyice kaynatılarak belirli bir kıvama getirilir ve 
kahvenin telvesi dibe çökerek şerbeti üst kısma 
çıkar. Gümgümüdeki kahvenin şerbeti birin-
ci orta ırbık denilen ikinci cezveye aktarılır ve 
üzerine dibeğin içinden alınan bir miktar kahve, 
dövülmüş hel ve kakule katılarak tekrar kayna-
tılmaya başlanır. Birinci orta ırbık denilen ikinci 
cezvede istenilen kıvama gelinceye kadar kayna-
tılan kahvenin telvesi dibe çöker ve şerbeti üst kı-
sımda kalır. Birinci orta ırbıktaki kahvenin şerbe-
ti ikinci orta ırbık denilen üçüncü cezveye alınır. 
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Birinci orta ırbığın içinde 
kalan kahve bulaşığı suyla 
çalkalanarak gümgümünün 
içine aktarılır. İkinci orta ır-
bığa alınan kahve şerbetinin 
üzerine de bir miktar toz 
kahve eklenerek kahve yine 
iyice kaynatılır. İkinci orta 
ırbıkta istenilen kıvama yani 
içilecek kıvama geldiğine 
yani mırra olduğuna karar 
veren kahveci kahvenin şer-
betini sunum cezvesi deni-
len üçüncü orta ırbığa alırdı. 
İkinci orta ırbığın içindeki 
kahve bulaşığı da yine su ile çalkalanarak gümgümünün içine aktarılır. Yani 
kahvenin ırbık içinde kalan kısmı su ile çalkalanıp dışarıya dökülerek israf edil-
mez. Gümgümünün içinde devamlı olarak belirli miktarda şerbetlenmiş kahve 
bulunur. Gümgümünün belirli zamanlarda yıkanarak temizlenmesi sağlanır. 
Sunum ırbığına alınan mırra dağıtıma hazır hale getirilmiş olur. Sunum ırbı-
ğındaki mırra soğumasın diye devamlı olarak üzeri külle örtülmüş ateşin içine 
sürülerek bekletilirdi.

Böylece mırra hazırlanmış 
olurdu. Mırra, Arapça acı anla-
mına gelen “Mır” kelimesinden 
türeyen ve acı kahve anlamında 
kullanılan bir kelimedir. Birçok 
aşamadan geçtikten sonra mırra 
olan kahve mırrığa (çamurun sulu 
hali) benzediği için de bu kahveye 
mırra denmiştir. İçimi sert ve acı 
olarak tarif edilen mırra kahve 
Baraklılar için hafif ve içimi kolay 
olan her Barak odasında bulunan 
ve günün her saati tüketilen bir 
kahve türüdür.

Mırra pişirilen kor ateş kahve piştikten sonra söndürülmez. Bağ çirpisinden 
(dalından) yapılan külle üzeri örtülerek sıcaklığı muhafaza edilir. Sunum cezve-
sine alınan mırra bu ateşin içine sürülerek devamlı sıcak kalması sağlanır. Farklı 
zamanlarda odaya gelen misafirlere küllenmiş ateşin içinde bulunan sunun ır-
bığından sıcak mırra ikram edilmiş olur.
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Mırrayı pişiren oda sahibi veya kahvecisi önce kendisi bir fincan içer. Kı-
vamına, tadına ve kokusuna bakar beğenirse diğer misafirlere de ikram eder. 
Mırrayı misafirlere ikram edecek kişi bir eline mırra cezvesini diğer eline de 
kulpsuz özel mırra fincanlarını alır. Odadaki en yaşlı kişi veya o köyde sözü 
dinlenilen kişiden başlamak üzere ikramına başlar. Odadaki en yaşlı kişi veya 
o köyde sözü dinlenilen kişiler odanın üst başında oturduğu için mırra ikramı 
odanın üst başından oda girişine doğru yapılır. 

Barak ovasında tanınmış önemli mırra kahve ustaları

Kör Bekir Rahmetli (Bekir KAYA) Alagöz Köyü

Beko Rahmetli (Bekir KAYA) Alagöz Köyü

Memey Rahmetli (Mehmet KAYA) Alagöz Köyü

Abey Hasan (Hasan Alagöz) Alagöz Köyü

İdris Ahmet Rahmetli (Ahmet İNAL) Küçük Eşme Köyü

Mustafa İNAL (Küçük Eşme Köyü)

Cemil YILMAZ (Germiş Köyü)

Neyif Hüsyin Rahmetli (Gılcan Köyü)

Neyif GÖĞEBAKAN (Gılcan Köyü)

İbo Hüseyin Rahmetli (Hüseyin YILMAZ Uruş Köyü)

Topal Neco (Necmettin SUBAŞI Uruş Köyü)

Hacı Mağmiş Rahmetli (Mehmet ÇALIŞKAN Uruş Köyü)

Hacı Hüseyin (Hüseyin ÇALIŞKAN Uruş Köyü)

Mırranın Sunumu ve İçilmesi

Sunum ırbığındaki mırra misafirlere 6 veya 8 dilimli ya da yuvarlak kulpsuz 
fincanlarda ikram edilir. Mırra ikram edilen fincanın dibinin dar olması daha 
makbuldür. Dibi dar olan fincanda mırra geç soğur. Mırra fincanın içerisine 
bir miktar ya da fincanın dibini kapatacak kadar fincana konularak misafirle-
re ikram edilir. Mırra ikram eden kahveci fincanının içine konulan mırranın 
bir yudumda içilecek kadar az ama sıcak olmasına dikkat eder. Az olmasına 
rağmen içme usulünü bilmeyen kişiler mırra az diyerek bir yudumda içerler-
se boğazlarını yakarlar. Bunun için ya üç yudumda az az içmek ya da mırrayı 
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fincanın içinde sağa ve sola çevirerek içmek gerekir. Mırrayı fincanın içinde 
sağa ve sola hafifçe çevirmek hem biraz soğutmak hem de mırranın kıvamını 
görmek için yapılır. Mırranın kıvamı iyi ise fincanı hafif sağa veya sola çevirince 
kenarda izi kalır. Yuvarlak düz ya da 6 veya 8 köşeli fincandan mırrayı içerken 
bir önceki kişinin içmediği yerden içmek daha iyi olur. Bir önceki kişinin içtiği 
yer fincanda mırra izi kalan yerdir. Bir sonraki kişi temiz olan dilimden içtiği 
zaman hijyen kurallarına dikkat etmiş olur. Zaten fincanın içilen tarafında mır-
ranın izi kalırsa bu o mırranın çok iyi ve kıvamında pişirilmiş olduğunu gösterir.

Mırra ikram edilen fincan yuvarlak düz ya 
da 6 veya 8 dilimden oluşur ve dip kısmı dar 
ağız kısmı diğer fincanlara göre geniştir. Önce-
leri mırrayı dağıtan kişinin elinde iki adet fin-
can bulunmakta ve herkese üçer kez bu fincan-
lardan kahve ikram edilmekte idi. Tüm grup 
bu iki kahve fincanından, sırayla mırralarını 
tüketmeye devam ederlerdi. Ancak bu durum 
hijyen kurallarına uygun bulunmadığı için, gü-
nümüzde artık pek fazla devam ettirilmemek-
tedir.(Eregiz, 20017, s.67) Daha sonraları kö-
şeli yada dilimli dediğimiz mekkevey fincanlar 
kullanılmıştır. Fincanın 6 veya 8 dilimli olması 
bir fincandan 6 veya 8 kişinin içeceği anlamına 
gelir. Her dilimden bir kişi içerse bir sonraki 
kişi bir önceki kişinin içtiği yerden içmemiş 
olur. Bu da sağlığa uygunluk kurallarının çok 
önceden bilindiği anlamına gelir ki bulaşıcı 
hastalığı olan kişilerin bu hastalığı diğer kişile-

re bulaştırmamış olur. Fincanın her diliminde oluşan mırra izi o fincanla ikram 
edilmeyerek yıkanması gerektiğini belirtir. Yıkanılan fincan ile tekrar ikrama 
devam edilir. Zaten mırra ikram eden kişi elinde 5 veya 6 fincan taşır ki bu da 
bir defada 30 veya 40 kişiye ikram yapılacağı anlamına gelir.

Mırra Barak odasında bulunan misafirlere ikram edilecek ise mırra dağıtan 
odanın üst kısmındaki en yaşlı, bilgisine saygı duyulan kişi veya misafirlerden 
başlardı. Sağlı sollu oturan kişilere mırra ikramı yaparken hiçbir zaman üst 
başta oturan kişilere arkasını dönmezdi. Üst başta oturan kişilere mırra dağı-
tan kişinin arkasını dönmesi saygısızlık olarak karşılanırdı. Mırra ikramını üst 
baştan başlayarak odanın girişinde oturan kişiye kadar devam ederdi. Odadaki 
misafirlere ince ve 6 veya 8 dilimli mekkevey fincanda 3 defa mırra ikramı ya-
pılırdı. Bunlardan birincisi Hoş Geldin, İkincisi Nasılsınız üçüncüsü ise Güle 
Güle anlamındadır.
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Mırra ikram edilen kişi mırrayı içtikten sonra 
fincanı yere koymayarak elinde tutar. Mırra da-
ğıtan kişi yanına geldiği zaman ona verir. 1980 
yılından önce bu usule uygun davranmayanlara 
ceza olacak şekilde herhangi bir işlem yapıl-
mazdı. Ama 1980 yılından sonra fincanı yere 
indirenlere eğlence mahiyetinde cezalar verilerek 
odadaki kişilerin eğlenmesi sağlanırdı. Bazen de 
fincanı yere indiren kişiye mırra ikram eden kişi-
ye vermesi için para cezası verilirdi. Bu ceza bazı 
zamanlar eğer mırra dağıtan kişi bekâr ise onu 
evlendirmek için verilen para cezası da olabilirdi.

Mırranın Faydası ve Zararı

Mırra tamamen doğal olan kahveden yapılır ve içine de tat vermesi için 
yine doğal olan hel ve Hindistan cevizi denilen madde katılır. Kahve, hel ve 
Hindistan cevizinin zihni uyarıcı etkisi vardır. 

Mırra aynı zamanda hazmı kolaylaştırarak sindirime yardımcı olur. Mide 
ekşimesi ve yanmasına da iyi gelir.

Kahve, hel ve Hindistan cevizi cinsel uyarıcı etkisi olan maddelerdir.

Mırra çok içildiği zaman herhangi bir yan etkisi yoktur. Sadece kabızlığa 
neden olabilir.

Mırra ile İlgili Anlatımlar

1. Alimantar’da (Elbeyli) Abudeve denilen bir zat varmış. Bu zat hem çok 
iyi barak havası söyler hem de çok iyi mırra tiryakisi imiş. Adamın bu özellikleri 
herkes tarafından bilinirmiş. Abudeve bir gün bir odaya gitmiş. Oda sahibi ona 
hoş geldin diyerek odaya almış. Abudevenin çok iyi bir mırra içicisi olduğunu 
bilen oda sahibi bunu denemeye kalkmış. Acaba Abudeve gerçekten iyi bir 
mırra içicisi mi yoksa bizimi kandırıyor diye düşünmüş. Oda sahibi kahve oca-
ğında tavada pişirdiği kahveyi dibekte döverken içine birkaç tane arpa atmış. 
Kahve ve arpayı iyice dövmüş. Bunları bir güzel pişirdikten sonra Abudeveye 
bir fincan ikram etmiş Abudeve fincanı almış, içmiş ve bir şey söylememiş. Bir 
müddet sonra bir fincan daha ikram etmiş, Abudeve yine içmiş yine bir şey 
söylememiş. Üçüncü fincanı da ikram ettiği zaman Abudeve onu da içmiş bir 
şey söylemeden gitmek için izin istemiş. Oda sahibi tam bu adam iyi bir içici 
değil diye düşünürken Abudeve kapıya yaklaştığında biraz aksamış. Ne oldu 
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Abudeve diye sordukları zaman -Biraz arpaladım- demiş. -Bu da ne demek 
oluyor- dedikleri zaman -ben söyledim anlayan anlar- demiş.

2. Bir gün bir oda sahibi Halep akınlarında bir köye misafirliğe gitmiş. Köye 
vardığı zaman oda sahibi onu karşılamış. İzzet ve ikramdan sonra oda sahibi 
adama sana bir soru soracağım. Bunu bilirsen çok iyi bir mırra tiryakisi oldu-
ğunu anlarım demiş. Oda sahibi –Anası kız kızı dul bil bakalım bu nedir?- 
diye sorusunu sormuş. Misafir epey bir süre düşünmüş ama sorunun cevabını 
bulamamış. Ezile büzüle cevabı bilmediğin oda sahibine söylemiş. Oda sahibi 
adama –Mırranın çekirdeği olan ana madde ham olduğu için kız olur demiş. 
Mırra pişirildikten sonra cezveye konulduğu zaman herkes gelir ondan içer 
bu da onun dul olduğunu gösterir diye cevap vermiş. Adama sen daha mırra 
tiryakisi olamamışsın demiş.

3. Kahveliyim

Sonuç

Bir yudum kahvenin kırk yıl hatırı vardır da bir yudum mırranın kaç yıl 
hatırı vardır? Bu soruya en güzel cevabı bu unutulmaz tadı tadanlar verebilir. 
Bu tadı yaşamanın en güzide yerlerin başında Barak odaları gelir. Mırra Barak 
odalarının vazgeçilemeyen olmazsa olmazıdır. Barak odasına giden veya yolu 
Barak odasına düşen kişinin istediği ilk şey mırradır. Hazırlanması, sunumu 
ve içilmesi ayrı bir sanat olan mırra, Barak oda kültürünün günümüze kadar 
gelmesindeki en büyük etken olmuştur. 

Yapımı ustalık ve beceri isteyen mırra yüzyıllardan beri Barak yöresindeki 
köy odalarının olmazsa olmazları arasındadır. Mırra Barak yöresindeki köy 
oda kültürünün yaşamasına çok büyük katkıda bulunmuştur. Sabah namazın-
dan önce saat 3-4 arası başlayan günlük mırra yapımı köy odalarında her gün 
yapılan rutin bir iştir. Mırra yapmak için kullanılan kahve çekirdekleri kor 
ateşin üzerinde kalın demir tavalarda tava kaşığı ile devamlı karıştırılarak her 
tarafı aynı renkte olacak şekilde kavrulurdu. Kavrulan kahve çekirdekleri daha 
sonra kullanılmak üzere bir kabın içine konurdu. Sabah ezanından önce oda 
sahibi veya odanın kahvecisi kavrulmuş kahveyi, bir miktar hel (kakule) ve 
Hindistan cevizini dibekte ustalık ve hünerle müzik aleti çalar gibi ritimle 
döverdi. Kahveyi döven kişi hem yaptığı işi zevkli hale getirmek hem de köy 
halkını uyandırmak için dibeğin elini her vuruşunda dibekteki kahveye sevgi-
sini katardı.

Dibekteki kahveyi isteyerek ve zevkle döverek hazır hale getiren kişi bir 
sonraki aşama olan pişirme işlemini sabırla yapardı. En büyük ırbıkta (Güm-
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gümü) kahveyi kaynatmaya başlardı Gümgümüdeki şerbeti önce birinci orta 
ırbığa alır orada da bir miktar kahve koyar ve kaynatarak şerbet haline geti-
rirdi. Birinci orta ırbıkta ki şerbeti ikinci orta ırbığa alır üzerine biraz daha 
kahve koyarak daha koyu bir kıvam haline getirinceye kaynatırdı. İkinci orta 
ırbıkta istenilen kıvama gelen ve mırra kahve olduğuna karar verilen şerbet 
sunum ırbığına alınırdı. Sunum ırbığına alınan mırradan kahve yapan kişi bir 
fincan içerek tadına, kıvamına ve tadına bakardı. Oda sahibi veya kahvecisi 
tarafından beğenilen sunum ırbığındaki, mırra pıhara, puhara, şömine veya 
kahve ocağı denilen yerde ya da mangalda üzeri küllenmiş ateşin içine ko-
nularak soğuması önlenirdi. Küllenmiş ateşte sıcak kalan mırra odaya gelen 
kişilere zengin, fakir ve makam farkı gözetmeksizin mekkevey denilen fin-
canda ikram ederdi.

Mırra Arapça acı anlamına gelen “Mur” kelimesinden türeyen ve acı kah-
ve anlamında kullanılan bir kelimedir. Birçok aşamadan geçtikten sonra mırra 
olan kahve mırrığa (çamurun sulu hali) benzediği için de bu kahveye mırra 
denmiştir. İçimi sert ve acı olarak tarif edilen mırra kahve Baraklılar için hafif 
ve içimi kolay olan her Barak odasında bulunan ve günün her saati tüketilen 
bir kahve türüdür.

Akşamları Barak yöresindeki köy odaları halkın deyimi ile Barak Keçeüstü 
Üniversitesi haline gelirdi. Odaya gelen kişi yaşına, bilgisine, misafir olup ol-
madığına ve odaya vermiş olduğu hizmete göre odadaki yerini alırdı. Odanın 
en yaşlısı, bilgisine saygı duyulan kişi ve misafirler odanın üst kısmına otururdu. 
Diğer kişiler ise bunlardan sonra sağlı sollu oturur ve koyu bir sohbet başlardı.

Mırra ikramı odanın üst kısmındaki en yaşlı, bilgisine saygı duyulan kişi 
veya misafirlerden başlar diğer kişilere kadar devam ederdi. Mırra dağıtan kişi 
üst başta oturan kişilere hiçbir zaman arkasını dönerek diğer kişilere mırra ik-
ramı yapmazdı. Üst başta oturan kişilere mırra ikram eden kahveci geri geri 
giderek sağlı sollu oturan misafirlere mırra ikramı yapardı. Odadaki misafirlere 
ince ve 6 veya 8 dilimli dip kısmı dar üst kısmı geniş olan mekkevey fincanda 3 
defa mırra ikramı yapılırdı. Bunlardan birincisi Hoş Geldin, ikincisi Nasılsınız 
üçüncüsü ise Güle Güle anlamında idi.

Mırra ikramını yapan kişinin elinde 4 veya 5 tane mırra fincanı olurdur. 
Mırracı fincanın içine biraz veya fincanın dibini kapatacak kadar mırra koyarak 
misafire verirdi. Mırra içmede tecrübeli olan misafir mırra fincanını eline alınca 
fincanı sağa veya sola doğru yatırarak çevirir ve mırranın fincanda bırakacağı 
leke izine bakarak mırranın kıvamında ve iyi yapılmış olup olmadığını kontrol 
ederdi. Eğer mırra fincanın etrafında iz bırakıyorsa iyi yapılmış iz bırakmıyorsa 
iyi yapılmamış anlamına gelirdi.
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Mırra ikram edilen kişi, mırrayı bir yudumda içerse boğazını yakar. Mırrayı 
üç defa da içerse bir şey olmaz. Ama genelde acemi içiciler hem bir önceki kişi-
nin içtiği fincanın aynı yerinden içer hem de fincandaki mırrayı az görünce bir 
yudumda içer ve boğazlarını yakarlar. Mırrayı içen kişi mırra içiminde tecrübeli 
ise bir önceki kişinin içtiği yerden içmemek için fincanın içilmeyen diliminden 
içer. Bir önceki kişinin içtiği dilimde mırra izi olacağı için o dilimi kullanmaz. 
Mırrayı içen kişi mırrayı içtikten sonra fincanı yere indirmeyerek mırra dağıtan 
verir. İlk zamanlarda mırra fincanının yere indirilmesinde bir sakınca yoktu. 
Ama daha sonraları eğlence olsun diye fincanı yere indirenlere bazı cezalar ve-
rildi. Bu cezalar mırra dağıtan bir miktar bahşiş (para) vermek, mırra fincanının 
içini altınla doldurmak veya mırra dağıtan bekâr ise onun evlenmesine yardım 
ederek düğün masrafının bir kısmını karşılamak gibi.

Tamamen doğal üründen yapılan mırra yemekten sonra içildiğinde hazmı 
kolaylaştırır. İçine konulan hel (Kakule) ve Hindistan cevizi ile beraber sindi-
rim sistemini uyarır, hafızayı güçlendirir ve gaz söktürür. Çok içildiği zaman 
kabızlığa neden olur. 

Yaklaşık olarak 1980 yılından önce Barak yöresindeki her köyde genellikle 
birkaç oda bulunurdu.1980 yılından sonra köyden şehre göçte ve insanların 
maddi durumlarında artmalar olmuştur. Köyde fakir olan veya geliri az olan 
kişi şehirde ekonomide ve sanayide çalışarak büyük gelir elde etmiştir. Bunun 
sonucunda kendi köyünde bir oda açarak Barak yöresindeki köy oda kültü-
rünü sürdürmek istemiştir. Oda kültürünü bilerek veya bilmeyerek falanın da 
odası var desinler diye köyde oda açmaya başlamışlardı. Köylerde birden faz-
la oda oluşmaya başlamış ve mırra yapmasını bilmeyen kişiler mırra yapmaya 
çalışmıştır. Ama mırra yapmanın ayrı bir sanat ve hüner olduğunu bilmeden 
bildikleri kadarı ve bir hevesle bu işi yapmışlardır. Yaptıkları işin çok kolay ol-
madığını, devamlılık, sabır ve sevgi isteyen bir iş olduğunu fark eden kişiler 
mırra yapmaktan yavaş yavaş vaz geçmişlerdir. Mırrasız da oda olamayacağı 
için el yapımı mırra yerine makine ile yapılmış hazır mırra alarak bu işi devam 
ettirmeye çalışsa da başarılı olamamışlardır. Yeni nesil de elde yapılan mırra ile 
hazır mırra arasındaki tat farkını bilemediği için kendisine ikram edileni mırra 
diyerek içmiş ve içmektedir. Bunun yanı sıra bir kişinin odada görevli kalarak 
odanın devamlı açık kalmasını ve hizmet vermesini uzun süre sağlayamamış-
lardır. Bunun sonucunda da maddi imkâna bağlı olarak sonradan açılan köy 
odaları kapanmıştır.

Köyde yaşayan kişilerin büyük çoğunluğunun şehre göç etmesi, köy evleri-
nin bir odadan birkaç oda şeklinde yapılarak misafirlerin evlerde ağırlanması, 
vasıta sayısının artması ile sabah şehirden köye giden kişilerin akşam olduğu 
zaman köyden şehre kolay bir şekilde gitmesi, Barak odası yerine şehirde yeti-
şen kişilerin Barak oda kültürü konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, eski 
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Barak odalarının açık olmasına rağmen gelen misafir sayısının gittikçe azalma-
sı, mırra yapmakta usta olan kişilerin vefat etmesi veya yaşlandığı için dibekte 
kahve dövemez duruma gelmesi dibekte dövülerek yapılan mırranın artık yapı-
lamaz durumuna gelmesine neden olmuştur. Barak odalarının olmaz ise olma-
zı, unutulmaz tadı ve oda kültürünün yaşamasındaki en büyük etken olan dibek 
yapımı mırra kahve artık yapılamaz olmuştur. Günümüzde Barak odalarında 
yapılan mırra kahve hazır kavrulmuş kahve veya fabrikada yapılmış olan hazır 
mırranın ateşte, tüpgaz veya elektrikli aletlerde ısıtılması ile yapılan mırralardır. 
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ÖZET

Barak Türkmenleri, 16. Yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göçmüş bir Türk 
topluluğudur. Anadolu’nun birçok bölgesine yayılan Baraklar’ın en yoğun ya-
şadığı bölge Güneydoğu Anadolu coğrafyasıdır. Bilhassa Gaziantep’in Nizip, 
Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri Baraklar’ın yoğunlukla yaşadığı yerlerdir. 

Baraklar, derin ve zengin bir halk kültürü ve edebiyatına sahiptir. Yüzyıllar 
boyunca içlerinden birçok güçlü şair ve ozan çıkarmışlardır. Bu ozanlar Ba-
rak hafızasının oluşmasına ve Türk kültürüne büyük hizmetler vermiştir. De-
demoğlu, Kılıçoğlu, Kul Hüseyin, Taşbaşoğlu ve Âşık Mahgül bu ozanlardan 
bazılarıdır. 

Bu makale, Barak coğrafyasında doğmuş, Barak Kültürü içinde yetişmiş 
iki şairi konu edinmektedir. Bu şairler; İzanlı Bekir Karaduman (1907-1994) 
ve Cemil Doğan’dır (1941-1973). 20. Yüzyılda yaşamış bu iki şair, hem derin 
Türk kültürünün temsilcileri hem Barak hafızasının taşıyıcıları hem de modern 
hayatla yeni karşılaşan Barakların hissiyatını yansıtmaları bakımından çok mü-
himdir.

Makalede, İzanlı Bekir Karaduman’ın “Özov Gelin ve Gönlümden Esinti-
ler”; Cemil Doğan’ın da “Zamanın Bittiği Yer” adlı kitabı merkeze alınmıştır. 
Bu kitaplardan yola çıkarak; şairlerin Türk kültürü, Barak yaşamı, Barak coğraf-
yası ve medeniyete dair görüşleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Şiir, Barak Türkmenleri, Sözlü Kültür.
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TWO VOICES RISING FROM BARAK: 
İZANLI BEKİR KARADUMAN VE CEMİL DOĞAN

ABSTRACT

Barak Turkmens are a Turkish community that migrated from Khorasan to 
Anatolia in the 16th century. The most densely populated region of the Barak 
Turkmens, which spread to many regions of Anatolia, is the Southeast Anato-
lian geography. Especially Nizip, Oğuzeli and Karkamış districts of Gaziantep 
are places where Baraks live intensely. 

Barak Turkmens has a deep and rich folk culture and literature. Over the 
centuries, they have produced many powerful poets and bards among them. 
These bards rendered great services to the formation of Barak Turkmens’s me-
mory and to Turkish culture. Dedemoğlu, Kılıçoğlu, Kul Hüseyin, Taşbaşoğlu 
and Âşık Mahgül are some of these poets. 

This article is about two poets who were born in Barak geography and ra-
ised in Barak Culture. These poets are; İzanlı Bekir Karaduman (1907-1994) 
and Cemil Doğan (1941-1973). These two poets, who lived in the 20th century, 
are very important in terms of both representatives of deep Turkish culture, 
carriers of Barak’s memory and reflecting the feelings of Baraks who have just 
encountered modern life.

In the article, İzanlı Bekir Karaduman’s book titled “Özov Gelin ve Gön-
lümden Esintiler”; Cemil Doğan’s book titled “Zamanın Bittiği Yer” is cente-
red. Based on these books; Poets’ views on Turkish culture, Barak life, Barak 
geography and civilization will be tried to be determined.

Keywords: Turkish Culture, Poetry, Barak Turkmens, Oral Culture.

Giriş

Barak Türkmenleri, Horasan’dan Anadolu’ya göçen bir Türk toplu-
ğudur. Anadolu’da evvela Yozgat’a, daha sonraları ise Gaziantep ve civar 
bölgelere yerleşmişlerdir. Baraklar, ana omurga Barak Ovası denilen coğ-
rafyada olsa da, Anadolu’nun birçok yerine dağılmışlardır. Baraklar genel 
olarak Gaziantep Nizip, Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde ve köylerinde 
yaşamaktadırlar. 
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Derin ve zengin bir kültüre sahip olan Barak Türkmenleri, içlerinden bir-
çok şair ve ozan çıkarmışlardır. Baraklar, “Oda” denilen kültürel mekânlarda, 
düğünlerde, eğlencelerde ve sohbetlerde hala kültürel zenginliklerini muhafaza 
etmeyi başarmışlardır. Bu makalede ele alınacak ve şiirleri değerlendirilecek 
iki şair de Barak Türkmenleri içinde yetişmiş, ilhamlarını mensubu oldukları 
topluluğun zenginliğinden almışlardır.

Cemil Doğan

Cemil Doğan, 1940’lı yılların başında, Barak Ovası’nın Çiftlik köyünde 
dünyaya gelmiştir. Doğduğu köy, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlıdır. Öğ-
retmendir. Cemil Doğan’ın çok trajik bir hayatı vardır. Çok kısa yaşamış ve bu 
kısa hayatına çok fazla şey sığdırmıştır. 

Şair Cemil Doğan, 1973 yılında vefat etmiştir. 70’li yıllar Türkiye’nin “sağ-
sol çatışması” adı verilen cendereye sokulmaya çalışıldığı kasvetli yıllarıdır. Şair 
Cemil Doğan da bu iklimde öğretmenlik vazifesini yapmaya çalışan, ayrıca 
Ülkücü Hareket içinde etkin rol oynayan bir münevverdi. Adıyaman’ı1973 
yılında, görev yaptığı Adıyaman’dan memleketi Gaziantep’e gelirken içinde 
bulunduğu otobüs çevrilmiş ve bölücü militanlar tarafından dövülerek 
öldürülmüştür. Ölümü, o dönemin birçok gazetesinde haberleştirilmiş, 
dönemin en bilindik dergilerinden olan Bozkurt Dergisi, bu ölümü “Toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır; Ülkücü Öğretmen Cemil Doğan şehit edildi!” 
başlığıyla haberleştirmiştir (Bozkurt Dergisi, 1973: 6).

Cemil Doğan’ın yayımlanmış bir adet şiir kitabı vardır. Bu kitapta otuz beş 
şiir yer almaktadır. Kitabın girişinde, Cemil Doğan’ın babası Halef Doğan’ın 
oğlunun ölümüyle ilgili yazdığı bir ağıt bulunmaktadır. Bu ağıtta babası şu duy-
gulara yer vermektedir:

Türk’üm, Müslümanım elhamdülillah

Öldürmek de günah, sövmek de günah

Kıydılar yavruma bir sabah

Dilimde her daim: “Vah aman, eyvah! (Doğan, 2018: 13).

Cemil Doğan’ın şiirleri Türklük bilinci, tarih şuuru, sevda, maneviyat, me-
deniyet eleştirisi ve çağının güncel problemlerini ihtiva etmektedir. Doğan’ın 
şiirlerinde Anadolu’ya ve Orta Asya’ya derinden bir bağlılık görülür. “Ben” adlı 
şiirinde bu sevginin ne kadar derin olduğu anlaşılır:



246 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

Ben Türk’üm! Ben dünyada hem ebed hem ezelim

İlk kâinat, ilk dünya, ilk toprak benim elim

İlk tarih, ilk kalem ve ilk dil benim dilim

Dünyanın ilk adamı, ilk insanda kanım var

İlk balçıktan ilk kerpiç, ilk kerpiçten ev kurduk

İlk tohumu biz ektik, ilk harmanı biz savurduk

İlk eseri biz verdik, ilk defa biz okuduk

Ötüken’de otağım, Turan’ım, İlhan’ım var (Doğan, 2018: 20).

Cemil Doğan, “Ben” adlı şiirinde, Türklerin dünya içindeki yerini ve 
konumunu güçlendirmesi gerektiğini savunur. Türkler güçlenmelidir. Fa-
kat güçlenme sadece silahla olmaz. Bilim ve sanat da güçlü olmanın ol-
mazsa olmaz unsurlarındandır. Bu düşüncesini şiirde geçen şu dörtlükle 
dillendirir:

Cihanı vatan yaptık, sanatla çeyizledik

İnsanlığı inanca, ilimle feyizledik

Türklüğün damgasını süngümüzle izledik

Gelmişte, gelecekte ilmim var, irfanım var (Doğan, 2018: 20).

Cemil Doğan’a göre insanlar ya da milletler asla bir başkasına haksız 
yere saldırmamalıdır. Fakat kendisine saldıran olursa da “diğer yanağını 
uzatan” sinik ve pasif bir tavırda da olunmamalıdır. Doğan düşüncesinde 
insanlar içinde yaşadığı toplumdan kopuk atomize bireyler değillerdir. Bi-
rey, bir toplum içinde doğar ve o toplumun rengini alır. Ve insanlık, kişinin 
en az kendi hakkı kadar toplumunun ya da cemiyetinin hakkını savunduğu 
yerde başlar (Doğan, 2018: 21). Onun tarih şuuru ne cumhuriyet öncesini 
paranteze alan yüzeysel Batıcılarınki ne de Cumhuriyet’i yok sayan Ne-
o-Osmanlıcılarınkine benzer. O, Orta Asya’da doğan, Anadolu’da maya-
lanan kesintisiz bir Türk tarihi şuuruna sahiptir. Bu mısralar, o şuurun en 
bariz göstergesidir:
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Aynı kanı taşırlar; Meteler, Atillalar

Cengizler, Ertuğrullar, Süleymanlar, Osmanlar

O Yavuzlar, Fatihler, Beyazıtlar, Timurlar,

Kanuniler, Babürler, Barbaroslar, Kemaller

Hepsi benim soyumdan, alnımda nişanım var (Doğan, 2018: 21).

Mehmet Akif Ersoy, Safahat’ında yer alan “Birlik” şiirinde şöyle demektedir:

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!

Düşer mi tek taşı sandın harîm-i namusun?

Meğerki harbe giren son nefer şehîd olsun (Ersoy, 2014: 280).

Mehmet Akif ’in bu idealist ve hamiyetperver tavrı, aynı şekilde Cemil Do-
ğan’da da görülmektedir:

Türk deyince şahlanır, ateş saçar gözlerim

Parçalarım, çıkarım cehennem olsa yerim

Diken diken olurum, titrerim, ürperirim

Sığdıramam kabıma, çılgın heyecanım var (Doğan, 2018: 21)

Makalenin başında da değinildiği gibi, Baraklar Anadolu’ya Horosan ve çev-
resinden gelmişlerdir. Türklük bilinci, Baraklı olma şuuru, kültürüyle barışık olma 
ve onu yaşatma azmi Cemil Doğan’ın şiirlerinde açık bir şekilde görülmektedir:

Horasan’dan gelmişim, soyum Oğuz soyundan

Cerit derler oymağım, Türklüğün bir boyundan

Adım Cemil Doğan’dır, suyum Türk’ün suyundan

Ceritoğluyum hey, Türküğüm, unvanım var! (Doğan, 2018: 22).

Savaş, insanlık tarihinin en mühim unsurlarından biridir. O kadar mühimdir 
ki, Antik Yunan düşünürü Herakleitos, Fragmanlar adlı eserinde şöyle demekte-
dir: “Savaş her şeyin babası ve kralıdır. O bazılarını tanrı, bazılarını insan yapar. 
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Bazılarını köle, bazılarını özgür kılar” (Heraclitus, 2001: 44). Hüseyin Nihal At-
sız ise “Davetiye” adlı şiirinde ise savaş hakkında şunları söylemektedir: “Açlar 
nasıl bir istekle koşarsa aşa/Türk eri de öyle gider kanlı savaşa” (Atsız, 2015). 
Şair Cemil Doğan, savaş hakkındaki düşüncelerinde Atsız’dan etkilenmiştir. Do-
ğan’ın şu mısraları Atsız’ın mısralarıyla benzerlik göstermektedir: “Sen gene sev 
sevdiğin, seveceğin savaşı/Sen gene cephelere mermi taşı” (Doğan, 2018: 26).

Vatan ve savaş söz konusu olduğunda tavizsiz bir eda içinde konuşan cemil 
Doğan, söz konusu sevda olunca çaresiz bir aşığın mısralarını terennüm eder:

Azrail canıma dedirtirken pes

Aşkın son kuvveti artık son nefes

Cemil dost çağırır geri döner ses

Dağlar cevap verir, gel hadi gel gel… (Doğan, 2018: 29).

Baraklı şairin şiirlerinde belirgin olan bir yön de Hüseyin Nihal Atsız et-
kisidir. Savaş hakkındaki düşünceleri kadar aşkı dile getirme yönü itibariyle de 
Doğan, Atsız’dan etkilenmiştir. Atsız’ın “Geri Gelen Mektup” adlı şiirindeki şu 
mısralar meşhurdur:

Mehtaplı yüzün Tanrı’yı kıskandırıyordur.

En hisli şiirden de örülmez bu güzellik.

Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur;

Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik (Atsız, 2017).

Doğan’ın “Sevdiğim” adlı şiirindeki şu dörtlük, Atsız etkisinin en bariz gös-
tergelerinden biridir:

Güzelliğin elde silahın mıdır?

Benden böyle kaçmak felahın mıdır?

Senin mi o ay yüz ilâhın mıdır?

Bu İlahi sırra er be sevdiğim! (Doğan, 2018: 62)

Cemil Doğan’ın şiirlerinde belirgin olan unsurlardan biri de medeniyet 
eleştirisidir. Ona göre medeniyet söylemi, vatanı bölmek ve parçalamak iste-
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yenlerin yüzüne taktıkları peçedir. Zira, Âkif de İstiklal Marşımızda “mede-
niyet dediğin tek dişi kalmış canavar” diyerek medeniyet söylemene karşı tavır 
almıştır. Cemil Doğan’ın “Medeniyet dediler parçaladılar yurdu/Aç gözlerini 
ey Türk! Görmeni istiyorum” (Doğan, 2018: 35) mısraları, Mehmet Akif Er-
soy’dan izler taşımaktadır.

Cemil Doğan’ın şiirlerinde dikkat çeken unsurlardan biri de derin bir dini 
kavrayıştır. Onun şiirlerinde tavizsiz bir Türk kadar sarsılmaz bir Müslüman 
kimliği de kendini göstermektedir. Derin bir duyarlılıkla birlikte ince bir din-
darlık da şiirlerinde kendini hissettirmektedir. Bilhassa “cennet ümidiyle/ca-
miye gelirsem/cehenneme fırlat” dizeleriyle başlayan “Allah’ım” adlı şiiri bu 
dini kavrayışa en güzel örneklerden biridir (Doğan, 2018: 48). O, bu şiirinde, 
dünyevi kazanç uğruna hakikatin üzerini örtmeye çalışan, dini bir sektör haline 
getirmek isteyen din bezirgânlarının tam karşısında yer alır. Beklentisizlik, ihlas 
ve samimiyet onun din anlayışının en temel unsurlarıdır. Egonun ve bencilliğin 
geçer akçe olduğu, insanların çıkmaz sokaklara girdiği çağımızda; Cemil Do-
ğan “Mevlana” adlı şiirinde okurlarına çıkış yolu göstermektedir:

Benim gibi gitmeyen kim?

Benliğinde yitmeyen kim?

Hakk’ı tespih etmeyen kim?

Ben hakta Hakk’ı özlerim (Doğan, 2018: 51).

20. yüzyılın mühim Türk düşünürlerinden Galip Erdem, insanlığın içinde 
bulunduğu bunalımın asıl kaynağının sevgisizlik olduğunu beyan etmektedir. 
Bu sebeple de mezar taşına şu cümleyi yazdırmıştır: “Asıl noksanımız birbiri-
mizi sevmesini hâlâ öğrenememiş olmaktır” (Ankara Türk Ocağı, 2019). Cemil 
Doğan da insanlığın maruz kaldığı sorunların kaynaklarından birinin de sevgi-
sizlik olduğunu “O gün” adlı şiirinde ifade eder (Doğan, 2018: 55).

İzanlı Bekir Karaduman

İzanlı Bekir Karaduman, nam-ı diğer Bekir Ağa, Barak Ovasının İzan 
köyünde (şimdiki adı Düzbayır) yaşamıştır. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde 
doğmuş şair, cömertliği ve hak aramada önderliği sayesinde yaşadığı dönemde 
barak bölgesinin kanaat önderliğinden biri haline gelmiştir. Bilindiği kadarıyla 
şairin okul tahsili yoktur. Fakat o “barak üniversitesi” mezunudur. Barak 
odalarının zengin kültürel ikliminde yetişmiş şair, derin halk kültürünü ve 
irfanını o iklimde kazanmıştır. Şairin yayımlanmış bir adet şiir kitabı vardır. 
Kitabın adı “Özov Gelin ve Gönlümden Esintiler”dir.
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İzanlı Bekir Karaduman, Özov Gelin şiiriyle meşhur olmuştur. Özov gelin, 
hayatı filmlere konu olan Baraklı Ezo Gelin adının bölgedeki söyleniş biçimidir. 
Peki Ezo Gelin kimdir? Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin 1909 yılında 
Barak Ovasında Dokuzyol (Uruş) köyünde dünyaya gelmiştir. Güzelliği dillere 
destandır. Fakat Ezo’nun bahtı, kendisi kadar güzel değildir. Trajik bir hayat 
yaşayan Ezo, en son gelin gittiği Suriye’de vefat eder. Güzelliği dillere des-
tan olan fakat hayatı aynı ölçüde çilelerle geçen Ezo, birçok şiirin ve türkünün 
konusu olmuştur. Bu şiirlerden en bilineni İzanlı Bekir Karaduman’ın şiiridir 
(Oğuzeli Kaymakamlığı, 2014).

Durnayı uçurdum Uruş gölünden

Tilsevet gölüne battı mı dersin 

Bir haber aldım Zambır köyünden 

Şibip’e telinden attı mı dersin

Hele Devehüyük geçit yeridir 

Bozhöyük’te gümanımın biridir 

Alıp giden Türkmenlerin eridir 

Bir gece Kozbaş’ta yattı mı dersin 

Önünde Sacır var geçmez orayı, 

Avcılar arıyor bahtı karayı, 

Şieyne, Küllü ve Zugara’yı 

Bu üç köyü şavkı tuttu mu dersin

Bu kaçak gidişle varma gümrüğe, 

Geç Karakuyu’dan, otur Düğnüğe 

Dön ha Özov dön ha eski yurduna 

Sahiplerin seni sattı mı dersin (Karaduman, 1992).
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Bu şiir, Ezo Gelin’in Suriye’ye gelin gidişini anlatır. Suriye’ye gidiş 
bir nevi göçtür. Barak iskân türküleri de hep göçü anlatır. Bu türkülerin 
vazgeçilmez unsurlarından biri de turna metaforudur. Turna bazen ayrılığı, 
bazen sevdayı, bazen göçü temsil eder. Karaduman’ın bu şiirinde ise, anlaşılan 
o ki, turna Ezo Gelin’i sembolize etmektedir. Uruş gölünden ya da Uruş 
köyünden havalanan turna, Barak coğrafyasında birçok köyü, dereyi aşarak 
uzaklara, gurbete konuyor. Şiirin son kıtasında “dön ha Özov, dön ha eski 
yurduna…” denilerek bu ayrılığın nihayete ermesi dileniyor. Karaduman’ın 
Ezo gelin hakkındaki bir diğer şiiri “Özov Gelin Öldü mü?” başlıklı şiiridir. 
Ezo Gelin’in gelin gittiği Suriye’de ölmesi, şairi derinden üzmüştür. Bunun 
üzerine şu şiiri yazmıştır:

Özov Gelin öldü derler Bumbuç gölü kurumuş

Bulutların gözyaşından dağlar karın’ erimiş

Kara haber Barak’ı baştan başa bürümüş

Durnalardan haber sorun, Özov gelin nicoldu?

…

Bir kere de göz gezdirin Şam’ın ıssız çölüne

Dönerseniz has dağından eğer Bumbuç eline

Poşusunun parıltısı benzer durna teline

Durnalardan haber sorun Özov gelin nicolmuş. (Karaduman, 1992).

Karaduman’ın şiirleri ezo Gelin’le sınırlı değildir. O, Barak sevgisini ve 
barak kültürünü derinden yaşayan bir şairdir. Baraklar kimdir? Sorusuna, 
“Barak’ım Benim” adlı şiirinde cevap vermiştir. Ona göre Barak Türkmen-
lerinin karakteristik özelliği, bölgenin tabiriyle, “odası, sofrası açık olmak”tır. 
Yani cömertliktir. Kişi ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar toprağı olursa 
olsun, cömert olmadığı zaman, Barak’ta “ağa” sıfatıyla anılmaz. Bölgede, şair 
İzanlı Bekir Karaduman’a “Ağa” sıfatının yakıştırılması çok zengin olma-
sından değil, cömertliğiyle ve kişiliğiyle örnek olmasındandır. Karaduman, 
Barak aşığıdır. Ama bilhassa 1980’li yıllardan sonra köyden kentlere göçler, 
bu göçler nedeniyle Barak köylerinin ıssızlaşması, toplumsal değişim ve dö-
nüşüm şairi çok üzmektedir. Bu üzüntüsünü “Barak Köyleri” adlı şiiriyle dile 
getirir:
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Benim dünyam oldu ufuktan beri

Burnumda tütüyor Barak köyleri

Çarpılmış bembeyaz kerpiç evleri

Başımı sokup da giremez oldum (Karaduman, 1992).

Karaduman, Barak’ın sadece köylerine, kültürüne, tarihine aşık değildir. Barak 
coğrafyasında yetişen bitkiler bile şairin ilham kaynağı olmuştur. Barak ovasında 
hudayinabit olarak kendiliğinden yetişen, dikeni çok sert olduğu için adına “ço-
ban çökerten” adı verilen bir bitki vardır. Şifa kaynağı olarak bilinir. İzanlı şairin 
bu bitki üzerine yazdığı şiir de dikkate değer güzelliktedir (Karaduman, 1992).

İzanlı şair, barak sevdalısı olduğu kadar bir vatan aşığıdır. Şiirlerinde 
Gaziantep sevgisi, vatan aşkı bir kanaviçe gibi işlenmiştir. Vatanın bölünmez 
bütünlüğünün hayati önem taşıdığı, genç nesillerin vatan sevdasıyla 
yetiştirilmesi gerektiği fikri, şiirlerinde didaktik tarzda ele alınmıştır. 

Bucak bucak kokar taşı toprağı

Güzellerden güzeldir o al bayrağı

Yeşile bürünmüş ovası dağı

Sevelim vatanı vatan kıymetli

…

Ey Türk’ün vatanı benim diyarım

Ben seninle yoğum seninle varım

Üstü cennet olan yüce dağların

Sevelim vatanı, vatan kıymetli (Karaduman, 1992).

Tanrı sevgisi ve samimi bir dindarlık algısı, Bekir Karduman’ın şiirlerindeki 
mühim unsurlardandır. Ona göre dünya hayatı faniliğin yeridir. Ebedi mutluluk 
ise ancak Allah’ın emirlerine bağlı bir kul olmakla mümkündür. Dünya hayatı, 
insanları Allah’tan uzaklaştırmaya çalışsa da insanlar bu tuzağa düşmemelidir. 
Allah’a gönülden bir bağlılık, kul olma sırrının en mühim nişanesidir. Şair, “Al-
lahım” adlı şiirinde ve “Bir Bilen Var” adlı şiirinde bu hususları incelikle ifade 
etmektedir. (Karaduman, 1992). Bekir Karaduman’ın dindarlık algısında Yunus 
Emre mühim bir yer kaplamaktadır. O, Yunus Emre aşığıdır. Yunus Emre’nin 
yaşamını; Tanrı’yla, doğayla ve insanla kurduğu bağı örnek almaktadır:
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Kendi yaşıyordu gönlü ölüydü

Kimsenin değil tanrı kuluydu

Leylalara değil Hakk’a deliydi

Bu aşkla çöllerde yürüdü Yunus

Aşkı kalbine sığmadı taştı

Hak için çölleri, dağları aştı

Onun çağrısı Hakk’a ulaştı

Tanrı sevgisini korudu Yunus (Karaduman, 1992).

Sonuç

Barak Türkleri, yüzyıllardan beri birçok şairi ve ozanı bünyesinde barındır-
mıştır. Zengin birikimi ve derin irfanlarıyla güçlü bir kültür mirasına sahiptir. 
Cemil Doğan ve İzanlı Bekir Karaduman, Barak kültüründe yetişmiş, Barak 
coğrafyasının havasını solumuş, Baraklı olma şuurunu varoluşlarının temel un-
suru haline getirmiş iki şairdir.

Cemil Doğan, “Zamanın Bittiği Yer” adlı eseriyle; İzanlı Bekir Karaduman 
ise “Özov Gelin ve Gönlümden Esintiler” adlı kitabıyla Barak coğrafyasında 
yükselen iki ses olmuşlardır. Tarihi kültürel geleneğin temsilcileri olarak gele-
cek nesillere birer ışık yakmışlardır. Birlik olma şuuru, ortak kitapları okumakla 
mümkündür. Bu sebeple, Cemil Doğan’ın ve İzanlı Bekir Karaduman’ın kitap-
larının okunması birlik olma şuurunu kazandırması bakımdan hayati derecede 
önem taşımaktadır. Bu şairlerin şiirleri okunmalı, tahlil edilmeli, geçmişte ya-
şamış diğer şairlerin şiirleriyle mukayese edilmelidir. 

Kültür toprağı, işlendikçe zenginleşen bir niteliğe sahiptir. Kültürel zengin-
liğin muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması için Barak’ın yetiştirdiği bu iki 
kıymetin mısralarına daha çok kulak verilmelidir. 
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“Kararı zaman tanrısı verir, 

tüm insanoğlu ölümlü olarak doğar” 

Kül Tegin’in mezar taşı

ÖZET

Hayatın sonlanması anlamına gelen ölüm, ölenlerden çok hayatta kalan-
ların ruhsal ve fiziksel bileşenlerinin dönüşümü ve yeniden oluşturulmasıyla 
ilişkilidir. Bu nedenle toplumsaldır ve ölüm köklü mitoslar ile hâkim toplumsal 
yapılar tarafından şekillenir. İnsan toplumlarının anlaşılmasında ve davranış 
örüntülerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir öneme sahip olan antropoloji 
“ölüm olgusuyla” özel olarak ilgilenmektedir. Ölüm; doğum, ergenlik, evlilik 
ve ebeveynlik gibi geçiş ritüellerinden biridir. Ayrıca ölüm ve ölümle birlikte 
yaşanan acıya karşı geliştirilmiş gelenekler tarihsel olarak insanın var olduğu 
zamanlardan bu yana az çok gözlemlenebilmektedir. Türklerde ölü gömme ge-
lenekleri İslam inancı üzerinde şekillenmesine rağmen kendine özgü bilinçal-
tını hala kaybetmemiştir. Gaziantep yöresi Barak Türkmenlerinde ölüm ve ölü 
gömme gelenekleri yas ve dayanışma etrafında şekillenmiştir. Ölenin yakınları 
özellikle kadınlar üzüntü ve dövünme halinde yas tutar, türküler eşliğinde ağıt 
yakarlar. Taziyeye gelenler elleri boş gelmez. Gelen misafirlere ikram ve hürmet 
etmek en büyük gelenektir. En acılı günlerinde bile insanlar acılarını yürekle-
rine gömerek, misafirleri ile yakından ilgilenip hürmet ve saygı gösterir. Ölü 
evini ziyaret ederek ölü yakınlarının acısı hafifletilir. 

Anahtar kelime: Antropoloji, Ölüm, Ölü Gömme Gelenekleri, Baraklar
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Giriş

Ölüm biyolojik bir olgu olarak “canlılarda yeniden başlamamak üzere bütün 
hayati olayların son bulmasıdır” (Karol vd., 2010:498). Modern dünya ölümü 
bedenin tıbbi sonu olarak nitelendirirken, geleneksel kültürde ölüm daha çok 
beden ve ruhun ilişkisi olarak görülür. Bu nedenle bu dünya ve öteki dünyay-
la kurulan ilişkiler sayesinde ölen bireyin çeşitli biçimlerde geri dönüşleri söz 
konusu olur. Geleneksel toplumlarda ölüm algısı ve ölü gömme gelenekleri bi-
reyin kaybıyla şekillenen acıların dindirilmesiyle birlikte ölülün gittiği yerde 
huzur bulması ve gözünün arkada kalmaması için yapılan pratiklerine dayanır.

Ölümün topluluk içinde nasıl karşılandığı ve ölümün kavramsal, ritüel ve 
toplumsal sistem içinde anlamlandırılması, toplumsal ve kültürel örgütlenme 
içinde biçimlenmesini ifade eder. İşte tam da bu nedenle antropolojinin 
vazgeçilmez konusu olan ölüm, tüm geleneksel toplumlarda doğum, ergenlik, 
evlilik ve ebeveynlik gibi ortak geçiş ritüellerinden biri olarak evrensel bir 
öneme sahiptir ve ölüm olgusu etrafında töre, adet ve kurallar geliştirmiştir 
(Emiroğlu ve Aydın, 2003:657). 

Baraklar, Güney ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kilis, Gaziantep ve Nizip’in 
güneyinde doğuda Fırat nehrinin kıyısına uzanan bir bölgede yaşamaktadır. 
Kuzey sınırı yine Fırat kenarında Belkıs köyüne kadar devam etmektedir. Gü-
neydeki köylerden bir kısmı Suriye’ye aittir (Sümer, 1999:306; Tanyol, 2014:71). 
Uzun süredir yerleşik yaşamda tarımla meşgul olmalarına rağmen, gelenek ve 
görenekler açısından göçebeliğin izlerini taşımaktadırlar. Bu yapı onların di-
ğer Türkmen köyleriyle farklı kültürel adetler göstermelerine sebep olmuştur. 
Barakların bugün yaşadıkları coğrafyaya “Barak ili” denmektedir. Zengin bir 
Türkçe kelime hazinesine ve deyişlerine sahiptirler. Baraklar gerek kültürel ya-
pıları gerekse de dilleriyle tam olarak eski Türk geleneklerini temsil etmektedir. 

Ölümün Habercileri ve Kaçınmalar

Geleneksel toplumlarda birtakım hayvanlar iyi birtakım hayvanlar ise uğur-
suz sayılmaktadır. Uğursuz hayvanlar ölümle ilişkilendirilir ve kaçınma pratiği 
doğurur (Örnek, 2017:27). Gaziantep’te yaşayan Barak Türkmenlerinde ölümü 
simgeleyen en önemli hayvanlardan biri baykuş’tur. Baykuşun ötmesi cenazeye 
işaret ederdi. Baykuş eğer bir evin çatısına veya bahçesine konarsa ötmesine 
izin vermeden taşla uzaklaştırılırdı. Baykuş sesinin ve yüzünün sevimsizliği, yı-
kıntılarda ve terk edilmiş yerlerde yuva yapması bu inanmanın temelinde yatan 
nedendir. “Densiz elinden viran bekler sefil baykuş” deyişinden de anlaşıldığı gibi 
viran, harabe yerleri kendine yuva seçen baykuş hayvanının ölümle ilişkilen-
dirilmesine neden olmuştur. Normal vaktin dışında uluyan siyah köpeğin de 
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uğursuzluk getirdiğine inanılır. Tavşan görmek de benzer şekilde hayra yorul-
maz. Talat Erdem’in aktardığına göre yolda önüne tavşan çıkarsa uğursuzluk 
getireceğine inanılır ve yolcunun yolundan geri dönmesi gerekir. 

Baraklar bazı eylemleri gerçekleştirirken başlarına kötü bir şey gelirse o 
eylemi bir daha yapmaktan kaçınırlar. Müyesser Tiryaki’nin aktardığına göre 
bunun gelecekten bir haber olduğuna ve o eylemi bir daha yapmalarının uğur-
suzluk getireceğine inanırlar. Örneğin bir kadın yaprak başına bir şey gelirse bir 
daha yaprak basmaz. Eğer bir daha yaprak basarsa daha kötü bir şey olacağına 
inanır. Benzer şekilde bazı evlerde de “garip çiçeği” olarak adlandırılan “kasım-
patı” ve “sedef çiçeği” yetiştirmenin iyi gelmediği düşünülür. 

Ayrıca Baraklar’da, bazı kişilerin ölecek kişiyi daha önceden rüyalarında 
gördüklerine inanılır. Halaf İşbilir bununla ilgili bir anısı anlatıyor; 

Benim bir kız kardeşim vardı. Bir gün bana dedi ki “Edem, ben bir rüya 
gördüm. Ak duttun içinden bir yılan, fırladı çıktı. Kardeşim Mustafa’nın odası-
na girdi”. Bu rüyayı anlattığında akşamdı. Sabah olunduğunda duyduk ki kar-
deşim Mustafa traktörden düşmüş. 

Ölen kişi rüyada çok sık görülürse; hayrına bir şeyler dağıtılır. Evden bir 
şeylerin çıkmasının iyi geleceğini düşünülürdü. 

Ölüm Olayının Duyurulması

Ölüm olayının en doğal duyurulma biçimi ölenin yakınının ağlama ve 
inlemeleriyle olur. Olayı duyan komşular ölü evine toplanarak, ölünün yakınının 
acılarına ortak olmaya, onları avutmaya ve ilk hazırlıkların yapılmasına yardımcı 
olurlar (Örnek, 2017:55). Özellikle ölen kişi isim yapmış, çevre edinmiş sevilen 
biri ise ölüm haberi çok çabuk yayılır. Konuya komşuya akrabalara hemen ha-
ber gönderilir. Gençler atlara bindirilir köy dışındaki yakınlara da haber salınır. 
Görüşmeci Müyesser Tiryaki’nin söylediğine göre eskiden ölen eğer erkekse 
ölünün olduğu evin çatısına çıkılıp silah sıkıldığı da olurmuş. Bu şekilde konu 
komşu ölüm döşeğindeki hastanın öldüğünü anlarlarmış. Talat Erdem bu du-
rumla ilgili anısını anlatıyor; 

Babam öldüğünde gencin birisi 7 el ateş etti. Hoca da bağırdı, küfür etti. 
“Günah ne yapıyon” dedi. Köyün imamı Vanlıydı hiç unutmam. Bağırdı. “Za-
rarı yok” dediler, “çocuk” dediler. Babam vasiyet etmiş. “Ben ölürsem” demiş, o 
sahanın büyük kardaşına. “Ben ölürsem bir tane sık” demiş. O da demiş “ben 
sıkarsam şimdi yavan olur”. Kardaşına “sen sık” demiş. “Bana vasiyeti var, vasi-
yeti kalmasın sıkın” demiş.
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Ölümden Hemen Sonra Yapılan İşlemler

Ölümden hemen sonra yapılan işlemlerde ölenin öte dünyaya gönderilişine 
ön hazırlık niteliğindedir. Evvela ölenin gözleri eğer açıksa mutlaka kapatılır. 
Gözü açık olan için “gözü açık gitti, gözü arkada kaldı, aklı çoluğunda 
çocuğunda kaldı” denir ve gözü arkada kalmasın diye ölenin gözü kapatılır. 
Eğer ölü can çekişiyor ve bir türlü ölemiyorsa, ölünün yakınları çoluğu çocuğu 
dışarı çıkarılırdı. Ölünün canını vermemesini çoluğu çocuğu yanındayken acı 
öbür dünyaya gitmesi için acı çekmesine bağlamaktadırlar. Bu konuyla ilgili 
Müyesser Tiryaki şunları aktarıyor;

Ölü canını teslim etmiyorsa, can çekiyor, teslim olmuyorsa ve yanında da 
çocukları, kardeşleri varsa… Büyükler derlerdi ki siz dışarı çıkın bu canını 
teslim yapsın. Sen dışarı çıkıyorsun, o da teslim oluyor. Yani evladı, çocuğu 
yanındayken canını vermiyor, acı çekiyor. 

Ölü, evin ortasına yere açılan yeni bir yatağa başı kıbleye gelecek şekilde 
yatırılır. Ağzı bir bez parçasıyla çenenin altından geçirilip bağlanır ve üzerine 
temiz bir çarşaf örtülür. Özellikle yaz aylarında ölü sıcaktan şişmesin diye 
üstüne bıçak, nacak gibi demirden ağır bir malzeme konur. Ölünün hava alması 
için “tağa” adı verilen küçük pencere açılır. Bu sayede dışarıdan sevap geleceği 
düşünülür. Bütün yakınları ölünün etrafında toplanır, başında kuran okuma-
ya başlarlar. Ölü eğer akşam ölmüşse sabaha kadar ölünün başında beklenir, 
asla yalnız bırakılmazdı. Ölünün gittiği dünya aydınlık olsun diye bulunduğu 
odanın aydınlık olması gerektiğine inanılır. Bu sürede ölünün bütün kıyafetleri 
getirilir ve ölünün üzerine atılır ve ağlamalar inlemeler başlar. Eğer ölen gelin 
olamamış genç bir kızsa çeyizi getirilir bu eşyalara dokunarak acılar içinde ağıt-
lar yakılır. Bu eşyalar daha sonra mutlaka fakirlere dağıtılır. Eğer ölünün kıya-
fetleri dağıtılmayıp, evde kalırsa ölünün o elbiselerle birlikte evde yaşayacağına 
inanılmaktadır. 

Ön hazırlıklardan sonra gömme için gerek dinsel gerek geleneksel bakımda 
yapılması yıkama, kefenleme ve cenaze namazı gibi zorunlu olan işlemler vardır. 
Ölünün çok bekletilmeden olabildiği en kısa sürede gömülmeye hazırlanması 
gerektiğine inanılır. Ölü bedenden bir an önce uzaklaşma isteği, bedenle 
kırılgan ve yanıltıcı bir rastlantıyla karşı karşıyaymışçasına yüz yüze gelen 
kişinin kimliğinin, şiddetli bir biçimde altüst olmasıyla açıklanabilir. Ceset 
ölüm ile hayat arasındaki sınırı çizerken iğrenç bir atık/kir olarak da tasavvur 
edilmekte ve bu noktada, yaşayan insanları adeta kendisine yaklaşmamaları 
noktasında uyarmaktadır (Kristeva, 2009:16). 
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Ölünün Yıkanması 

Ölünün yıkanması Türklerde önemli yer tutar. Bu sağlıklı önlemin çok daha 
sonraları ritüel bir özellik kazandığı ve giderek Türklerde bir takım belirgin 
gelenekler etrafında şekillenerek uygulandığı söylenebilir (Tryjarski, 2012:171). 

Günümüzde Baraklarda daha çok büyük kentlerin gusülhanelerinde veya 
köyün cami avlusunda gerçekleştirilen ölü yıkama ritüeli eskiden ölü evinin 
avlusunda veya bahçesinde halka açık bir alanda gerçekleştirildi. Eskiden ölü 
evinden sökülen bir kapı yüksek bir yere yerleştirilir ve ölü bunun üzerine 
yatırılırdı. Ölen kişi çocuksa arpa-buğday sapları ezemeye yarayan “gencer 
tahtası” kullanılır. Bu esnada “mahsere kazanı” denilen iki büyük kazanda 
su kaynatılır ve kulplu taslarla bu kazanlardaki su ölünün üzerine dökülür-
dü. Ölünün yıkandığı yerin etrafı 4 veya 5 tane kilimle çevirir, bu kilimleri 
ölünün genç olmayan yakınları tutardı. Eğer ölen kadınsa kilimleri kadınlar 
tutar, erkekse erkekler. Kaynatılan suda yıkanan ölüyü eğer erkekse köyün 
hocası eğer kadınsa kadın yıkardı. Bu gelenek Türklerde Müslüman olmadan 
önce de uygulanmaktadır (Tryjarski, 2012:172).

Ölü yıkayan kadınlar ölünün yakınlarından çok köyün tecrübeli bilgili 
kadınları olurdu. Bu kadınlar aynı zamanda ebelik yapar, hastalara şifa 
verirlerdi. Halaf İşbilir kendi köyünde uzun süre ölüleri yıkamış olan Zübeyde 
karıyı şöyle anlatıyor;

Zübeyde karı tecrübeli bilgili bir kadındı. O kadar bilgiliydi ki, doktor-
ların kabul etmediği hastaları o rahatlattı. Kara dede kanser olmuştu. Bo-
ğazında ur var dediler. Ne kadar doktora gittiyse çare olmadı. Gitsin evinde 
ölsün dediler. Kara dede Zübeyde karının da komşusu. Zübeyde karı hemen 
hemen her hafta iki günde bir, bir kaplumbağa bulur, boğazlatır, pişirir ve 
dedeye yedirirdi. 3 ay boyunca bu kaplumbağayı Kara dedeye yedirdi. Son-
ra dede rahatladı. Boğazında ur falan kalmadı. Bu Zübeyde karı böyle bir 
kadındı işte. 

Kefenleme ve Tabut 

Müslüman Türk halklarında genel uygulama, ölülerin sade bir şekilde 
kefen adı verilen beyaz beze sarılarak gömülmesidir (Tryjarski, 2012:188). 
Baraklar da ölü, kefene sarılarak gömülür. Ölü yıkanıncaya kadar aile fert-
lerinden biri kefeni hazırlar. İslami geleneklere göre yapılan kefenleme iş-
leminde daha çok beyaz renk tercih edilmekle birlikte farklı renklerin de 
kullanılabildiği bilinmektedir. Eskiden kefen bezi bulmanın kolay olmadığı 
zamanlarda yorganın beyaz bezi sökülerek kefen yapılırdı. Kefenlemede ka-
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dın erkek farklılıkları baskın olmamakla birlikte yüzünü örttükleri duvak 
kadınlarda yeşil ve kırmızı olurken, erkeklerde beyazdır. Kefenin başına ör-
tülen bu duvağa “çıktı” adı verilir. Ölünün güzel kokması için kefene gül 
esansı sürülürdü. Ölen genç bir kadınsa avucuna kına yakılır. Sonra ölü ta-
buta konur ve mezarlığa taşınır. 

Birçok toplumda tabut ahşaptan yapılır. Baraklarda da ahşaptan yapılan ta-
butun üstüne Suriye’den getirilen duvar halısı veya kadife örtü serilir. Eskiden 
özellikle beylerin cenazesinde tabutlarına atın sütüne attıkları püsküllü halı-
lardan serilmekteymiş. Kadınların tabutlarının başlarına başörtüsü bağlanır ve 
eğer ölü gençse çiçekler konulur. Bu şekilde dışarıdan tabutun cinsiyeti ve yaşı 
sembolize edilir. Tabut mezara kadar ölüyü taşımak için kullanılır ve mezara 
asla konmaz. 

Mezarlar ve Mezar Taşları

Anadolu’da mezarlar genellikle köylerin girişlerinde bulunan mezarlık ala-
nında olmaktadır. Bununla birlikte yol kıyısında, tarla sınırında ve çeşme başın-
da da tek tük de olsa mezar görülebilmektedir (Örnek, 2017:83). Benzer şekil-
de Baraklarda de genellikle mezarlık alanında olan mezarlar vasiyet durumuna 
göre tarla sınırlarında da olabilir.

Mezar çukuru erkeklerde karna kadar, kadınlarda göğse kadar kazılır. Me-
zar çukuruna kıbleye bakacak şekilde yatırılır. Ölünün üstü “sapıtma taşı” deni-
len düz taşlarla kapatılır. Talat Erdem mezara konulan ölünün üstüne konulan 
taşların nedenini şöyle anlatmakta; 

Ölünün ruhu mezara konulana kadar cenaze ile beraber dolaşır. Hoca 
telkinini verip mezar örtüldükten sonra, ölü kalkmaya çalışır. Kafası sapıtma 
taşına çarptıktan sonra “vay ölen benmişim” der. O zaman öldüğünü anlarmış.

Mezarın baş ve ayak kısmına birer taş dikilir. Baş kısmındaki taş ayak 
kısmındakine göre daha büyüktür. Şimdi mermerden özel yaptırılan me-
zar taşları eskiden civardan bulunur yazısız ve resimsiz olurdu (Resim 2). 
Taşlara herhangi bir şekilde işlemden geçirmeden mezarın başına ve so-
nuna dikilirmiş. Ölü gençse mezarın baş taşına ölenin gömlek, eşarp gibi 
bir giysisi bağlanmaktadır. Ölünün diğer geride bıraktığı eşyaları fakirlere 
dağıtılırdı. Fakat ölü yakınları hatıra kalsın diye bazı özel eşyalarını sakla-
yabilmektedirler.
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Yas ve Anma

Yakınını kaybeden bir insanın bu olay karşısında duyduğu acı ve isyan duy-
guları toplumsal bir yapı içerisinde yeni duruma alıştırma, acısını azaltma ve 
giderek bu durumdan çıkarma amacı gütmektedir. Tüm insan toplumlarında 
bu amaçla uygulanan bir takım gelenekler ve törenler vardır (Örnek, 2017:98). 
Yas aynı zamanda ölen kişinin hatırasının yaşatılması ve kendisine değer veril-
diğine ikna etme çabasıdır (Göde ve Tatlıcan, 2019:119). 

Baraklarda yas ölen kişinin yaşına göre değişmektedir. Eğer ölen gençse 
yas da uzun sürer. Karlar giyilir (Resim 2), erkekler saç sakal tıraşı olmazlar-
dı. Düğün varsa ertelenir, hatta tüm köyde yas kalkana kadar düğün eğlence 
yapılmazdı. Yasın kalkması ölen kişinin birinci derecede yakınlarının acısının 
dinmesine bağlıydı. Eğer bu yakınlar eğlencelere katılmaya başlarsa diğer köy-
lülerde yasın kalktığını bilir ve daha rahat davranmaya başlarlardı. 

Cenazenin üçüncü günü “töhüt çekerler”. Töhüt çekmek, okutulmuş nohuttu 
üç gün suda beklettikten sonra ölünün mezarına ekmekle olur. O nohut büyü-
dükçe ve rüzgâr vurdukça ölünün günahlarının gittiğine inanılır. Yedinci gü-
nüne “ilk perşembesi” denir ve “havla” (helva) dağıtılırdı. Havla ekmek arasında 
hane sayısına göre dağıtılır. Ölünün kırkı çıktığında mevlit okutulur ve sevdiği 
bir yemek yapıp dağıtılır. Anma günlerinde verilen ölü yemeğinin temelinde 
ölünün, diğer dünyada beslendiğine dair inanç yatmaktadır. İslamiyet’in etki-
siyle ölen kişinin ardından hayrat yapılması veya Cuma günleri yiyecek dağıtıl-
ması ölen kişinin ruhunun mutlu edilmesi ve amel defterinin mümkün oldu-
ğunca açık kalarak sevap kazanmasına yönelik bir girişim olarak yorumlanmaya 
başlanmıştır (Göde ve Tatlıcan, 2019:119)

Anadolu’nun pek çok bölgesinde olduğu gibi Baraklarda da ölünün elli 
ikinci günü yemek ziyafeti verilir. Yöredeki yaygın inanışa göre elli ikinci gün 
etin kemikten ayrıldığı gündür. Köy halkına yemek ziyafeti vererek ölünün 
daha az acı çekeceği düşünülür (Andaç Şahin, 2007:35).

Ayrıca ölünün bedeni çabuk çürüsün diye mezara selvi veya çam ağacı di-
kilirdi. Mezara ağaç dikilmesi Türk inanç sisteminde “ağaç kültü” ile ilgili bir 
gelenek olarak devam etmektedir (Kalafat, 2011:113).

Ölü Yemeği

Mezarlıklarda mezar başlarında yemek yeme geleneği eski bir Türk gelene-
ğidir (Kalafat, 2011:190). Günümüzde ölü yemeği ölünün evinde veya taziye 
evinde verilmektedir. Ölü yemeği ölenin ruhu veya canı için verilmektedir. Ölü 
yemeğinin ölenin öte dünyada hayatını sürdürdüğü, başka şeylerin yanında ye-
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meye ve içmeye de ihtiyacı olduğu tasarımını vurgulamaktadır. Çünkü ölünün 
öte dünyaya uğrayışının tam ve geçerli olabilmesi için dinsel kurallardan yanı 
sıra geleneksel uygulamaların da yerine getirilmesi gerekir (Örnek, 2017:105).

Baraklarda ölü yemeği oldukça önemlidir ve büyük bir dayanışma içinde ger-
çekleşir (Resim 3). Cenazeye dışarıdan katılacaklar olacağı için ölü daha yıkan-
madan yemek yapılmaya başlanır. İlk üç gün ölü evinde yemek yapılmaz yemeği 
konu komşular getirir. Ölü yemeğinin birkaç gün sonra verilmesi, yakın akraba ve 
komşuların, ölü evine ilk gün yemek göndermeleri, “yuğ” geleneğinin bir devamı 
şeklinde olsa gerekir (Öztürk, 1996:150). Dışarıdan gelen misafirler tüm köylü 
tarafından en ağır şekilde ağırlanır, tüm köylü mutlaka bir hayvan keser. Hayva-
nın cinsi ev sahibinin maddi durumuna göre değişmektedir. Maddi durumu iyi 
olanlar koyun hiç durumu olmayanlar en azından bir iki tavuk keserdi. Taziye en 
az 20 gün sürer. Taziyeye gelenler eğer ölü evinin yakınıysa veya maddi durumu 
iyiyse koyun veya oğlak getirirler bu şekilde ölü evine destek sağlamış olurlar.

Ağıtlar

Türk kültüründe ölünün ardından yaşanan acı fiziksel acıyla bastırılmaktadır. 
Bu amaçla yüzler bıçakla çizilir. Özellikle ölenin eşi veya kardeşleri saçlarını atının 
kuyruğunu keserek, ölüyle birlikte mezara gömerler. Defin esnasında giysilerin 
ve başlıkların ters giyilmesi, ata ters binmek gibi uygulamalar gidişatın ters 
dönmesini sembolize etmektedir (Kalafat, 2011:183-185). Bu ritüeller Türklerin 
Şamanist geleneklerinin bir devamı olarak günümüze kadar gelmiştir (Öztürk, 
1996:210). M. Fuad Köprülü, eski Türklerdeki “yuğ/yoğ” adı verilen ölü gömme 
geleneğini şu şekilde anlatmaktadır: “Bir kimse ölünce, ölüsü çadırın içinde yere 
yatırılır. Bütün akrabası birer koyun, at veya sığır kurban eder. Sonra hepsi atlar 
üzerinde feryatlar kopararak çadırın etrafını yedi defa dönerler ve kapıya gelince 
yüzlerini bıçakla yaralar, kan gözyaşlarına karışır “ (Köprülü, 1980:15,16).

Türklerin bu eski inançları Barak kültüründe ağıt esnasında saç koparmak ve 
yüzleri tırnaklamak şeklinde kendini göstermektedir. Ayrıca yakınmalar, inlemeler 
acılı ağıtlara dönüşür ve destanlaşır. Ölü gömülmeden önce, mezara taşınırken ve 
gömüldükten sonra da ağıtlar yakılır. Ölen kişi ne kadar gençse yakılan ağıtlar o 
kadar fazla ve dramatik olurdu. Ağıt yakarken de bir taraftan saçlarını çeke çeke 
kopartır, kopan saçları ölünün üzerine atarlar. Yüzlerini kanatana kadar tırnaklar-
lar. Eğer ağıtlar ve yakınmalar şiddetli olmazsa cenazeye katılanları dedikodusunu 
yaparlardı. Halaf İşbilir ölü yakının kendi canını yakmasını şu şekilde anlatıyor;

Mesela kardeşin ölmüş, dünya senin gözünde olmamalı. Kardeşi ölmüşte 
gülüyor veyahut ağıt yakmıyor diye dedikodu ederler. İnsan da gerçekten de 
yüreği yandığı için ağıt yakar. Cenazenin başında saçlarını, yüzlerini yolardı. 
Saçlarını yolup yolup kardeşinin üstüne atardı. 
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Ağıtlar ölen kişinin karakterine, kişiliğine, cinsiyetine göre değişir, cenaze 
başında doğaçlama olarak yakılırdı (Resim 4). Halaf İşbilir Ezo gelin için ya-
kılan ağıtı okuyor;

Ezo gelin benim olsan

Seni vermem feleğe

Başın i̇çin salmam seni dileğe 

Anası huri de kızı benzer meleğe

Neneyle de Ezo gelin neneyle

Bir turna uçurdum Uruş köyünden 

Tilsevet gölüne kondu mu dersin?

Bir haber aldım Zanbur köyünden 

Şibiber telinden attı mı dersin?

Sarı bülbülde başucuna konmuş ötüyor

Ezo gelin de yatağında yatıyor

Ezo gelin sen ölürsen bir şet-ilin yetiyor

Neneyle de Ezo gelin neneyle

Çık da Suriye dağlarına da

Bizim ele el eyle 

Köyde tüberküloz olan iki kardeşin ardından yakılmış bir ağıtı Talat Erdem 
paylaşıyor;

Penceresi yeşil boya

Kurban olan sizin soya

Sizin soydan bir gül bitmiş

Koklamadım doya doya…
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Sonuç

Geleneksel toplumlarda ölüm gündelik yaşamın bir parçası olarak varlı-
ğını sürdürmekteydi. Bir durum durgunluk ve süreklilik abidesi olarak basit 
bir ev değiştirme gibi algılanmaktadır (Aries, 2020:37-38). Fakat aslında birey 
ölümün bilinmez doğası ve sevdiklerinin acı kaybı yüzünden ölümden korkar. 
Onu büyük bir gizem içinde hayal gücünün yadsınamaz etkisiyle travmaya dö-
nüştürür. Bu korkuyla başa çıkmak için onu toplumsal bir yapı içinde şekillen-
dirmek daha anlaşılır hala getirmek durumundadır. Ölüm ritüelleri bireyi bir 
taraftan ölümün algılanamaz korkutucu yönüne direk karşı karşıya getirirken, 
diğer taraftan bu durumla nasıl başa çıkması gerektiği konusunda yol gösterici 
olur. Ölümün sis perdesini kaldırarak onu daha algılanabilir bir yapıya sokar. 
Yapılması gereken ve yapılmaması gereken kodlar oluşturarak, kuşaktan kuşağa 
aktarılabilir hale dönüştürür bu şekilde ölümün somutlaşması sağlanır. 

Ölüm aynı zamanda geride kalanların acısını hafifletmek amacıyla ortak 
ritüeller yaratarak toplumu birbirine kenetler ve ölüm mekânına bağlar. Ruhun 
varlığına, iyi etkilerine ve kötü niyetine, bir dizi anma ve kurban töreni yapma 
zorunluluğuna olan inanç; korkunun, dehşetini moral çöküntüsünün geri dö-
nüşü için çalışır, grubun sarsılmış dayanışmasının yeniden kurulmasını moralin 
yeniden kazanılmasını sağlar (Malinowski, 1990:42). 

Türkler tarih boyunca, yaşamayı ve hayatı seven bir millet olmuştur. Fakat 
aynı zamanda ölümü kutsamış ve ölüm etrafında bir dizi ritüeller gerçekleştire-
rek onu kanıksanır hala getirmişlerdir. Türklerin deyişlerinde ve destanlarında 
her ne kadar uzun ömrün ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulanmış olsa da “bir 
noktadan sonra ölümün kaçınılmaz olduğu”nun da altı her defasında çizilmiş-
tir. Örneğin Türkler için savaşlarda kahramanca ölmek yaşlılıktan ölmeye tercih 
edilir (Roux, 1999:63-68). Ölümün acı doğasını ve katlanılmaz şiddetini bu 
kadar rahat benimsemek belki de Türklerin belirlenmiş güçlü ölüm ritüelle-
rinin bir yansımasıdır. Bu gelenekler o kadar baskındır ki farklı zamanlarda 
ve hatta aynı dönem içinde farklı dinlerde bile ortak pratikleri barındırmaya 
devam etmiştir. Şamanist Türklerdeki “yuğ/yoğ” adı verilen ölü gömme geleneği 
net olarak belirlenmiş ritüeller ile büyük bir dayanışma ağı içinde şekillenir. 

Gaziantep’in Barak Türkmenlerinde de ölü gömme geleneği her ne kadar 
İslam ve daha sonra modernleşme etkisinde olsa da hala Şamanist geçmişin 
izlerini taşımaktadır. Ölüm merasimi ve ölüm yemeği anlamına gelen yuğ/yoğ 
(Köprülü, 1980:15; Roux, 1999:262) benzer şekilde Barak Türkmenlerinde de 
önemini koruyarak devam etmektedir. 
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Ekler

Resim 1: Baraklarda eski mezar taşları
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Resim 2: Yasta bir barak kadının yağlı boya resmi 

(Halil Gören’in çizimiyle)
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Resim 3: Ezo gelinin cenazesi başında ağıtyakan kızlar (canlandırma)

Resim 4: Barak odasında misafirler için verilen bir yemek 
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ÖZET

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve yazıdan önce de bir ifade yöntemi olarak 
kullanılan dövme geleneği, tüm toplumlarda görülen kalıcı beden motiflerinin 
genel ismidir.  Dövme, toplumlarda umumiyetle güzellik, sağlık, nazar, statü ve 
aidiyet gibi amaçlarla yapılan ve girift manaları ihtiva eden bir gelenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dövme, yapanın ve yaptıranın aslında manasını pek de 
bilmediği çeşitli kültürel katmanların bir nevi bedendeki somutlaşmış tezahür-
leridir. Beden üzerine nakşedilmiş bu arkaik kültürel silsilenin simgeleri bir ta-
kım karmaşık dinsel ve düşünsel boyutların izlerini taşımaktadır. Bu sebepledir 
ki vaktinde oldukça talep edilen dövme geleneğini yapan ve yaptıran halkların, 
toplulukların kültürel birikimlerini çok iyi tahlil etmek gerekmektedir. Çalış-
manın esas gayesi bu farklı kültürel birikimlerin kapısını farklı bir boyuttan ara-
lamak ve bu alanda yapılan çalışmalara yeni boyutlar kazandırmaktır. Simgesel 
bir iletişim dili ve bu dilin aktarım vasıtası olarak düşünebileceğimiz dövme 
motiflerinde kullanılan malzemeler, dövme için bedenin seçilen bölgeleri ve 
her bölgeye tatbik edilen geleneksel düşünce kodlarının birer tezahürü olan 
sembollerin olası mitolojik alt yapıları ve katmanlaşmış anlamsal boyutlarının 
izleri bu çalışmada ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel dövme/döğün/veşm/deg, simge, mitoloji, 
Barak

Giriş

İlk insan ve medeniyetlerden bu yana kültür ve gelenek, insanlığın ikinci 
tabiatı olarak karşımıza çıkmış ve remizlerin/sembollerin toplum ve milletlerin 
hayatındaki rolünü tayin etmiştir. Bu rol, toplumların kendilerini ifade etme va-
sıtası olan sanat ve estetik mefkûrelerini de tesiri altına almıştır. Bu tesir, sadece 
estetik zevki yönlendirmemiş aynı zamanda inanç, aidiyet, korunma ve statü gibi 
birbiri ile bağlantılı ve zamanla anlam değişimlerine bürünmüş çok katmanlı bir 
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sistemin yansımaları olarak ortaya çıkan; kaya resimleri, yazıtlar, eşyalar ve be-
den üzerindeki motifler gibi somut formlara da aktarılmıştır. Haliyle kaynağını 
inançtan alan bu motifler, dinsel nitelik taşımakla beraber iletişim sağlamaya, 
ritüellerin ifade edilmesine ve sanatın şekillenmesine de hizmet etmiştir. Bedene 
işlenen bu şekiller, bir nevi bedenin belleğidir. (Ertan, 2013, s. 191)

Kişi ya da toplum ile kutsal kabul edilen şey arasındaki bağı kuran sembol-
ler ve bu sembollerin bedendeki formu olan dövmeler, o kişinin veya toplumun 
kutsallık atfettiği nesneleri korunma içgüdüsü ile yanında taşıyabileceği birta-
kım eşyalarda ve bedeninde taşıma pratiğini geliştirmiştir. Kutsallığına inanılan 
bir nesnenin bir benzerini yapıp yanında veya üzerinde taşıma ve hatta onu 
vücuduna nakşetme, o kutsalın gücünün kişiye geçeceği inancından kaynaklan-
maktadır ve bu inanç da dövmenin esas kaynağıdır. (Öncül, 2007) Bir nesilden 
diğerine aktarılan motifler aslında dövmenin, ritüel yönünü yani somut olma-
yan yönünü de geleceğe taşımış olur. (Ghosh, 2020, s. 296)

Hemen hemen her toplumda dövme geleneği mevut olduğu gibi Türklerde 
de dövme geleneği varlık göstermiştir. Bulunduğumuz coğrafya olan Günedo-
ğu Bölgesinde ise dövme geleneğinin son izlerini Türkmenler, Araplar, Kürtler, 
Yezidiler ve Süryaniler1 arasında görmekteyiz. Bölgede belli bir yaş aralığında 
çoğunluğu kadınlarda görülen dövme geleneneği, yukarıda bahsi geçen alt ya-
pılarıyla birlikte süslenmek, farklı olmak, sağlık, nazar/tılsım, aidiyet ve güçlü 
olmak gibi bir takım sosyolojik, inançsal gayeler ile süregelen bir geleneğin son 
kalıntılarıdır. Daha dar bir sahada ise Fırat Nehrinin batısından Sacır ırmağına, 
Nizip ilçesinin güneyinden Suriye hududuna kadar olan ve ismini Barak Aşi-
retinden alan Barak Ovasında dövme geleneğini değerlendirdiğimizde; yörede 
müşterek bir kültür teşkil etmiş olan Türkmen, Arap ve Kürt aşiretleri arasında 
son taşıyıcıları ile birlikte tarihe karışacak olan dövme geleneğinin izleri gün 
yüzüne çıkarılmaya çalışılacaktır.  Çalışmada bu son kalıntıların izleri sürülerek 
bu geleneğin uygulayıcıları ile bu uygulamayı talep edenlerin esas nedenleri 
üzerinde durarak, beden nakışları ve bu nakışlardaki simgelerin orijinal isimleri 
ile beraber muhtemel arkaik manaları irdelenecektir.

1. Dövme Nedir?

Kültürel kodlara havi olan dövme: “Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir 
araçla çizerek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı ve 
resimdir.” (TDK, 2011, s. 718) Antropolojik ve sosyolojik literatürde dövme: 
“Çizgiler ve resimlerle deriyi süsleme âdeti” olarak tanımlanmaktadır. (Fidan 
Uğur Çerikan, 2016, s. 172) Sembolik manada ise dövme: “Kişinin bir genel 
semboller kümesinin üyesi olduğunu gösterir işaret” olarak ifade edilir. (Fidan 
1- Süryanilerde görülen dövmeler, yörede diğer halklarda görülen nakış formundan farklı olarak dini motifler içermektedir. Bu döv-
meler, Kudüs’te hacı olan Süryanilerin kollarına yaptırdıkları haç motifinden ibaret olup inançsal bir süreklilik arz ettiği söylenebilir.
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Uğur Çerikan, 2016, s. 167) Birçok kültürde farklı isimler alan dövme, yöre-
mizde “dövün/döğün” ve “deg”2 ismi ile zikredilir. “Dövün” ya da “döğün” keli-
mesi Türkmenler tarafından kullanılırken, Arapça kökenli bir kelime olan “deg” 
kelimesi bölgedeki Araplar ve Kürtler tarafından kullanılır. Ayrıca “deg” keli-
mesine ek olarak Kürtler dövme kelimesini ifade etmek için “neşh” kelimesini 
de kullanırlar. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 15) Genel anlamda Türk dünyasında 
dövme kelimesinin karşılığı olarak damga, işaret manasına gelen “dağ/tağ” ke-
limesi tercih edilmiştir. (Mahmut, 2007, s. 246) Arapçada dövme kelimesinin 
karşılığı olarak “veşm/vüşûm (ç.)” ve “vesm/vüsûm (ç.)” ve “degge/deg (ç.)” keli-
meleri kullanılmaktadır. “Veşm” kelimesi “el ayak vb. uzuvların derisini iğneyle  
dövüp içini sürme, çivit ya da is ile doldurma” manasını (Manzûr, 2005, s. 591) 
(Ma’lûf, 1960, s. 902) (Sarı, 1982, s. 1658) , “vesm” kelimesi “damğa” manasını 
(Manzûr, 2005, s. 589) (Ma’lûf, 1960, s. 900) (Sarı, 1982, s. 1655) havi iken 
“deg” kelimesi “bir şeyi parçalayana kadar bir şeyle vurma, dövme” (Manzûr, 
2005, s. 845) (Ma’lûf, 1960, s. 219) (Sarı, 1982, s. 503) manasını ifade etmekte-
dir. “Veşm” ve “deg” kelimesi bildiğimiz dövme manasını ifade ederken “vesm” 
kelimesi daha çok “damga” manasını ifade etmektedir. Zira Araplar, deve ve at-
larına vurdukları dövme motiflerine benzeyen semboller için “vesm” kelimesini 
kullanmışlardır. Bu hayvan damgaları bölge sınırlarını işaretlemek, kabile sem-
bolünü temsil etmek, belgeler üzerinde imzayı göstermek, mezarı işaretlemek 
ve özel mülkiyeti göstermek gibi birçok gaye için kullanılmıştır. (Khan, 2018, s. 
89) Arapçada dövme yapana “vâşim/vâşime” ve “deggâk/deggâge” dövme yap-
tırana ise “müstevşim/müstevşime” ve “medgûk/medgûke” denilir.

2. Dövmenin Kısa Tarihçesi

Beden desenleri olan dövmenin tarih içinde izini sürdüğümüzde araştırma-
cıların çok eski dönemlere kadar gittiğini görürüz. Mısır, Güney Amerika ve 
Japonya gibi dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan kazılarda bulunan seramik-
ler üzerinde dövmeli insan şekillerine rastlanmıştır. (Ertan, 2017, s. 115,116) 
Dövmenin ilk örneklerine milattan önce ikinci bin yılda Mısır mumyalarında 
rastlanmışsa da bu sanatın daha eski tarihlere gittiği hususunda bir şüphe yok-
tur. (Yaran, 1994, s. 521) Mısır’da ikinci binyıla ait olan iki kız mumyasının vü-
cut ve uzuvlarında gerçek dövme izleri tespit edilmiş olup aynı döneme ait olan 
mavi çinili genç kız figürleri üzerinde de mumyaların üzerindeki dövmelere 
benzer şekiller bulunmuştur. (Field, 1958, s. 75) Dövmenin ilk ne zaman yapıl-
dığına dair kesin bir veri olmamasından dolayı bu konu ile alakalı net bir şey 
söylemek zordur. Öte yandan yapılan yeni çalışmalara nazaran dövmeye ilişkin 
ilk kanıtlar Fransa, Chatelperron’daki “Grotte des Fees (Peri Mağarası)”ndaki 
buluntulardan elde edilmiştir denilebilir. (Fidan Uğur Çerikan, 2016, s. 170)  
Bu bağlamda MÖ 3250 yıllarında yaşadığı tahmin edilen “Buz Adam Ötzi” 
dövmeye ilişkin elde edilmiş tarihi ve arkeolojik verilerin en önemlisidir. (Fidan 
2- “Deg” kelimesi klasik Arapçadaki “dak” kelimesinin Kuzey Mezopotamya/Bedevi lehçesindeki söyleyiş şeklidir.
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Uğur Çerikan, 2016, s. 171) Bunun yanında Anadolu sahasına baktığımızda; 
Batı Anadolu Hacılar Höyüğünden çıkarılan dövme desenli tanrıça heykel-
cikleri bize Anadolu’nun ilk yerleşik kültürülerinde dövme geleneğinin varlı-
ğını göstermektedir. (Fidan Uğur Çerikan, 2016, s. 172) Dövme desenlerinin 
tanrıçalar üzerinde olması, dövmenin din ile alakalı güçlü bir ilişkisinin oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. İnsan ve tanrılar arasında bir ilişki kurmada dövme-
nin etkinliğine dair önemli veriler elde edilmiştir ve Mısır kralı Akhnoton’un 
vücudunda olan tanrı Aton’un adını taşıyan kabartmaları buna örnek olarak 
verebiliriz. (Field, 1958, s. 24) Bölgemizin de içinde bulunduğu Mezopotamya 
kültüründen elde edilen verilere göre dövme, Mezopotamya’da daha çok köle, 
hayvan ve tapınaklara sunulan hayvanların mülkiyetlerini belirlemek için kulla-
nılmıştır. (Fidan Uğur Çerikan, 2016, s. 172) Ayrıca Mezopotamya bölgesinde 
yapılan kazılarda dövme ile alakalı buluntulara da rastlanılmıştır. Max Freiherr 
von Oppenheim’in Kuzey Suriye’deki Tel Halaf arkeolojik sit alanında yap-
tığı kazılarda küçük kadın heykelcikleri çıkartılmıştır. Milattan önce üçüncü 
bin yıla tarihlenen bu heykelciklerin üzerinde dövme izlerini akla getirtecek 
kırmızı noktaların olması dikkate değerdir. (Field, 1958, s. 72) Oppenheim, 
bu kazılar esnasında yöredeki Bedevi kadınlarının çene ve alınlarındaki döv-
me motiflerini de tanımlamaya çalışmıştır. (Field, 1958, s. 74) Bunun yanında 
dövme, Roma İmparatorluğu’nda suçlu ve köleleri diğer insanlardan ayıran bir 
unsur olarak kullanılmıştır. Diğer taraftan Maya, Aztek gibi Güney Ameri-
ka kültürleri ile Kuzey Avrupa, Hindistan, Japonya ve Büyük Okyanus adaları 
kültürlerinde hemen hemen aynı sebeplerden ötürü dövme geleneği varlığını 
göstermiştir. Bu dövmeler içinde özellikle Bosna ve Arnavutluk’ta kadınların 
el ve kollarında taşıdıkları haç, güneş ve ay motifleri dikkate değerdir. Bosnalı 
kadınların el ve kollarında taşıdıkları bu motiflerin Katolik mezhebi ile güç-
lü bir şekilde bağları bulunmakla beraber bu dövmeleri Slav istilasından önce 
MS. yedinci yüzyıla kadar gittiği kanıtlanmıştır. (Norman, 2011, s. 147) Erken 
Hristiyanlıkta özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde Hristiyanlar arasında dövme 
geleneği mevcuttu ve vücuda yapılan haç motifleri inançlı kişilerin kendilerini 
Allah’ın kölesi olarak göstermelerinin bir yolu idi. (Norman, 2011, s. 147) Orta 
Çağ’da Bulgaristan’da ortaya çıkarak Doğu Avrupa’ya yayılan dinî bir akım olan 
Bogomilizm ile Bosnalı ve Arnavut kadınlarının yaptırdığı dövmeler arasında 
sıkı bir bağ vardır. Maniheizmin bir biçimi olan Bogomilizm’de ay ve güneş 
motifleri önemli bir rol oynamaktadır. (Durham, 1910, s. 455) Tarihte dövme 
ile alakalı bilgileri ilk verenler Heredot, Marco Polo, James Cook, Prf. Kindler 
Spindler ve Sergei I. Rudenko’dur. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 12) Dövmeler, 
Roma, Yunan kültürlerinde suçlu ve kölelere uygulanarak “değersizliğin” sem-
bolü iken Ortadoğu, Güney Amerika ve Asya gibi yerlerde yaşayan toplumlar-
da inançsal bir işeleve sahipti.

Türk kültüründe de dövme ile alakalı muhtelif verileri bulmak mümkün-
dür. Orta Asya’da tarih içinde mevcut olan bu dövme tasarımları, Uzak Doğu 
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ve diğer bölgelerdekine benzer bir şekilde umumiyetle dinsel hayvan figürleri 
içermektedir. Türkler de diğer toplumlar gibi anlatmak istediklerini zihniyet 
dünyasının ifadesinin bir yansıması olan (Aksoy, 2014, s. 152) resimler ve dam-
galarla ifade ediyorlardı ve Türklerin bu damgalarının piktograf ile piktogram 
arasında doğmuş olabileceği düşünülmektedir. (Güllüdağ, 2015, s. 135) Bu sava 
göre Türk yazı ve damga tarihi şu şekilde özetlenebilir: (Gülensoy, 1989, s. 14)

Birinci Devre: Resim
İkinci Devre: Piktograph (Eski Mısırlılarınki gibi resim kullanan yazıda 

tek işaret.)
Üçüncü Devre: Piktogram (Basitleştirilmiş resim.)
Dördüncü Devre: İdeogram (Yazıda kelimelerin harfleri gösterilmeden 

doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret.)
Beşinci Devre: Phonogram (Bir harf veya hece veya sesi gösteren işaret.)
Altıncı Devre: Harf (Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi meydana getiren 

işaretlerden her biri.)

Damgaların gelişim süreçleri de kavimlerin değişimi gibi belirli bir yol iz-
lemektedir. İlk safhada damgalar kabilelerin totemlerini temsil ediyorken daha 
sonrasında damga ile kavim arasındaki bağlantı ortadan kalkmıştır. (Güllüdağ, 
2015, s. 136)

Orta Asya kurganlarında görülen kimi çizgiler R. Aspelis ve diğer araştır-
macılar tarafından dövme olarak tanımlanmıştır. (Öncül, 2007, s. 1) Asil ve kah-
raman kişilerin dövme yaptırdığı Türk uygarlığından Pazırık ve Taştık kurgan-
larında dövmeye rastlanmış ve Hun kurganlarında son derece estetik çizimlerle 
hayvan ve özellikle koç figürlerinden oluşan dövmeler tespit edilmiştir. Bunlara 
ek olarak Altın Yış mezarlarında vücudun bazı kısımlarında av sahnelerinin nak-
şedildiği görünmüştür. (Öncül, 2007, s. 2) Ayrıca Taştık’ta bulunmuş olan Hun 
ölü maskelerinde de dövme izleri görülmüştür. (Maraşlı, 2014, s. 341) Cesur ve 
kahraman kişileri simgeleyen “Alplerin” vücut ve hatta yüzlerinde dövmeler ol-
duğu bilinmektedir. (Koçak, 2012, s. 128) Türk damga ve dövmelerinde  en  çok 
kullanılan motifler; hayalî yaratıklar (Çay, 1983, s. 31) boğa, geyik, koç-koyun, 
kurt, kuş, at, güneş ve hayat ağacıdır. (Gülensoy, 1989, s. 20-50)  Eski Türkler’de 
dövme yapımına baktığımızda, delinerek açılan derideki deliklere is doldurula-
rak dövme yapıldığı Pazırık kurganlarından anlaşılmaktadır. (Çay, 1983, s. 31) 
Türkler, malum sebeplerle anavatanlarından göçmeleri ile tabii bir süreç içinde 
karşılaştıkları toplumlarla etkileşim içerisine girmişlerdir. Bu etkileşimde hiç 
şüphesiz İslâm’ın da büyük tesiri olmuştur. Diğer semavi dinlerde olduğu gibi 
İslâm dininde de dövme hoş karşılanmamış ve dövme pratiğinin Türkler ara-
sında devamlılığı azalmıştır. Dövme, Osmanlı döneminde tekrar Cezayirli ge-
miciler tarafından denizciler içinde kültüre dâhil olmuş ve ilk dönemlerde Ce-
zayirlilerin yaptırdığı “avam süsü” olarak telakki edilirken sonrasında 17. yüzyıl 
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donanma denizcileri arasında popüler olmuştur. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 14) 
Bu geleneğin de Yeniçeri ocağının kapatılmasına kadar devam ettiği söylenmiş-
tir. (Öncül, 2007, s. 2) Bu etkileşimin Cezayirli denizciler vasıtasıyla olmasına 
bakılarak yapılan dövmelerin Arap-Berberi dövme geleneğinin etkileşiminden 
doğan bir dövme geleneği olduğu da söylenebilir. 

Geleneksel topluluklarda dövme yapımına bakıldığında; dikme ve delme 
olarak iki tekniğin varlığı ileri sürülmektedir. Dikme tekniğinde, boyanan ip 
ile dikiş tekniğiyle deriye istenen Şekil verilirken Antik Mısır’ın da benimse-
diği teknik olan delme tekniğinde ucu sivri bir cisimle deri delinmektedir. Bu 
işlemde ya delici alet boyaya batırılıp deride delikler açılır ya da delici alet ile 
açılan deliklere boya dökülürdü. (Ertan, 2017, s. 115) İlkel yöntemlerle yapılan 
bu dövme yöntemlerinde; diken, taş, iğne gibi kesici ve delici cisimler ile barut 
kullanılmıştır. Diken ve kesici cisimle deride yara açma tekniğinde; kemik külü, 
is ve buğday sapı külü, büyük ya da küçük baş hayvanın ödü kullanılırken, iğne 
ile dövme tekniğinde kemik külü, is veya buğday sapı külü ve insan sütü mal-
zeme olarak kullanılmıştır. Barut dövmede ise iğne ile kanatılan deriye barut 
dökülerek istenen Şekil verilmektedir. (Can, 1991, s. 1,2)

3. Sembol/Simge-Dövme İlişkisi

İşaret sisteminin harften önce olduğu düşünülürse, yazının ilk atasının döv-
me olduğu rahatlıkla söylenebilir. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 15) Semboller, sim-
geler (piktogram), imgeler, motifler, ikonografiler (dini simgebilim), glifler (yazı 
içi simge), petroglifler (kaya resimleri ve şekilleri) ve damgalar her zaman in-
sanda merak uyandıran ve manalarını anlamaya sevk eden kayıp halkalar olarak 
(Bilgili, 2020, s. 11) araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Sembol, doğal bir ilişki 
aracılığıyla mevcut olmayan veya algılanması mümkün olmayan soyut şeylerin 
somutlaştırılmış işaretleridir. (Kayser, 2010, s. 2) Bir başka değişle sembol ya da 
simgeler;  nesnelerin, düşüncelerin ve duyguların yerini tutan sözel ve görsel 
imgelerin inançsal ve sanatsal dışavurum şekilleridir. (Gümüştekin, 211, s. 104) 
Bir zamanların sessiz iletişim dili olan bu şekiller, açıklanamayan soyut ve somut 
kavramların şekle aktarılıp üzerine çeşitli manalar yüklenerek ifade ediliş şekil-
leriydi. “İlkel zihniyetin” işleyişi üzerine yapılan ayrıntılı araştırmalar, sembolle-
rin geleneksel toplumlardaki köklü yerini ortaya çıkarmıştır. (Eliade, 2017, s. 19)

Semboller; arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, teoloji, mitoloji ve halk bilimi 
gibi birçok bilimin araştırma sahasına girmektedir. Bu bilimler, dinsel ve büyü-
sel manaları olan sembol/simgelere toplumların yüklediği inanışları araştırarak 
sembolleri bir kaynağa oturtmaya çalışır. Unutulmaması gereken bir husus da 
sembollerin birden fazla manasının olabileceğidir. (Ersoy, 2007, s. 11) Sem-
bollerin vücuttaki yansımaları olan dövmelerde, kültürel ve toplumsal yapının 
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birikim ve kuralları yatmakta ve bu kuralları da öncelikle o toplumun ya da 
kültürün inançsal ve büyüsel yapısı etkilemektedir. (Türe, 2004, s. 14) Sembol/
simgelerin çağdan çağa ve toplumdan topluma yüklendiği manaları irdelemek 
ve bunun üzerine de kati bir şeyler söylemek pek mümkün değildir. Zira etki-
leşim içinde olan toplumlar ve kültürlerin derinliklerine inip hangi kültürün 
hangisinden etkilendiğini bulmak her sembol ya da simge için kolay değildir. 

4. Türkiye’de Geleneksel Dövme

Tarihin derinliklerine kadar inen ve toplumdan topluma farklılıklar arz 
eden dövmeler, arkaik kültürel kodların izidir. Dövmeler, diğer toplumlarda 
olduğu gibi Türk kültüründe de inanç, statü, kahramanlık ve aidiyet gibi farklı 
amaçlarla kullanılmıştır. (H. Nurgül Begiç, 2020, s. 159) Bedenin belleği olan 
dövmeler bir aidiyet ilişkisine işaret etmektedir ve bu aidiyet ilişkisi iki farklı 
şekilde sudur etmektedir. İlki kişinin kendisi ile arasında kurduğu bir aidiyet 
ilişkisi olup ikincisi ise kişinin bir grup ile kurduğu aidiyettir ki kişi bedenine 
bu dövmeleri yaptırmadığı vakit gruptan dışlanabilmektedir. (Ertan, 2013, s. 
191) İşte bu kültürel sembollerin toplumsal aidiyetin yaratılmasında üstlendi-
ği rol; bu ortak değerleri paylaşarak ileriye aktarmasıdır. (Ayşen Temel Eğinli, 
2018, s. 63)

Türkiye’de özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadoluda son taşıyıcıları ile be-
raber varlığını sürdürmekte olan kültürel belleğin insanlık tarihindeki evrimini 
yansıtan (Özlem Damla Yücel, 2015, s. 24) geleneksel dövme, bu iki bölge ha-
ricinde Antakya/Reyhaniye’de mevcut olduğu gibi Aksaray kırsalında da sa-
dece güneş, yıldız, kuş ve ağaç motifi olarak gözlemlenmiştir. (Karatay, 2018, 
s. 154,155) Aslında dövme geleneğinin Anadolu coğrafyasında daha geniş bir 
alana yayıldığı da yapılan araştımalarca malumdur ve bu yaygınlıkla beraber 
o bölgelerde dövme geleneğinin izlerinin silinmesinde göçebe yaşamın tesiri 
olduğu söylenebilir. Bu konuda 1994 yılında Çankırı’da dövme üzerine yapılan 
çalışma güzel bir örnektir. Bu çalışmada, 50-55 yaş arasındaki kadınların sadece 
burun ve alınlarında (ay-yıldız) dövme şekilleri tespit edilmiştir. (Çevik, 1996) 
Urfa, Mardin ve Tunceli’de dövme geleneği üzerine yazılan makalaler ve diğer 
çalışmalardan istifade ile Barak bölgesinde yapılan dövme geleneği arasında 
benzerliklerin ve farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. Tunceli bölgesinde tes-
pit edilen dövme motifleri ile dövme malzemeleri bu farkın net bir şekilde 
müşahede edilebildiği örneklerdendir. (Mustafa Çağlayandereli, 2016, s. 2553) 
Genel manada Barak Ovasındaki dövme geleneği; Kilis, Reyhaniye ve Urfa’nın 
çoğunlukla güney bölgelerinde (Birecik, Suruç, Harran, Akçakale, Ceylanpınar, 
Viranşehir) mevcut olan dövme geleneği ile ciddi benzerlikler arzetmektedir. 
Bu dövme motiflerinin, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde bulunan küçük mü-
hürlerde de görüldüğü zikredilmiştir. (Can, 1991, s. 17) Barak’taki Türkmen-
lerin çoğunluğunun Fırat’ın doğusundan gelmesininin bu benzerlik üzerinde 
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büyük tesiri olduğu düşünülebilir. Ayrıca bu benzerlik sadece Urfa (Foto. 1-9) 
ile mahdut kalmayıp Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki dövme desenleri ile de 
azımsanmayacak bir benzerlik içerisindedir. (Foto. 10-15) Türkiye’de gelenek-
sel dövme geleneğine coğrafi açıdan baktığımızda Suriye hududuna yaklaştıkça 
bu geleneğin yoğunlaştığı görülmektedir. (Fırat, 2017, s. 41) Bu bölgede de 
Tükmen, Arap ve Kürtler arasdında yapılan dövmenin bilhassa Haran ve Ak-
çakale bölgesindeki Araplar arasında ciddi manada arttığı gözlemlenmektedir. 
Türkiye’de mecvut olan geleneksel dövme özellikle coğrafyanın bir hakikati 
olan göçler, savaşlar, akrabalık ve ticaret ilişkileri neticesinde Suriye ve Irak gibi 
komşu ülkeler ile benzerlikler taşımaktadır. (Yücel, 2015, s. 23)

Güneydoğu’daki geleneksel dövmenin menşei meselesi hususunda Mümtaz 
Fırat’ın “Kaybolan İzler” isimli kitabında bu husustaki tetkikleri tarafımızca 
azami surette benzenmekte olup bu tetkikleri şu şekilde maddeleştirebiliriz: 
(Fırat, 2017, s. 29-39)

1. Coğrafyamızdaki geleneksel dövmenin menşei sualine cevap vermemizi 
zorlaştıran sebeplerin başında Mezopotamya’nın tarih boyunca sürekli olarak 
göç alması söylenebilir. Hal böyle iken bu coğrafyaya gelen farklı kültürleri ve 
geldikleri coğrafyaları da iyi bir şekilde irdelemek gerekmektedir.

2. Güneydoğu’daki dövme geleneğinin menşei hususunda, fazla bir veri 
olmaması hasebiyle Afrika kökenli olabileceği ihtimali uzak görünmektedir. 
Fakat dövme geleneğinin yaygın olduğu yöre sakinleri Berberiler içinde güneş 
ve ay figürlerinin olduğu dövme şekilleri Güneydoğu geleneksel dövmeleri 
ile müştereklik arzetmesi bakımından dikkate alınacak bir husustur. (Foto. 
16-17) Ayrıca sinek, kırkayak, yılan, tarak ve ay ile yıldız figürleri de bölge-
mizdeki dövme şekilleri ile benzerlik göstermektedir. (Voice, 2017) (Şekil 1) 
İslam öncesi Berberi pagan inacı ile Mezopotamya inançları arasında güçlü 
bir benzerlik vardır. Ayrıca Berberilerin menşei tartışmaları içinde bu toplulu-
ğun Yemen kabilelerinden olduğu (El-Farah, 2010, s. 31) savı ve Berberice ile 
Yemen ve Umman Arap Lehçesi arasındaki kelime müşterekliğini göz önü-
ne aldığımızda yukarıdaki ihtimali kısmen karşıladığı görülebilir. (Ed-Dârû-
dî, 2012, s. 49-64) Son olarak, Fırat’ın da değindiği gibi Kuzey Afrika’da da 
dövmeyi yapanların çingeneler olması yöremizle alakalı bir müşterekliğe daha 
dikkat çekmektedir. Bu nedenle çingene topluluklarının kökeninin Hindistan 
olduğu düşünüldüğünde bu gelenek ile Hindistan ve civarındaki kültürlerle 
arasındaki bağın da iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. (Foto. 18-19) 
Öte yandan Coppin’in 1886’da yayımladığı bir çalışmada Mısır ve diğer Kuzey 
Afrika ülkelerinde dövmenin yaygın olduğunu kaydetmiştir.  (Muhammed, 
2013, s. 99)
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3. Bu yöredeki dövme geleneğinin menşei hususunda bir diğer ihtimal ola-
rak Orta Asya steplerinden gelen toplulukları da göz önüne alabiliriz. Orta 
Asya kaya resimlerinde kullanılan dağ keçisi ve geyik gibi figürlerin Güney-
doğu Anadolu Bölgesinde kullanılan dövme şekilleri ile isim benzerliğinin ol-
ması dikkate alınmaya değerdir. Fakat şu da unutulmamalıdır ki Orta Asya’dan 
yüzyıllar önce Anadolu’ya gelip Anadolu’nun muhtelif yerlerine dağılmış olan 
Yörük ve Türkmen topluluklarının kültüründe herhangi bir dövme izine rast-
lanmaması bu ihtimali de zayıflatmaktadır. Bunun yanında görüşümüz olarak 
geleneksel dövme geleneğinin sadece Arap ve Kürt halklarına yakın olan hudut 
boyundaki Türkmenlerde görünmesi ve hem Kürt olsun hem Türkmen top-
lulukları olsun bu geleneği Araplardan gördüklerini söylemeleri de gözardı 
edilmeyecek bir husustur. (Budak, 2011) Ayrıca Barak yöresinin bir çocuğu 
olarak gerek yakın çevremden gerekse bölge ve bölgeye komşu olan muhit-
lerden müşahede ettiğim ve dinlediğim kişilerin algısı da bu yöndedir. Diğer 
Türkmen çevrelerince de Barak bölgesindeki Türkmenler dövme geleneği, gi-
yim-kuşam vb. hususlarda Arap tesiri altında kalmış olarak görülmektedir. Bu 
fark, geleneklerin bozulmadığı dönemdeki hafızaların olayı yorumlayış şeklidir 
ve bu ayrım eskiden çok net şekilde hissedilmekteydi. Ayrıca dövme geleneği, 
Antep bölgesinde güney Türkmenleri arasında görülüyorken Antep ve çevresi 
ile kuzey bölgelerinde Türkmenler arasında dövme geleneğine rastlanmamak-
tadır.  Öte yandan merkeze yakın Arap köylerinde ise geleneksel dövmelerin 
izlerine rastlanabilmektedir. Bunun yanında ek bir bilgi olarak; Ermeni Tehciri 
esnasında yörede (Antep-Urfa vs.) bulundukları yerleşimden ayrılmak iste-
meyen Ermeni kadınların Araplara benzemek için dövme yaptırdıkları yöre 
halkı (Antep-Urfa) tarafından aktarılan şifahi bir malumattır. (Foto. 20-21) 
Atlanmaması gereken bir diğer husus da bölgede dövme yaptıran Türkmen ve 
Kürtlerin dövmelerini gizli yaptırması olup aileleri tarafından dövme geleneği-
nin hoş karşılanmamasıdır. (Budak, 2011) Bu durum karşısında Araplar daha 
müsahamalı davranmışlardır.

4. Fırat, Güneydoğu’ya yakın olan Suriye ve Irak halklarında mevcut olan 
geleneksel dövme geleneğinin bu konuda yapılan araştırmalara ışık tutabileceği 
üzerinde durarak, Irak Arap ve Bedevilerinde dövmeyi mevzu edinen Winif-
red Smeaton’un “Tattooing Among The Arabs Of Iraq” isimli makalesine de-
ğinmiştir. (Şekil 2) Burada, ek olarak Güneydoğu Arap aşiretlerinin (Bedevi) 
Irak ve Suriye yani Fırat havzası aşiretleri ile tamamen aynı aşiretler olduğu 
da bilinmektedir ve Güneydoğu’daki Bedevi aşiretleri o mıntıkadaki aşiretle-
rin birer bakiyesi ve uzantısı konumundadır. (Er-Rebî’î, 2017) Smeaton’un bu 
çalışması, Irak dövmelerinin yapılış amaçları, yapılma biçimleri ve kullanılan 
simgeler bakımından Güneydoğu geleneksel dövmeleri ile benzerlikler gös-
termektedir. Bu araştırma, bir hayli eski bir araştırma olması hasebiyle ve Gü-
neydoğu dövme geleneğin aynısı olmasından dolayı yapılan araştırmalara bir 
fikir vermesi bakımından önemlidir. Zira dövme geleneğinin, Mezapotamya 
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müşterek kültürünün bir ürünü olduğunu düşünmek pek de yanlış olmaz. Or-
tadoğuya baktığımızda özellikle kırsalda yaşayan Bedeviler ve köylüler arasında 
dövme geleneğinin yaygın olduğunu görürüz. Özellikle dövme motiflerinin 
şekilleri dışında dövmenin yapılış yerleri ve amaçlarının da tamamen birbi-
riyle örtüştüğü söylenebilir. Örneğin, Filistin bölgesinde yaşayan Bedevilerin 
nokta ve yıldız gibi sembolleri; dudak, çene, göğüs, kol, el ve ayak gibi vücudun 
muhtelif uzuvlarına aynı amaçlarla yaptırdıkları bilinmektedir. Bu coğrafyanın 
genelinde; dövme adetinin İslâm öncesine dayanan bir Bedevi geleneği olduğu 
söylenmektedir. (Muhammed, 2013, s. 107) Zira dövme ile ilgili tabirler, Ca-
hiliye Devri şiirlerine yansıdığı gibi günümüzde de Bedevilerin deyim ve ata-
sözlerinde varlığını sürdürmektedir. Smeaton’un çalışmasına ek olarak, Kuzey 
Irak Yezidileri ve Kürtleri arasında mevcut olan dövmeler ise sadece tedavi edici 
(terapötik) özelliği sebebiyle yapılmıştır. (Field, 1958, s. 44)

Umumiyetle katıldığımız yukarıdaki görüşlere ek olarak bölgemizde mev-
cut olan dövme geleneğini devam ettiren topluluklar içinde en başta Sami kö-
kenli halkların ve bu halklar içinde de Bedevi Arapların olması, Bedeviler için-
de bu geleneğin daha köklü bir geçmişi olduğunu göstermektedir. Geleneğin 
sürdürülebilirliği bakımından bu husus mühimdir. Kültürel etkileşimleri göz 
önünde bulundurarak tarih boyunca birçok farklı toplumun bölgeye yapmış ol-
duğu göçlerle bu gelenek umumi ve müşterek bir form alarak günümüze kadar 
taşınmıştır. Çalışmada kısmen de olsa bu zengin müşterek kültürel birikimin 
son kalan izleri içerisinde mütevazi bir pencere açarak bu minvalde yapılan 
çalışmalara sahip olunan birikim ve okumalarla katkı sunmak makalenin genel 
çerçevesini oluşturmaktadır. 

5. Barak Ovası ve Ova Sakinleri

Barak Ovası ve bu ovada meskun olan halkları tarihi süreç içerisinde de-
ğerlendirip ovaya geliş hikâyelerini  ele almak hiç şüpesiz çok önemlidir. Barak 
Türkmenleri, Oğuzeli-Çobanbey çizgisiyle Fırat Nehri arasında kalan An-
tep-Urfa karayolu çizgisinin güneyini oluşturan alanda yaşamaktadırlar. (Aydın, 
2011, s. 158) Bir başka konumlandırmaya göre de doğuda Fırat Nehri, kuzeyde 
ise Fırat Nehri üzerinde olan Belkıs köyüne, güneyde kalan kısmı ise Suriye 
içinde kalmaktadır. (Yöndemli, 2000, s. 327) Barak Ovası ve yakın bölgeye na-
zaran Barakların işgal ettiği saha Kilis, Gaziantep ve Nizip’in güney mıntıkla-
rını işgal etmektedir. (Tanyol, 1952, s. 71) Bu mıntıkanın haricinde de Barak 
Türkmenlerinin mevcudiyeti söz konusudur. Ovada çoğunluğu teşkil etmeleri 
sebebiyle ovaya ismini veren Barak aşireti federasyonu bölgeye 19. Yüzyılın ilk 
yarısında gelmiş ve bu yüzyıl içersinde de ovaya tamamen yerleşmişlerdir. (Ay-
dın, 2011, s. 188) Osmanlı’nın iskân politikası neticesinde Baraklar gibi diğer 
aşiretlerin de cevelangahı olan ovaya Arap ve Kürt aşiretleri de iskân edilmişir.
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Ovadaki Barak oymakları; Abdurrezzaklı, Kürdüli, Torunlar, İsalı gibi dört 
ana oymağa ayrılmaktadır. (Tanyol, 1952, s. 89) Bu oymaklara; Ali Çavaz, Ba-
yındır oymağını da ekler. (Çavaz, Barak Folklorü 1, 1983, s. 37) Bir başka tas-
nife göre; Barak ve Türkmen aşiretleri olarak ikiye ayrılan Beydili aşireti içinde; 
Kürdülü, Tiryakili, Torun, Karakozak, Aldırızlı, Çayrazlı, Göğebakan oymak-
ları Barak aşiretini teşkil ederken, Karaşıhlı, Bekmişli, Araplı, Ulaşlı, Şarkevli, 
Bedirli ve Güneçli Türkmen aşiretini teşkil eder. (Ülkütaşır, Cerablus ve Çev-
resindeki Türkmen Aşiretleri, 1940, s. 13)  (Yazgan, 1960, s. 12)

Tanyol’un yaptığı tasnife göre bu oymakların kolları ise şu şekilde sıralana-
bilir: (Tanyol, 1952, s. 89-92)

Abdurrezzaklı: Kasımlı, Mahmutlu, Tiryakili, Çayrazlı, Göğebakan, Ali 
Dirizli

Kürdülü: Boz Muratlı, Kızılca Şarlı, Bayındırlı, Geçili, Sürkızıllı, Karaba-
cak, Mazyalı

Torun: İnaluşağı, Haliduşağı, Osmanuşağı, Muharremli
İsalı: Karakozak, Adıklı, İsalı, Kıyanlı, Karamanuşağı

Bölgedeki Türkmenleri yirmi boya ayıran Ahmet Şahin, Barak boyunu da 
on iki oymağa ayırır. (Şahin A. , 1962, s. 22) Bu oymaklar yöredeki köylerde 
Arap ve Kürt aşiretleri ile beraber yaşamaktadır. Bazı köylerin tamamı Türk-
men iken bazı köylerde Türkmenler çoğunlukta, bazı köylerde ise ya Arap ya da 
Kürt veya üç toplumlu müşterek köylerde ortak bir kültür içerisinde yaşamak-
tadır. Barak ovasında Türkmenler haricinde aşiret bazında Ketken, Şeyhan ve 
Pijan aşiretleri Kürt aşiretleri içerisinde yer almaktadır.

Ovada, dövme geleneğinin daha yoğun göründüğü Arap aşiretleri büyük 
bir çeşitlilik göstermektedir. Oğuzeli, Karkamış ve Nizip Barak bölgesinin en 
büyük Arap aşiretleri Naîm, Damâlha, Ceys, Benî Saîd (El-Ûn, El-Ganâim, 
Ca’berî, El-Harrâc) ve Muvâlî (El-Hanfûr, Bûseys, Benî ‘İz) aşiretleridir. Diğer 
aşiretler arasında ise; Elbû Battûş, Elbû Cerâde, Elbû Acûz, Aneze (Veled Alî, 
El-Fed’ân, Elbû Dibeş), Elbû Sultân, Elbû Şa’bân, El-Afâdle, Beggâra, Bin-
nâvî, Benî Cimîl, El-Gılâz, Benî Asîd, Tay (El-Hasen, Eş-Şüyûh, Es-Sırey-
sât), El-Hamdûn, ‘Omeyrât, El-Ferdûn ve Mücâdme gibi aşiretleri sayabiliriz. 
(Kazcı, 2018, s. 91)

6. Barak Ovasındaki Dövme Geleneği Üzerine Yapılan Çalışmalar

Barak Ovasındaki dövme geleneğine dair müstakil bir çalışma olmamakla 
birlikte Güneydoğu dövme geleneği hakkında yazılan kitap, tez ve makale-
lerde Baraktaki dövme geleneği ile alakalı malumat verilmiştir. Ayrıca Ga-
ziantep’in yerel dergilerinde de bu mevzu üzerine yazılmış yazılar mevcuttur. 
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Ali Rıza Yalman’ın “Cenup’ta Türkmen Oymakları” kitabında kısa bir yerde 
Elbeyli Türkmenlerinden Kara Hasan Efendi’den alınan malumata göre şakak 
kemikleri üzerine bir ceylan resmini barutla dövmenin adet olduğu söylen-
mektedir. (Yalman, 1977, s. 32) Bugün Türk harsının bir parçası olarak gös-
terilen Güneydoğu dövmeleri, Gaziantep bölgesinde bu konu üzerine yazı 
kaleme alan araştırmacılar tarafından Arap ananesi olarak gösterilmiştir. Bu 
konuda yapılan belgesellerde de yöre halkı dövmeleri Araplardan görüp öğ-
rendiklerini belirtmişlerdir. (Budak, 2011) Mehmet Solmaz’ın Kültür Dergi-
si’inde (Solmaz, Döğün-Dövme, 1959, s. 8,17) ve daha sonra Yöre Dergisi’nde 
(Solmaz, Döğün-Dövme, 1991) yayımlanan yazısında Antep’de mevcut olan 
dövme geleneği üzerine şu notlar düşülmüştür:

“Asırlardan beri Araplara karşı Türk âdet ve an’anelerini, harsını koruyan 
Gaziantep halkının bu kadar gayretine rağmen maalesef bazı Arap an’ane ve 
âdetleri bilhassa hududa yakın köylerimizdeki insanların ruhlarına sinmiş-
tir…Köylerimize yerleşmiş çok tuhaf bazı âdetlerin kurbanı olan binlerce kadın 
ve erkek cehâletleri yüzünden vücutlarının muhtelif yerlerinde çok garip bazı 
siyah işaretleri hala taşımaktadırlar…Halbuki bu âdetin anayurdu Arabis-
tan’dır. Hala bu usule Araplarda ilkel hayat yaşayan ve bilhassa köylerde ya-
şayanlarda rastlarsınız…Döğün âdetine çok şükür bugün köylerimizde yetişen 
gençlerde nadir rastlanmaktadır. İnşallah ileride hiç rastlamayız.”

Baraklar, Güneydoğu bölgesine göçe tabi tutulmalarından iskân ve son-
rasında Barak Ovasında takriben üç yüzyıla yakın Arap ve Kürt aşiretleri ile 
kültürel bir etkileşim içinde olmuşlardır. Suavi Aydın, bu kültürel etkileşimin 
neticesinde yöredeki dövme geleneğinin Türkmenlere geçtiğini söylemektedir. 
(Aydın, 2011, s. 227) Barak Ovasında daha önceki süreçle beraber Arap kültü-
rü ve Barak kültürü arasında kaynaşma olmuştur ve bu kaynaşma kendisini yer 
ve yemek isimlerinde olduğu gibi dövme geleneğinde de göstermiştir. (Atalar, 
1992, s. 20) Farklı kültürlerin geleneklerinin iç içe geçtiği ovada adeta kendine 
has yeni bir kültür teşekkül etmiştir.

6.1. Dövmenin Yapılış Amacı

Dövme yaptırmaya Türkmenler arasında “yazdırma” (Barlas, 1987, s. 49) da 
denilmektedir. Barak Ovasında dövmenin yapılış amacı diğer Güneydoğu illeri, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki dövmenin yapılış amaçlarıyla aynıdır. Dövme-
nin yapılış amacını kabaca; güzellik, sağlık ve sihir/korunma şeklinde üç ana 
başlıkta toplayabiliriz. Güzellik ve süs üzerine yapılan dövmeler el-ayak ve yüz 
gibi vücudun görünen kısımlarında daha sık karşımıza çıkmaktadır. Sihir ya da 
tılsım içerikli dövme motifleri ya da kompozisyonları ise vücudun görünen ya 
da görünmeyen her yerinde bulunabilmektedir. Yüze ve şakaklara dövme yap-
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tırmanın bir nedeni olarak da sihir gösterilmiştir. (Field, 1958, s. 62) Sağaltım 
gayesi ile yapılan dövmeler ise ekseriyetle eklem gibi ağrıyan noktalar üzerine 
yapılmıştır. Güzelliğin bir unsuru olan dövme, daha çok kadınlarda yer bulmuş-
tur. Erkekte dövmenin yapılış amaçları arasında ise güç, sağlık ve korunmayı 
sayabiliriz.

Kaynakardan ve yöre halkından edinilen malumat doğrultusunda kadınla-
rın güzellik için yaptırdıkları motifleri ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan 
ilki, kadının karşı cinse güzel görünmesi ve eşini etkilemek istmesi, ikincisi 
ise daha önce süs eşyaları bulamayan kadınların bilezik, hızma, halhal vs de-
senleri yaptırarak süslenme arzularını tatmin etmek istemeleridir. Ayrıca karşı 
cinse güzel görünmek isteyen kadınların dövmeleri toplum içinde kadınının 
konumunu da belirlemekteydi. Zira dövmenin moda olduğu dönemlerde döv-
mesiz kadınlar erkek yüzlü sayılarak dışlanmaktaydı ve hatta dövmesiz olan bir 
kadının evlenmesi çok güçtü. Bunun yanında dövme bir kızın evlilik çağının 
geldiğinin işareti olup, dövmeli kızın başlık parası daha yüksek olurdu. (Duyan, 
2012, s. 66) Erkeklerin gözünde, dövme yaptırmış bir kız daha makbul sayılır-
dı. (Smeaton, 1937, s. 56) Karşı cinse güzel görünmek isteyen kadınlar dudak 
kenarlarına ve kaba etlerine dövme yaptırabilirdi. (Barlas, 1987, s. 48)

Sağlık için yapılan dövmeler ise umumiyetle göz, el-ayak bilekleri, diz, baş, 
topuk ve sırt gibi ağrıyan bölgelere yapılmaktaydı. Örneğin; süt sağarken eli 
ağrıyan ya da şişen kadınlar bileğine silsile halinde nokta dövmesi yaptırırdı. 
(Zeydan, 2013) Sağlık ya da korunma (sihir, tılsım) gayesi ile yapılan dövme-
ler diğer kültürlerde de olduğu gibi güzellik için yapılan dövmelere nazaran 
daha basit ve kaba formlardan oluşmaktadır. Diğer dövmeler ise daha yaygın ve 
özenli bir şekilde yapılmıştır. (Smeaton, 1937, s. 54)

Korunma, nazar ya da bir isteğin gerçekleşmesi amacıyla yapılan dövmeler 
tılsım mahiyetinde büyüsel dövmelerdir. Akrepten ya da yılandan korunmak 
amacıyla yapılan dövmeler mevcut olduğu gibi doğum, çocuk ölümü, bağlılık 
gibi korku ve kaygıların neticesinde de dövmeler yapılmıştır. Devamlı erkek ço-
cuğu ölen kadınlar “vesme’l-beggâr” denen dövmeyi erkek çocuğunun yüzüne 
nakşetmişlerdir. Burada düşünülen çocuğun kıza benzetilip, ölmesine mani ol-
maktır. (Smeaton, 1937, s. 55) Kadının avuç içine bir nokta yaptırmasıyla elinin 
lezzetinin iyi olacağına, üç nokta yaptırmasıyla üzerine kuma gelmeyeceğine, 
elinin üzerine üç nokta yaptırmasıyla da kocasının kendisine bağlı kalacağına 
inanılırdı. Sütü bol olsun diye memelerin üç çevresine; sesi güzel olması, sağlık-
lı olup eşine faydalı olması için çenesinden göbeğe kadar olan bölgeye; çocuğu 
ya da erkek çocuğu olmuyorsa göbek ile avret arasına çeşitli dövmeler yapıldığı 
gözlemlenmiştir. (Barlas, 1987, s. 49) Ayrıca çeneye yapılan dövmenin erkek 
çocuğun ömrünü uzatacağına ve aileye uğur getireceğine de inanılmıştır. (Şahin 
Ö. A., 2007, s. 42)
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6.2. Dövme Yaşı ve Mevsimi

Ovada, dövme yaptıranların büyük çoğunluğu vücutlarındaki dövmelerin 
ergenlik döneminde yapıldığını söylemişlerdir. Tabi, sağlık için yapılanlar daha 
önceki yaşlara da inebilmektedir. Ayrıca erkek çocuğun ölmemesi içi yaptırılan 
“vesme’l-beggâr” dövmesi daha çocuk doğar doğmaz yapılmaktadır. Bu istis-
nalar dışında dövme büyük çoğunlukla kız olsun erkek olsun ergenlik çağında 
yapılmıştır. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin, bir nevi statü atlamanın nişanesi 
olan dövmelerin daha kalıcı olması için ergenlik çağı uygun görülmüştür. Bu-
nun haricinde ergenlikten sonra devam edilen dövmeler de mevcuttur. Yani 
her dövmenin aynı anda aynı yaşta yapıldığını söyleyemeyiz. Örneğin; bir ka-
dın, ergenlikten önce gözleri ağrıdığı için gözlerinin uç kenarına (gamaziyât)  
dövme yaptırmışken, ergenlik çağında (evlenmeden önce) çenesini dövdürmüş, 
evlendikten sonra da elini dövdürmüş olabilir. Yapılan dövmelerin kalıcılığında 
yaş ne kadar mühim ise dövmenin yapıldığı mevsim de o kadar mühimdir. 
Dövme yapımı için en münasip zaman “merbaiye/merbain” denilen baharın 
başlanğıç vaktidir. Bundaki gaye dövme esnasında yaraların enfeksiyon kap-
madan rahat bir şekilde iyileşmesidir. Zira ne sıcak ne de soğuk olan bahar ha-
vasında dövme yaraları ilaç ile daha çabuk iyileşmekte ve bu dönemde yapılan 
dövmenin de rengini daha canlı muhafaza edeceği ve daha uzun ömürlü olaca-
ğı söylenmektedir. Aynı doğrultuda bahar mevsiminin bolluğu, sağlıklı olma-
sı, yaranın çabuk iyileşerek yaz mevsimine hazır olması gibi nedenlerle bahar 
mevsiminin başlangıcı (Mart-Nisan) en isabetli zamandır. Tarlada ekinler, otlar 
yeşermeden dövme yapılır ve yapılan dövmenin yeşil/mavi renkte belirmesiyle 
otlar ve ekinler de yeşerirdi. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 22) Dövme yaptıran 
kişiler bu zamana riayet edilmediğinde çok sıkıntı yaşadıklarını beyan etmiştir. 
Örneğin kış mevsiminde eline dövme yaptıran bir kişi her yıl aynı vakitte elinin 
ağrıdığını ve dönemsel ağrıların kaldığını söylemiştir. 

6.3. Dövmede Kullanılan Malzemeler ve Dövmenin Yapılışı

Diğer yörelerde olduğu gibi Barak Ovasında da dövme malzemesini teşkil 
eden malzemeler: is, marâra (davar ödü) ve halib ummu’l-bint (kız emziren anne-
nin sütü)tir. Fırat, Gaziantep yöresinde dövme malzemesi olarak çivit kullanımın 
yaygın olduğu (Fırat, 2017, s. 46) malumatını vermekle beraber çocukluktan bu 
yana dinlediğim kişilerden dövme malzemesi olarak yukarıda sayılan malzeme-
lerin kullanıldığı bilinmektedir. Dövme mürekkebi yapmak için hazırlanan mal-
zemelere baktığımızda bu malzemelerin dövme yapımı için seçilişin bir manası 
olduğu düşünülebilir. Zira kız emziren annenin sütü, doğurganlığın ve bereketin 
simgesi olabilir. Ayrıca dövmede anne sütünün kullanılması uğur ve annenin ha-
yır duasını alma olarak da yorumlanmıştır. (Bulut, 2002, s. 54) Bunların dışında 
anne sütünün, dövme rengni istenilen mavimtırtak tona getirmesi için de tercih 
edildiği söylenmiştir. (Hanisch, 2017, s. 58) Bahsi geçen malzemeler birbirine 
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iyice karıştırıldıktan sonra bir müddet özlenmesi için bekletilir ve bekleyen döv-
me mürekkebi kıvamını aldıktan sonra daha önceden tayin edilen yer ve nakış 
vücuda bir çöp ya da kuş tüyünün sapı yardımıyla muntazam bir şekilde çizilir. 
Daha sonrasında birbirine sıkıca bağlanan iğne vasıtasıyla da seri ve aynı düzende 
olmak üzere çizilen şeklin üzerinden geçilir ve böylece dövme şekli ortaya çıkar.

Dövme yapımında kullanılan iğne sayısı ise yöreden yöreye değişiklik arzet-
mektedir. Barak Ovasında genellikle üç ve yedi adet iğne kullanılmıştır. Kendi 
çevremden edindiğim malumata göre ince bir desen için üç, kalın bir desen 
ya da bir desenin içi doldurulacaksa yedi iğne kullanılmıştır. Barak Ovasında 
uygulama böyle iken yöreden farklı olarak Siverek’te birli, üçlü beşli, Viranşe-
hir Yezidilerinde yedili iğne kullanılmış olup tüm bu sayılar kutsallığı işaret 
etmektedir. (Gençel, 2018, s. 8) Bunun yanında hayat, ağacı, güneş, ay, gazel 
(ceren) dövme motiflerinde dokuzlu iğne kullanıldığı da söylenmiştir. (Uysal 
Yeniyapar, 2013, s. 26)

Dövme esnasında şarkı, mani söylenerek dövme yaptıran kişinin heyecanı 
üzerinden alınmaya çalışılır. Dövme yapan kişi her iğne vuruşunda vurduğu 
yeri üfleyerek övmeye devam eder ve belli bir müddet sonra dövme yapılan yer 
uyuştuğu için acı hissedilmemeye başlanır. Dövme işlemi yapıldıktan sonra ya-
ralı bölgeye ilaç konularak üzeri bağlanır ve yara bir hafta müddetinde iyileşir, 
üzerindeki kabuklar düşer ve yeşil/mavi renkli olan nakışlar belirmiş olur. Döv-
me yapılan yerin derisi yedi defa soyulduktan sonra tamamen iyileşmiş olur. 
(Budak, 2011)

6.4. Dövmenin Vücuda Yapıldığı Yerler

Dövmenin vücuda nakşedildiği yerler erkek ve kadına göre birtakım fark-
lılıklar göstermektedir. Erkeklere nazaran daha çok kadınlarda yaygın bir ge-
lenek olan dövme, erkeklerin sınırlı bölgelerinde kalmıştır. Erkekte, gücün ve 
aidiyetin şiarı olan dövme, sadece sağ el, şakak, çene-burun-sağ elmacık ke-
miği üstü (vesme’l-beggâr) ve nadir olmakla beraber alt dudağa3 yapılmıştır. 
Erkek ve kadınlarda dövme şekilleri arasında bir farklılk söz konusu değilken 
Barak bölgesinde kadınlar erkekler gibi şakaklarına dövme yaptırmamaktadır. 
Arapların “sabr” dediği şakak dövmeleri Urfa’da olduğu gibi Barak Ovasında da 
Araplar ve Türkmen kadınları arasında yaygın değildir ve bu adet daha ziyade 
Kürtler arasında yaygındır. (Taşğın, 2001, s. 230) Ayırıca Barak Ovasında er-
keklerde Arap harfleri ile yazı formatında dövmelere de rastlanmıştır. (Hazar, 
2007, s. 355) Erkeklerde mevcut olan şakak, elmacık kemiği ve yanaklarda-
ki dövme şekilleri soy ve boy simgesi (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 182) olmakla 
birlikte bu şekiller aidiyetten çok genellik kazanmıştır ve şakak hariç burun, 

3- Alt dudağı ikiye ayıran ters “Y” şeklindeki dik çizgi: Rusâmiyye.
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elmacık kemiği ve yanaktaki noktalar kadınlar ile müşterek dövme motifidir. 

Kadınlarda dövmenin yapılacağı yer hususunda erkekler gibi sınırlama yok-
tur. Kadınların vücudunda dövme yaptırabildiği yerler yüzde; alın, göz kena-
rı, burun (burnun uç kısmı ortası ve sağ kanadında hızma takılan yer), yanak, 
dudak çevresi, iki kaş arası ve çenedir. Vücudun üst kısmında; boyun, göğüs, 
göğüsten avret yerine kadar, el (parmaklar, elin üstü ve avuç içi), el bileğinden 
dirseklere kadar (kolun için ve dışı), sırt ve beldir. Vücudun alt tarafında ise ayak 
üstü, ayak bilekleri, ayak bileği ile diz arası ve kaba etlerine yukarıda zikretti-
ğimiz muhtelif sebeplerden dolayı dövme yaptırılabilir. Kadınlarda dövmenin 
yapıldığı yerler ile Ortadoğu’daki dövmenin yapılış yerleri birbiriyle örtüşmek-
tedir. İslam öncesi Arap şiirine bakıldığında dövmenin el, avuç içi, bilek, yüz 
(ağız, alın, yanak), göğüs, boğaz, karın, göbek, uyluk, bacak ve ayak gibi yerlere 
yapıldığı anlaşılmakla beraber vücudun görünmeyen yerleri mahremiyet sebe-
biyle şiire konu edilmemiştir. (El-Kır’ân, 1998) Buradan da anlaşılacağı gibi 
ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu’da yapılan dövmelerde olduğu gibi 
kadınlar el, avuç, bilek, yüz, çene, çene altı, göğüs, boğaz, karın, göbek, uyluk, 
bacak, ayak, bel, kaba et ve avret bölgesi gibi vücudunun bir çok kısmına dövme 
yaptırabilmektedir. Kadınlarda da erkekler gibi hususi manadan umumi mana-
ya geçiş olan boy ve soy dövmeleri; alt dudak ortası, çene, çene altı, iki kaş arası, 
el ve parmaklara yapılırken, nazar amaçlı dövmeler ise vücudun görünen yerleri 
olan; alın, kaş ucu ve çenede yoğunlaşmaktadır. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 182)

Yörede dinsel öğretilere nazaran dövmeli insanlar dövmenin dinen sakınca-
sını bildikleri halde dudak ve çenedeki dövmeler hariç dövmenin günah olduğu-
nu düşünmektedir. Sevap olarak düşündükleri dudak ve çene dövmelerinin Hz. 
Fatıma’nın hikâyesinden dolayı sevap olduğunu düşünmektedirler.4 Güneydoğu 
bölgesinde alt dudak dövmesini yaptıranlar sadece Bedevi (Bedu) Araplardır.

Dövme şekli ya da dövmenin yapılacağı yer hususunda dövmeyi yapan 
kişi karar verebileceği gibi buna dövme yaptıran kişi de karar verebilmektedir. 
Dövme yaptıracak kişinin iyi seçilmesi çok önemsenmektedir zira dövme ya-
pacak kişinin karakterinin ve huyunun dövme yapılan kişiye geçeceği inanışı 
hâkimdir. Bu sebeple dövme yapacak kişinin iyi huylu, sağlıklı ve mutlu bir 
insan olmasına dikkat edilmiştir. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 17) Ayrıca dövme 
geleneğinin bir kaidesi olarak; erkek dövmeci erkeğe, kadın dövmeci ise kadına 
dövme yapabilirdi.

6.5. Dövmeyi Yapanlar

Barak Ovasında dövme sanatını icra eden gruplar olarak Çingene taifesin-
4- Yörede de anlatılan bu hikâyeyi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=xWzODvSZRmQ&list=FLVtOZ9W3IjMW0Hu_folIQYA&index=455&t=768s
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den olan Gurbetler ve Türkmen taifesinin “çalgıcıları” olarak bilinen Abdallar 
karşımıza çıkmaktadır. Kendilerine “Teberci” ismini veren (Güzelbey, 2015, s. 
292) Abdallar soy itibarıyla Türkmen olup dil ve kültür olarak tamamen farklı 
olan Çingeneler ile soy bakımından Abdalları bir tutmak mümkün değildir. 
(Ülkütaşır, Abdallar, 1968, s. 251) Antep bölgesinde “Gurbet” olarak tanımla-
nan gurup; Urfa-Mardin bölgesinde “Karaçi”, Diyarbakır bölgesinde ise “Dom” 
olarak isimlendirilmektedir. Yaşar Kalafat, Karaçileri bir takım inançlarının 
Türk kültürü ile benzeşmesinden dolayı Karaçileri Türk kültürlü halklar içe-
risinde kabul etmektedir. (Kalafat, 2008, s. 106) Diğer taraftan Çingenelerin, 
18. yüzyılın sonlarına doğru, dillerinin konumundan hareketle ana vatanları-
nın Hindistan olduğu kesin bir biçimde tespit edilmiştir. (Berger, 2000, s. 9) 
Bu açıdan bakıldığında Hindistan’da yapılan dövme ile Güneydoğu’da yapılan 
dövmelerin nakış formunda olması yönünden büyük bir benzerlik olduğu gö-
rülmektedir. Muhtemeldir ki Çingeneler Hindistan’daki dövme formalarını da 
bu bölgeye taşıyarak yörenin tarzı, üslubu ile karıştırmış olabilirler.

Köylere belli zamanlarda gelen gurbetler, dövme talep eden insanlardan dö-
nemin koşullarına göre; arpa, buğday, yağ, yumurta vb. gibi ürünler karşılığın-
da dövme yapmışlardır. Dövmeler, Türkmenler ve Kürtler arasında genellikle 
gurbetlerin çadırında ya da köyün dışında bir mevkide yapılmıştır. Bunda en 
önemli etkinin yöre halkı tarafından aslında dövmeyi pek hoş karşılamamaları 
etkilidir. Zira bazı dövmeli insanlardan dövme yaptırma hikâyeleri dinlenildiği 
zaman; bu kişiler dövmelerini aile büyükleri olan baba ya da abilerinden gizli 
yaptırdıklarını ve kimileri de dövme yaptırdıkları için şiddete maruz kaldık-
larını söylemişlerdir. Buna rağmen dövme geleneğinin o dönemlerde yaygın 
olması, bu geleneğin ya da dövmeli kişilerin tabiriyle “moda”nın ne denli güçlü 
olduğunu göstermesi bakımından da mühimdir.

Bölgede kimliğinin verilmesini istemeyen Gurbetlerden elde edinilen ma-
lumat; dövme şekillerinin manalarını bilmedikleri ve artık talep olmadığı için 
de dövme yapmadıkları yönünde olmuştur. Ayrıca Gurbetler arasında dikkati 
çeken bir husus; kadınlardaki dövmelerin (nokta/lar) dövme yaptıkları toplu-
luklardaki dövme motifleri ile çok benzememesidir. (Foto. 22) 

Barak’ta az da olsa dövmeyi Abdallara da yaptırdıklarını söyleyenler olmuş-
tur. Abdallar’ın Türkmenlerin çalgıcısı olması ve yörede, düğün ve meclislerde 
müzik icra etme pozisyonları olmasına rağmen dövme yapmaları da dikkate 
değerdir. Bu durumun dikkat çekici olduğu aşikârdır ve Abdalların yaptığı 
dövmelerin Şamanizm ve Totemizm ile bağları olduğu düşünülebilir. (Kum, 
1963, s. 32) Burada önemle üzerinde durulması gereken husus ise Abdallar ile 
Gurbetlerin yaptığı dövme motifleri arasındaki farkın göz ardı edilmemesidir.
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Bunların dışında yörede dövmeyi yerleşik guruplar içinde meslek olarak ya-
panlar yoktur. Kendi kendine dövme yapan ya da tanıdığına dövme yaptıranlar 
olsa da bu dövmeler özenli dövmeler değildir. Yörede eskilerden dinlediğim 
kadarıyla takriben bundan altmış sene önce yöreye tarla işine gelen Harran 
Arapları da dövme işini yapmaktaydılar. Urfa bölgesine baktığımızda özellik-
le Araplar arasında dövme işini yapanların olması bu geleneğin Urfa’da daha 
yaygın ve köklü bir geçmişinin olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
(Fırat, 2017, s. 60) 

6.6. Dövme Motifleri

Barak Ovasında 70-80 yaş üzerindeki insanların sahip olduğu dövmele-
re bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki ovada dövmenin izleri neredeyse tarihe 
karışmak üzeredir. Bu nedenle eldeki örneklemler ile yöredeki dövme üzerine 
söylenecek söz de azalmaktadır. Bu çalışmanın şansı ise; dövme geleneğin içe-
risinde büyüyen ve bu geleneği sıkça sorgulayıp hikâyeleri ile beraber motifle-
ri hatırlamamdır. Dövme kültürü içerisinde büyümüş biri olarak o zamanlar 
edindiğim bilgilerin bugün akademik bir çalışmada değerlendirilmesiyle kay-
bolan gizemli izlere bir nevi tekrardan dövme ve dövmenin mistik manalarına 
yolculuk etmekteyim.

Bölgemizde kullanılan dövme motifleri daha önce de belirttiğimiz gibi 
Urfa ve civarındaki dövme motifleri ile birebir benzerlik gösterirken  Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika dövmeleri ile de ciddi benzerlikler göstermektedir. (Şekil 3-4) 
Bu benzerilikler, motif benzerliği dışında dövmenin yapılışı ve dövmenin vü-
cuda tatbik edildiği yerler ile de tamamen örtüşmektedir. Ayrıca bu şekillerin 
Orta Asya yazıtları ve damgaları ile benzerliklerini ortaya koyan çalışmalar da 
mevcuttur. Fakat aynı benzerliklerin çoğunu farklı kültürlere ait olan yazıt ve 
yazı sistemlerinde de görmek mümkündür. Orta Asya yazıtlarından Orhun ve 
Uyuk Arjan yazıtlarındaki şekillerin  Osmaniye’deki geleneksel dövme şekilleri 
ile örtüştüğü de tespit edilmiştir. (Tülüce, 2014, s. 34)

Barak yöresinde kullanılan dövme motiflerini kabaca; bitkisel, hayvansal, 
geometrik ve figüratif motifler olarak tasnifleyebiliriz. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 
25) Barak Ovasındaki halkların umumiyetle yaptırmış oldukları motifler şun-
lardır (Fırat, 2017, s. 68) (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 25, 26): ay (hilâl), yıldız 
(necme), güneş (şems), ayna, ceren (gazel), hayat ağacı, kırkayak (mışta’l-hay-
ye), akrep,  mühür, vesme’l-beggâr5,  makas, turna katarı, tarak (mışat), haç, 
akıtma, dal, üç nokta (nukat) , tek nokta, kılıç, sedef, muska, kirmen, visâde 
ibnü’l-amm (amca oğlunun yastığı), şâribe’l-Hasen, bilezik (husr, fetteliyât), 
halhal, rebâb, akrep, çiçek (verde) vb.
5- Bu dövme aslına Beggâra aşiretinin dövmesi olup bu aşirete mensup olanlar birbirilerini bu dövme vasıtasıyla tanırlarmış. (Aka-
lın, 2019, s. 436) Zannımızca Barak Ovası, Urfa ve Reyhanlı’da da hala meskûn olan aşiret “Seyyid” olduğu için çocuğu ölen aileler 
bu dövme şeklini çocuklarına yapmış olabilirler.
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Barak yöresinde görülen geleneksel dövme motiflerinin bedende yapıldık-
ları yerlere göre bir çoğunu daha önce de duyduğum gibi umumi isimleri de 
vardır ki (El-Udvânî, 2021) bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Nûr: Elin üzerine yapılan tüm dövmelerin umumi ismi olan “nur” (Foto. 23, 
Şekil 5), mitolojideki el ile ilşkilendirilebilir. Zira elin üzerine yapılan muhtelif 
motifler, ele yüklenen tüm manalar ile aslında iç içedir denilebilir. Mezopotam-
ya mitolojisinde el, kontrolü yani hakikati simgelemekle beraber Akad dilinde 
bazı hastalık tanrılarının güçleri ile doğrudan ilişkilendirilmiştir: “Şamas’ın eli”, 
“İştar’ın eli”, “tanrının eli” vs. ( Jeremy Black, 2017, s. 95, 96) Sonraki mitolojik 
hikâyelerde de ele yüklenen muhtelif inanmalar mevcuttur. El, parmaklar ve bi-
leğe yapılan dövmelerin kişiyi güçlü kılacağı inancı hâkimdir. (Field, 1958, s. 78)

Mıhaddet binte’l-melik: “Kıralın kızının yastığı” manasına gelen bu isim, içli 
dışlı kola yapılan tüm dövme motiflerinin umumi ismidir.

Rusme ve Verde: Dudağın kenarlarına yapılan muhtelif şekillerin umumi 
ismi olup “rusme” dudağın tam altına yapılır.

İmşat ve Şikaliyât: Bu genel isim, bacağa yapılan uzun dövmelerin umumi 
ismidir.

Kuhlet kıtta/gamaziyât: Kedi sürmesi denilen bu dövme, göz kenarlarına 
yapılan dövme motiflerine verilen isimdir. Bu dövme motifi ya da motifleri 
sağaltım ve nazar amaçlı yapılan dövme motifleridir.

Hucul: Bacağın aşağısına, topuğun yukarısına yapılan dövmelere verilen 
isimdir. Bu dövme şekli “kufl” ve “ehille” olmak üzere ikiye ayrılır ve anahtara 
benzeyen “kufl” yan şekilde yapılırken, “ehille” ise uzunlamasına birbirine takip 
eden şeritler şeklinde yapılır. (Muhammed, 2013, s. 133)

Nukat: Yanaklara yapılan noktalara verilen isimdir. Nokta, bir biçimi oluş-
turan temel öğedir ve başlağıç ile bitişi temsil eder. (Haklı, 2018, s. 9) (Foto. 24) 
El ve çeneye yapılan tek nokta ile bileğe yapılan üç noktanın erkek çocuğa fayda 
vereceğine inanılmasının yanında buruna yapılan noktanın da diş ağrısına iyi 
geleceği düşünülür. (Field, 1958, s. 78)

Zerr: Diz ile kasığa kadar olan bölgeye yapılan dövme motiflerinin umumi 
ismi olan bu dövme hemen dizin üstüne ağızları çatal ve dört noktalı bir haç for-
munda yapılırsa ismi “sekerkib” olur. Dizden baldıra kadar dal formunda yapılan 
dövme motifi (Şekil 6) ise diğer bir çeşitidir. (Muhammed, 2013, s. 134-135)
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Hilâl: Alnın ortasına iki kaş arasına yapılan şekillere verilen isimdir. Umu-
miyetle Kürtlerde görülen güneş motifi de aynı yere yapılmaktadır. Hilal motifi 
de yine Mezopotamya mitolojisinde “Sin” kültü ile ilişkilendirilebilir. Nanna 
ya da Akadcadaki ismi ile Sin (ay) tanrısının simgesi ters yatmış hilal ( Jeremy 
Black, 2017, s. 211) olup Sin, kader tanrısıdır. Harran’ın da koruyucusu olan ay 
tanrısı Sin, herşeyi bilen ve gözü gören, Tanrı’ya karşı hürmet ve kişi bazında 
dine bağlılığın simgesiydi. (Ekinci, 2008, s. 49)

Er-Revâk: Ağzın altına, çenenin etrafına silsile şeklinde yapılan dövmedir. 
Kadının, neslinin temiz ve eşine bağlı olduğuna delalet eder. (Şekil 7)

Dövmede motif olarak kullanılan nakışlar içerisinde Orta Asya Türk yazıt-
ları, Arabistan yarımadasının muhtelif bölgelerindeki (Semud, Nebati, Yemen, 
Umman vb. kaya nakışları) (Foto. 25-26) ve Kuzey Afrika; Cezayir (Hüseyin, 
2018), Libya (Ed-Derâvî, 2013), Sudan (Mus’ab, 2018) vb) kaya yazıtları re-
simleri ve nakışları ile birebir benzerlikler mevcuttur. (Şekil 8-12) Bu yazıtlar 
ve nakışlar içerisinde Arabistan yarımadasındaki kaya nakışları erken Neolitik 
dönemden kalan kaya nakışlarının tarihi MÖ. 8000-5000 arasına tarihlenmek-
tedir. (Khan, 2018, s. 82) Kabile ilişkilerini ve bağını yansıtan bu şekiller, hayvan 
damgalamak ve benzeri işaret ve semboller vasıtasıyla kodlanmış olan iletişim 
sisteminin kökenine dair bir şeyler sunabilir. (Khan, 2018, s. 88) (Şekil 13) Bu 
sebepten ötürü bu sistemin, dövme geleneğinde de yer bulduğunu söyleyebi-
liriz. Zira bu şekiller kabile sembollerine ve Bedevi yazı sistemine (Şekil 14) 
olan etkisi açıkça görünmekle birlikte bu etki kendisini dövme geleneğinde de 
hissettirmiştir. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi Güneydoğu’da kullanılan 
dövme motifleri ile olan benzerlikler bu kaya resim ve nakışlarına bakıldığında 
rahatlıkla müşahade edilebilir. Öte yandan bu kaya resim/nakışlarında örneğin 
Hadramut kaya nakışlarında, yöremizdeki dövme motiflerinden olan hilal, ay 
ve güneş sembolleri kullanılmıştır. (Galib, 2010, s. 83)

6.7. Dövme Motiflerinin Manalarına Yolculuk

Dövme motiflerinin manalarına ulaşmak aslında epey karmaşık bir olgu 
olmasına rağmen bu motiflerin kaya resimleri, yazı sistemleri ve damgalar ile 
benzerlikleri düşünüldüğünde ve bölgedeki farklı toplumların mitolojilerine 
bakıldığında kesin olmamakla beraber bir takım ip uçlarına ulaşılabileceği dü-
şünülmektedir. Barak yöresinde başta kadınlar olmak üzere az da olsa erkekler 
bu motifleri günümüze kadar taşımışlardır. (Foto. 27-38, Şekil 15) Erkeklerin 
ellerine yaptırdığı dövme motifleri kadınların ellerinde taşıdığı dövme motifleri 
ile birebir aynıdır fakat Barak Ovasında eli dövmeli bir erkek fotoğrafı maalesef 
elimizde mevcut değildir.
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6.7.1. Göksel Dövme Motifleri

İnsanlık tarihinden bu yana insanoğlunun ilgi odağı olan gökyüzü, insan-
lar üzerinde büyük etkiler yaratmıştır. Bu gök cisimlerinin ulaşılamaz oluşları, 
onların üstün varlıklar olarak telakki edilmelerine sebep olmuş ve böylece gök 
cisimleri bir çok tanrı ve tanrıça ile de özdeşleştirilmiştir. Böylece tanrılar ile 
özdeşleşen gök cisimlerine tanrıların isimleri verilmiştir. Tanrı/tanrıçalar ile 
gökcisimleri arasında bağ kurularak bu bağ, inanç sistemine dahil olmuş ve in-
sanlar bu cisimlerin sembollerini muhtelif yerlere resmederek ayrıca yanlarında 
ve üstlerinde de taşıma ihtiyacı içinde olmuşlardır. Geleneksel dövmelerde bu 
şekillerin yer almasıyla, insanların kutsallığına inandığı gök cisimlerini korun-
mak iç güdüsüyle bedenlerine nakşettirdikleri düşünülebilir.

Hilâle: Alına yapılan dövme olup hilal ya da yıldız şeklindedir. (Şekil 16) 
Alında yükselen bu şekil, saflığı ve iradeyi temsil etmektedir. Ay, insanoğlunun 
ilk tanrı imgelerinden olup yeni hilal görünümü; baharın, ilk ayın ve ilk günün 
işareti olarak kabul edilmiştir. (Seval, 2017, s. 29) Mitolojik açıdan ise ay tanrı-
sının sembolü olan “hilal”, doğumun veya bereketin kaynağıdır. (Türe, 2004, s. 
52) Ayrıca ay motifinin yaşam kaynağını, yaşam isteğini simgelediği de belir-
tilmiştir. (Hazar, 2007, s. 355) Bölgenin çok tanrılı inanç sistemi ile alakalı olan 
ay, güneş ve yıldız motiflerinin Asur-Babil ve onun devamı niteliğindeki olan 
Sami dini geleneğinin günümüze yansımaları olduğu bilinmektedir. Asur-Ba-
bil inancında Sin yani ay tanrısı Şamaş ve İştar tanrı üçlemesinin en önemli 
tanrısı olup diğer ikisinin de babası kabul edilir. (Yalnızoğlu, 2015, s. 30) Ayın 
sürekli şekil değiştirmesi yani büyümesi, küçülmesi, kaybolup tekrar doğması, 
ayı yeniden doğuş ile bağlantılı kılmıştır. Bu çok tanrılı inanç sistemi ile bağları 
olduğu bilinen Arap mitolojisinde de Allah’ın kızları olduğuna inanılan; Lat, 
Uzzâ ve Menât’ın ay ilahları olduğuna inanılmıştır. (Usta, 2019, s. 194) Bu 
nokta üzerinden hareketle kameri takvimi kullanan Arapların kameri takvim 
ile ilahları arasında da bir bağ kurdukları düşünülebilir. Kısacası bu coğrafyanın 
çok tanrılı inanç sistemi içinde gökcisimleri içinde güneş, ay ve yıldızlar önemli 
bir yer bulmuştur. Bu sistemler, zamanla yeni manalar kazanarak dövmeler va-
sıtasıyla günümüze kadar taşınmıştır.

Güneş (Şems): Güneş motifi, Barak Ovasında diğer bölgelerden farklı olarak 
sadece erkeklerin şakaklarında yer almaktadır. Diğer bölgelerde ise özellikle 
Kürtlerde, kadınların alnında güneş motifi yer almaktadır. Arap ve Türkmenler 
de ise bunun aksine hilâl yer almaktadır. Kadınların alnında yer alan güneş mo-
tifi, kadının; güzelliğini, ruhunun aydınlığını ve pozitif enerjisini yansıtmakla 
(Uysal Yeniyapar, 2013, s. 197) beraber nazardan koruyucu bir tılsım işlevi de 
görür. Barak Ovasında erkeklerin şakaklarında görülen güneş motifi, daire ve 
daire çevresinde noktalardan ya da daire etrafına dik çizilen çizgilerden mü-
rekkep bir form içindedir. (Şekil 17-18)  Kadınlarda görülen güneş motifi ise 
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el ve kollarda daire ve daire çevresindeki dik çizgiler ile yapılan ışınlar şeklinde 
sembolize edilmiştir. (Şekil 19) İnanç figürü olarak güneşin; Mezopotamya, 
Anadolu, Mısır, İran ve Asya dinlerinde önemli bir yer teşkil ettiği de malum-
dur. Güneş, çok tanrılı dinlerde baş tanrı ya da göğü baş tanrı olarak telakki 
eden inanç sistemlerinde de ikinci dereceden tapınılan bir gök cismi olmuştur. 
(Ersoy, 2007, s. 190) Sümerce “Utu”, Akad dilinde “Şamaş” olarak adlandı-
rılan güneş tanrısı, adaletin tanrısı olarak görülmüştür. ( Jeremy Black, 2017, 
s. 305) Arap mitolojisinde de tek tanrı; güneş, zühre ve ay gök cisimlerinden 
oluşturmaktadır ve Sebe halkının yani Güney Arabistan’ın da güneşe tapındığı 
bilinmektedir. (Usta, 2019, s. 193) Çin, Hint, Yakındoğu ve İran kültürleriyle 
teması olan Orta Asya kültüründe, gök ibadeti çerçevesinde güneş ve ay ta-
pınmaları mevcuttur. (Esin, 2004, s. 73) Güneş, Türk kültüründe Gök Tanrı 
inancına dayalı inanç sisteminin bir parçası olmasına rağmen evrenbiliminde 
yer almamıştır. (Emre Şen, 2019, s. 987) Genel manada bakıldığında güneş, do-
ğaya can veren ışığın ve adaletin sembolü olarak tanınmıştır. Mehmet Hazar’ın 
araştırmasına göre ise erkeklerin şakaklarına yaptırdığı daire etrafındaki dokuz 
noktalı güneş kursu; onu bedeninde taşıyan kişinin her daim sağduyulu, zeki 
olacağına ve ahirette yanmayacağına delalet etmektedir. (Hazar, 2007, s. 357)

Yıldız (Necm): Dövme motifleri içerisinde en sık karşılaşılan motiflerden biri 
de yıldız motifidir. Bu motif, ay ile resmedildiğinde nokta şeklinde iken müstakil 
halde beş köşeli olarak nakşedilir. Yıldız motifi yüzde (Şekil 20); çene, yanakta 
ve çene altı, boyun, el (Şekil 21), ayak (Şekil 22) gibi vücudun diğer yerlerinde 
de yer alabilir. Kuzey Suriye ya da kuzey Mezopotamya’yı içine alan Güneydoğu 
topraklarında meskûn olan Sami halklarının (Amurru, Arami, Arap vb.) inanç 
sistemi büyük ölçüde yıldız ve gezegen kültürüne dayanmakta idi. Bu dini ve 
politik sistemin merkezi konumunda Urfa vardı. (Fırat, 2017, s. 90) Bölgenin 
geneline bakıldığında dövme motifleri ile yöredeki muhtelif medeniyetlerin 
kültleri arasında büyük benzerlikler ya da sıkı bağlar olduğu görülebilmektedir. 
Tarihsel bir sürecin tabi bir neticesi olarak farklı kültürler, inançlar iç içe geçerek 
motiflere, sembollere farklı farklı anlamlar da yüklenmiştir. Nitekim alt dudağın 
ortasından aşağıya doğru inen ters “Y” formundaki “Er-Rusâmiyye” motifi için; 
Urfa’da bazı kaynak kişiler “seher yıldızı/zühre/venüs” tanımlaması yapmışlardır. 
(Fırat, 2017, s. 89) Ayrıca Asur ve Babil mitolojisinde sabah ve akşam tanrıça-
sı olan İştar’ın sembolü, Zühre yıldızı olup bu tanrıçaya Fenikeliler “Asterte”, 
Araplar “Atar” ismini vermişlerdir. (Türe, 2004, s. 54)

6.7.2. Geometrik Dövme Motifleri

Artı, çarpı, haç, nokta ve daire gibi isimlendireceğimiz geometrik motifler 
antik çağdan bu yana duvar resimlerinden, rölyeflere, seramiklere, çömleklere, do-
kumalara ve muhtelif yapıların duvarlarına resmedile gelmiştir. Hiç şüphesiz bir 
çok manayı havi bu motifler geleneksel dövme motifleri içinde de kullanılmıştır.
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Artı ve Çarpı: Bu iki nakış da vücudun hemen hemen her yerinde nokta 
gibi yaygın olarak kullanılmış geometrik motifler arasındadır. Bu motiflerin; 
soy ve boy yani aidiyeti bildirdiği gibi hayat kaynağı ve kutsiyeti de ifade ettiği 
belirtilmiştir. (Uysal Yeniyapar, 2013, s. 186)

Haç (Salîb): Haç, her ne kadar Hristiyanlığın bir simgesi olsa da tarihi sü-
reçte bu motifin çok eskilere gittiği bilinmektedir. Maya, Şaman, Sümer, Babil 
ve Mısır kültürlerinde haç, kutsal bir işaret olarak kullanılmıştır. Dört yönü 
bildiren bu motif, uğurlu sayılmakta ve kötü nazarların etkisini yok ettiğine 
inanılmaktadır. (Hazar, 2007, s. 357) Artı formundaki haç simgesinin, dört ana 
unsur olarak bilinen (anâsır-ı erba’a) hava, toprak, su ve ateşi temsil ettiği kabul 
edilmiştir. (Türe, 2004, s. 58) Haç motifi umumiyetle kadınların ellerinde ve 
ayaklarında görülmektedir. (Şekil 23-24) Bu motif kullanım yerine göre daha 
doğrusu kullanım amacına göre isimlendirilmiştir. Parmaklardaki artı formun-
daki haç, yüzük; halhal, bilezik vb. amaçlarla yapılan şekillerde ise o nesnenin 
süsü olarak işlev görmüştür.

Nokta ve Üç Nokta: Tek nokta hilal ile beraber kullanıldığında yıldızı temsil 
etmesi ile beraber müstakil şekilde de yüz (burun, yanak), el (elin üstü, parmak), 
avuç içi, ayak ve bacak gibi vücudun muhtelif yerlerinde farklı gaye ve mana-
larda kullanılmıştır. Nokta, başlangıç kadar bir şeyin bitişine de işaret etmesi 
bakımından yaratıcının da simgesi olarak kullanılmıştır. (Ersoy, 2007, s. 159) 
Avuç içindeki bir noktanın elin lezzetini artıracağı düşünülürken, üç nokta ise 
üzerine kuma gelmemesi için yapılmış tılsımlardır. (Şekil 25) Burundaki bir ya 
da üç nokta hızma olarak takı vazifesi görerek süslenmenin bir aracı olmuştur. 
Dövmede kullanılan motiflerin kenar sayıları ile adetleri (bir, üç gibi) sayıla-
ra yüklenen mistik manalar ile ilintilidir. Üç nokta, en genel manasıyla Tanrı, 
evren ve insan arasındaki düzeni ifade etmektedir. (Ersoy, 2007, s. 466) Ayrı-
ca çok tanrılı dinlerde teslis inancı ile üç sayısının sıkı bir bağı vardır. Bunun 
yanında üç noktanın, arkaik devirlerde kadın üreme organını temsil ettiği de 
bilinmektedir. (Seval, 2017, s. 57)

Daire: İnançsal alt yapıya sahip olan daire, üçgen ve kare içinde daire, kutsal 
olarak görülmüş geometrik şekiller içerisindedir. (Ersoy, 2007, s. 159) Daireler 
daha çok; yüz, el, kol ve bacaklarda karşımıza çıkmaktadır. Dairenin ebediliği ve 
ölümsüz ruhu temsil ettiği ve İslâm sanatında da mükemmelliği remzettiği söy-
lenebilir. (Türe, 2004, s. 56) Ayrıca daire simgesi, döllenme, üreme, doğurganlık 
ve bereketi temsil etmesi yönüyle de karşımıza çıkmaktadır. (Ekinbaş, 2019, s. 70)

Devâvîr: Alt dudağın altına çenenin üstüne yapılan birbirine yakın aynı 
hacim ve şekilde üç daire şeklinde olan dövmedir. (Şekil 26) Bu dövme motifi 
kem gözlere karşı yapılır.
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Ebub: Üçgen şeklindeki dövmenin her bir köşesi Hz. Ali, Hz. Osman ve 
Hz. Ebubekir’i simgeler. Bu üç kutsalın nazarı bir noktada toplayacağına inanı-
lır. (Çavaz, Barak Folkloru (2), 1987, s. 52) (Şekil 27) Üçgen motifi, aynen dai-
re, kare vb. geometrik şekiller gibi kutsal görülmüştür. Üçgen, neslin çoğalması 
için bereket büyüsü olarak ve nazara karşı bir önlem olarak da kullanılmıştır. 
(Türe, 2004, s. 57)

Mudâfe: Şakaklara üçgen baş şeklinde yapılan dövmenin ismidir. (Şekil 28) 
Bu dövme motifinin baş ağrılarını sağaltmak için yapıldığı bilinmektedir.

6.7.3. Hayvan Sembollerini İçeren Dövme Motifleri

İnsanoğlu, varlığından bu yana doğayı ve diğer canlıları tanımlamaya çalış-
mış ve doğadaki bazı bitki, hayvan ve gök cisimlerine birtakım manalar yük-
leyerek bu cismleri sembolize  edip inanç sistemlerine aktarmışlardır. Hay-
vanlarla insanlar arasındaki ilişki de bu şekilde ilerlemiş ve kimi hayvanlardan 
korku, güç ve güzellik gibi nedenlerden dolayı o hayvanlar ile tanrılar arasında 
bağ kurmuşlar ve zamanla o hayvanları tanrıların ya da tanrıçaların sembolleri 
haline getirmişlerdir. Bu bağlamda arkakik manaları bulunan dövme motifleri 
içersinde hayvan motiflerinin de ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Yöre-
deki hayvan motifleri, diğer kültürlerde ya da misalen Pazırık kurganların-
da olduğu gibi resim şeklinde değildir. Yöredeki hayvan motifleri, geometrik 
formlarda nakış şeklinde çizilmiş olup bu benzerliği ile hayvan ismi arasında 
bağ kurulmuştur. Kullanılan hayvan motiflerine genel manada baktığımızda 
bu hayvanların antik kültürlerdeki hayvan mitleri ile olan bağlarını açık bir 
şekilde görebilmekteyiz. Zamanında yörede yaygın olarak kullanılan hayvan 
motifleri arasında; ceylan, turna, yılan, akrep, kurbağa, aslan ve tavşan motifleri 
sayılabilir.

Gazâle (Ceren): Kollara, yanaklara, el üstüne, göğse ve yüze yapılan dövme 
şeklidir. Yani vücutta sabit bir yeri yoktur. Ceylan, hareketli bir hayvan olduğu 
için dövmeye bu isim verilmiştir denilebilir. (El-Udvânî, 2021) Barak Ova-
sında, erkek ve kadınlarda yaygın olarak görülen gazele/ceren motifi daha çok 
el üstüne, şakağa, kola ve göğse nakşedilmiştir. (Şekil 29-31) Bu dövme cey-
lan gibi güzelliğin, masumiyetin ve sadakatin simgesi olarak kabul edilmiştir. 
(Uysal Yeniyapar, 2013, s. 201) Ceylan motifinin, kadının sütünü arttıracağı-
na, sütünün kesilmeyeceğine de inanılmaktadır. Ceylan, Fenike ve Hitit mi-
tolojisinde “ceylan tanrı/Reşef ” (Wikipedi, 2021) olarak tasavvur edilmişken 
Sümer mitolojisinde de tanrının kucağında resmedilmiştir. (Kramer, 1999, s. 
100) Ayrıca, Göbeklitepe dikili taşlarında yılan, tilki, boğa, yabandomuzu ve 
turna gibi hayvanların yanında ceylan kabartması da yer almıştır. (Konyar, s. 
48) Hitit mitolojisinde ise çevikliği sebebiyle ceylanların öbür dünyaya giden 
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ruhlara eşlik edeceği inancı hâkim idi ve bunun için ceylanları ilah düzeyinde 
tutmaktaydılar. (Ersoy, 2007, s. 263) Türk mitolojisinde ise Uygur Budist dini 
metinlerinde geçen efsanelerde ceylanın (maral) önemli bir yeri vardır. (Çoruh-
lu, 2000, s. 163)

Turna: Bu döğme motifi genellikle el bileğinin altında dört sıra halinde 
birbirini takip eden “V” şekliyle tasvir edilerek “turna katarı” ismini alır. (Şekil 
32) Turna kuşu diğer kültürlerde de benzer manalarla Türk kültüründe olduğu 
gibi mitolojik bir kuştur denilebilir. Turna, Çin mitolojisinde uzun ömrü sim-
gelemektedir. (Demir, s. 181) İnsanlık tarihinden bu yana kuşlar, uçma yetenek-
lerinden dolayı insanlara cazip gelmiştir ve insanlar kuşları gök ile ilişkilendir-
mişlerdir. Kuşlar, insanların aşamadıkları sınırları aştıkları için zamanla ruhları 
da temsil etmiştir. Bu, Mısır tanrılarında kuş başlı tanrılara da yansımıştır ve 
çift başlı turna Mısır mitolojisinde bereketin simgesi haline gelmiştir. (Mirza-
oğlu, 2019, s. 212-213) Ayrıca biri bölgemizde bulunan Göbeklitepe ve biri de 
Anadolu içlerinde Çatalhöyük’te bulunan turna kuşu ile alakalı bulgular dikka-
te değerdir. Turna motifi, Göbeklitepe’de karşımıza dikili taşlarda çıkarken Ça-
talhöyük’te ise turna kemiğinden yapılmış bir alet olarak karşımıza çıkmaktadır 
ki bu bilgiler de bize turna figürünün çok eskilere dayandığını göstermektedir. 
(Akarsu, 2019, s. 288)

Yılan: İki ağzı üç dişli olup doğru üzerinde “V” şekilleri ile sembolize edilen 
yılan motifi umumiyetle ayaklara nakşedilmiştir. (Şekil 33) Yılan, yenilenmesi 
sebebiyle ölümsüzlüğün ve bereketin simgesi olarak tahayyül edilmiştir. Yılan, 
Şamanist mitolojide şeytani görülmesi sebebiyle yeraltı dünyası ile bağlantıyı 
sembol eder. (Beydili, 2015, s. 617) Bunun yanında Türk Şamanizm’de yılan, 
yeraltı tanrısı olan Erlik ile ilgili bir simgedir. (Çoruhlu, 2000, s. 157) Yılanlar, 
tanrı ve tanrıçalar ile ilişkilendirildiğinde Mezopotamya mitolojisinde bağım-
sız semboller olarak görülmektedir ki Nirah tanrısı, hayvansal özellikleri olan 
yılan tanrısının ismiydi. ( Jeremy Black, 2017, s. 321) Arap aklının tezahürü 
olan Arap mitolojisinde yılan, cinlerin kızları olarak tefekkür edilmiş hem kor-
kulan hem de saygı duyulması gereken varlıklar olarak birçok Arap efsanesinde 
yer almıştır. (Usta, 2019, s. 179) Kısacası yeraltı ve yer üstünde yaşayan yılan, 
yeraltında yaşaması sebebiyle ölüm ve kötülüğü, yerüstünde deri değiştirmesi 
sebebiyle yeniden dirilmeyi, hayatı ve doğurganlığı ifade etmektedir. (Medine 
Sivri, 2018, s. 55)

Akrep: Bu motif, daha çok el bölgesinde gözlemlenmektedir. Bu motifin 
akrepten korunmak maksadıyla yapılan bir dövme motifi olduğu bilinmek-
tedir. Motif, çarpı işareti ile başlayan uzun bir çiği ile devam edip iki yöne 
gider ve motifin gövdesinde ise birbirinden farklı iki taraflı çift diş bulunur. 
(Şekil 34) Mezopotamya mitolojisiyle derin bir bağı bulunan bu motif, ak-
rep takımyıldızının sembolüdür. (Fırat, 2017, s. 100) Dini bir simge olarak on 
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iki bin yıl önce Göbeklitepe’de karşımıza çıkan akrep sembolü; Asur ve Babil 
mitolojisinde tanrıça İşara’nın da sembolüdür. (Kuzuoğlu, 2016, s. 39) Ayrıca 
Babil sınır taşlarında akrep ve yılan figürlerinin beraber kullanıldığı ve tanrı/
tanrıçalar ile bağları bulunan bu figürlerin ülkeyi dışarıdan gelecek tehlikelere 
karşı korumak amaçlı dikildiğini bilmekteyiz. (Fırat, 2017, s. 101) Akrep adam 
motifi ise Neo-Asur döneminde başlayarak güneş tanrısı Şamaş’ın hizmetkârı 
olarak ifritlere karşı koruyucu bir vazife üstlenmiştir. ( Jeremy Black, 2017, s. 
36) Dövme motifi olarak yapılan bu şekillerin hepsi korunma amaçlı yapılmış-
tır. Yörede, akrep ve yılandan korunma amaçlı başka uygulamaların da yapıldığı 
bilinmektedir. Örneğin; gerek göçebe hayatında gerek yerleşik hayata geçil-
dikten sonra akrebin doğal yaşam alanı olan kerpiç evlerde akrepten korunma 
amaçlı yatırlardan toprak getirilip evin köşelerine döküldüğü, Urfa’da kadın ve 
erkeklerin başörtüsü olarak kullandıkları mor renkli “mahrama”nın akrepten 
koruduğu inancı da yaygındır.

Ugurge (Kurbağa): Balık gibi doğurganlığı ile ilişkilendirilmiş ve bereket 
olarak kabul görmüş bir hayvan motifi de kurbağadır. Çene, alın, el vb. yer-
lerde görülen bu motif; üst uçlarında dışa doğru dişi olan bir çarpı formun-
dadır. (Şekil 35) Diğer hayvanlar gibi kurbağanın da mitolojilerde bir karşılığı 
bulunmaktadır. Mısır mitolojisinde kurbağa, sosnuzluk sembolü olan Haubet 
tanrıçasının simgesi olup bu tanrıça kurbağa kafalı olarak resmedilmiştir. (Fırat, 
2017, s. 106) Mezopotamya kültüründe kurbağa, Kassit devrinde mühürlerde 
simge olarak kullanılmış ve ağırlıklar da bazen kurbağa şeklinde yapılmıştır. 
( Jeremy Black, 2017, s. 182) Kurbağa, Hint mitolojisinde ise yağmur ile iliş-
kilendirilmiştir. (Uğurelli, 2020, s. 44) Türk mitolojisinde de yer alan kurbağa, 
Ulu Han’ın hizmetçisi olarak geçmektedir. (Çoruhlu, 2000, s. 84)

Zibbâne (Sinek): Kurbağa motifinden farklı olarak çarpı formunun orta-
sından bir çizgi çekmek suretiyle motiflenen sinek motifi, vücudun özellikle el 
kısmında yer alan geleneksel dövme motifidir. (Şekil 36) Mezopotamya mito-
lojisinde Tufan’dan sonra su yüzünde yüzen insan cesetleri sineğe benzetilir ve 
bu olaydan sonra tanrılara sunulan adakların kokusunu alan tanrılar, adaklar et-
rafında sinekler gibi uçuşurlar. Dolayısıyla Mezopotamya da bu hadise ile ala-
kalı sinek formunda değerli lacivert taşlardan boncuklar bulunmuştur. ( Jeremy 
Black, 2017, s. 258) Ayırca eski Babil mühürlerindeki sinek imgesinin, hastalık 
ve ölüm tanrısı olan Nergal’in simgesi olduğu düşülmektedir. ( Jeremy Black, 
2017, s. 259) Bu nedenle geleneksel dövme motifinin hastalık ve ölüm ile bir 
bağlantısı olduğu da düşünülebilir. Bunun yanında Orta Asya ve Anadolu ge-
leneğinde sinek ve arı, ölmüş insanların ruhları olarak değerlendirilmektedir. 
(Küçük, 2020, s. 104)

Simçe (Balık): Balık figürü de mitolojik bağları olan bir hayvan figürü olrak 
karşımıza çıkmaktadır. Balık şekli, alt çizğileri üst çizgilerine uzunca bir çarpı 
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işareti ile başlayıp ardı sıra gelen “V” işaretlerini ortadan bölen bir çizgi ile gidip 
iki çizgiye ayrılan bir figüre verilen isimdir. Bu motif, eskiden el ve ayaklarda 
rastlanan motiflerden biri idi. (Şekil 37-38) Balık motifinin antik Mezopo-
tamya, Hindistan ve Orta Asya mitolojilerinde önemli bir yeri vardır. Sümer 
mitolojisinde; kova, kozalak, hayat ağacı, olağanüstü varlıklar ve balık kostümlü 
insanların kullanıldığı bir sanatı ifade eden Enki kültünün ki (Şentürk, 2019, 
s. 112) bu kültün Babil mitolojisinde karşılığı Ea kültünün bir simgesi olarak 
balık sembolü kullanılmıştır. (Fırat, 2017, s. 101) Ayrıca balık, Türk kozmolo-
jisinde önemli bir yere sahip olup bereket ve refahın sembolü olmuş, evlikte 
de mutluluk ve doğurganlığın simgesi olarak görülmüştür. (Fırat, 2017, s. 102) 
Bunun yanında Türk kozmolojisinde balık, gök gürültüsü unsurunun hayvan 
biçimli simgesidir. (Arısoy, 2018, s. 40) Balık, eski Suriye kültüründe kutsal 
olarak görülmüş ve tarım tanrısı olan tanrı Dagon’un tasviri olmuştur. (Çatal-
baş, 2011, s. 52)

Aslan: Çocukluğumda bu dövme motifini sıkça duymama ve belki de dö-
nemin erkeklerinde sıkça değişik motifler görmeme rağmen bu motifin nasıl 
olduğunu hatırlayamıyorum. Fırat’ın da dediği gibi Barak yöresinde erkeklerin 
bu dövmeyi sıkça yaptırmalarını duymasına rağmen aslan figürüne rastlayama-
mıştır. (Fırat, 2017, s. 99) Aslan figürünün antik uygarlıklarda gücü temsil ettiği 
bilinmektedir. Aslan, Akad devrinde İştar’ın (Sümer tanrısı İnana) simgesiydi. 
( Jeremy Black, 2017, s. 48)

Şâribe’l-Hasen (Tavşan): Dudağın altına bıyığa benzer şekilde yapılan döv-
medir. Hz. Hasan’a ve dolayısıyla ehlibeyte duyulan muhabbeti simgelemekte-
dir. Bu motif, üst tarafı üç; alt tarafı ise iki çıkıntı şeklinde sembolize edilmiştir. 
(Şekil 39)  Bu motif, ayrıca Urfa’da çiçek motifi olarak da değerlendirilmiştir. 
(Fırat, 2017, s. 112) Tavşan motifi, Budist mitolojide Buda ve tanrılar ile iliş-
kilendirilmiş olup Türk mitolojisinde fazla yer almayan semboller içindedir. 
(Çatalbaş, 2011, s. 54)

6.7.4. Bitki Sembollerini İçeren Dövme Motifleri

Nakış motifleri içinde geometrik ve hayvan motifleri gibi muhtelif bitki-
lerin motifleri de önemli bir yer tutmaktadır. İnsanoğlunun doğayı sembolize 
edip bu semboller üzerine yüklediği manalar, bitkiler üzerinde de tezahür etmiş 
ve insanlık diğer mevcudatta olduğu üzere bitkileri de sembolize ederek kullan-
dığı eşyalarda bitki motiflerini resmetmiştir. Bu motifler; bir çömlekte, bir kaya 
üzerinde, bir kumaşta, bir kilim ya da halı da karşımıza çıkabileceği gibi gele-
neksel dövme sanatında da karşımıza çıkmaktadır. Bölgemizde rastlanan bitki 
motiflerinden belki de en dikkat çekeni çiçekler ve buğday başağının yanında 
özellikle hayat ağacıdır.
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Er-Riddiât: Yanaklara yapılan çiçek şeklindeki dövmedir. (Şekil 40) Yana-
ğın çiçekler gibi güzel olduğunu belirtmek için yapılır. Bu dövme Barak Ova-
sındaki Türkmenler arasında nadir bir dövme motifidir.

Hayat Ağacı: Bereketi simgeleyen bu motif çeneden başlayarak göğse dağı-
lır ve iki tarafta da gazel (ceren) nakşedilir. Bu dövmeye Ali Çavaz  “Fadime” 
isminin de verildiğini zikreder. (Çavaz, Barak Folkloru (2), 1987, s. 52) Çeneye 
yapılan dövmelerin (rusme) üç koldan ilerlemesiyle bu kollar çenenin altında 
birleşir ve birleştiği yerlerde farklı geometrik şekiller ile yanlamasına üç şerit 
halinde çiçek motifleriyle bezenen boğazdan sonra ters V şekilleri ile göğsün 
ortasına geldikten sonra bu şerit ikiye ayrılarak iki memeye doğru gider. (Şekil 
40) Bu iki şeritin ucuna yakın noktada ise iki gazel (ceren) motifi yer alır. Düz 
şerit olarak üreme organına doğru giden hayat ağacına ise “hadârî” (Muham-
med, 2013, s. 136) denilmekle beraber yöremizde bu dövme motifine tesadüf 
edilmemiştir. (Şekil 41-42) Hayat ağacı motifine genel olarak baktığımız da 
kompozisyonun içinde ağaç, çiçekler ve hayvan olarak da gazâleyi (ceylan) gör-
mekteyiz. Bilindiği gibi ceylanın göbeğinden elde edilen misk ile güzel kokuya, 
çiçek motifleriyle de bahara yani yeniden doğuşa işaret vardır. (Muhammed, 
2013, s. 135) Bu motifin ana tanrıçadan kaynaklandığı da düşünülmektedir 
ve hayat ağacı doğumdan ölüme kadar olan sürecin sembolize edilmiş halidir. 
(Hazar, 2007, s. 358) Çoğu mitolojide kendine yer bulan ağaç figürü, Semitik 
resim sanatında kullanılan en yaygın ve eski figürlerden biridir. (Öz, 2018, s. 
214) Dini bir öneme sahip olan ağaç kültüne ait semboller; Mısır, Anadolu, 
Orta Asya, Hindistan vb. medeniyetlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Türk 
kültüründe de önemli bir yere sahip olan ağaç kültü, hayatın ve sonsuzluğun 
işareti olarak görülmüştür. (Arslan, 2014, s. 61) Eski Türk inanışına göre evreni 
çeviren çift ejderha ve ağzından çıkan hayat ağacı yaratılışın başladığı kozmik 
merkezi ifade eder. (Bilgili, 2020, s. 42) Anadolu’da ise Hitit mitolojisi içinde 
diğer mitolojilerde olduğu gibi bitkilerin önemli bir yeri vardır ve hayat ağacı 
olarak isimlendirilen Dirim ağacı (çam türü) (Eyüpoğlu, 2007, s. 47) ana tanrı-
ça Kibele ile bağlantılıdır. Hayat ağacının türü kültürlere ve çağlara göre deği-
şiklik göstermiştir. Kelt kültüründe meşe, İbranilerde sedir, Asurlularda hurma, 
Hristiyanlıkta Mısır inciri, Mısırlılarda firavun inciri ve Şamanist Türklerde 
kayın hayat ağacına karşılık gelmiştir. (Tez, 2021, s. 222) Türk inanç sisteminde 
ağaç, Göktanrı’nın simgelerinden biri olup yaratılış sebebinin başlıca motifle-
rinden biri olarak kabul edilir. (Beydili, 2015, s. 25) Kısacası hemen hemen her 
kültürde hayat ağacı ölümsüzlüğün simgesi olmuştur diyebiliriz. 

Sünbüle (Buğday başağı): Başak şeklini andıran bu şekil, birbirini takip eden 
“V” şekli ile sembolize edilmiştir. Elin -sağ el ise- üstünde sağ tarafında bilek 
ile serçe parmağa doğru  ve bilekten baş parmağa doğru giden bir formdur. 
(Şekil 43) Buğday başağı bilindiği üzere bu coğrafyada ve Andolu’da kutsaldır 
ve bereketin de simgesidir. Toprağın bereketinin, tanrıların refahına ve böy-
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lerce tanrılar ile ilişkilendirilen kralların hakimiyetine bağlı bir sistem olduğu 
düşünülmüştür. ( Jeremy Black, 2017, s. 62) Buğday, ayrıca bereketle ilişkilen-
dirilerek doğum ve tekrar yaşama geçişin bir semolü de olmuştur denilebilir. 
(Ersoy, 2007, s. 526) Çünkü, bir buğday tanesinden bir başak doğarak birçok 
buğday tanesi dünyaya gelmiş olur ve bu hem bereketi hem doğurganlığı, hem 
de doğum ile ölüm ve sonra tekrar yenilenmeyi ifade eder.

Verde (Çiçek): Genellikle dirsek üzerine ve kol içine yapılan çiçek formunda-
ki dövme şeklidir.  Bir noktanın etrafına yarım daireler şeklinde çiçek sembolü 
oluşturulur. (Şekil 44-45) Hem kadınlarda hem erkeklerde görülen bu motif; 
erkeğin kol içine yapıldığında eşinin o çiçek üzerinde uyuması için yapılır.

Papatya: Biraz büyükçe bir nokta formunun etrafına biraz daha küçük nok-
talar eklenerek daire biçiminde nakşedilen çiçek motifidir. (Şekil 46) Bu motife 
Barak ovasında papatya manasına gelen “yoğurt çiçeği” denilmektedir. Çiçek, 
baharın sembolü olarak; yeniden doğuşun, canlanışın, güzelliğin, güzel koku-
nun ve ferahlığın temsilidir.

6.7.5. Takı, Süs ve Alet Formundaki Dövme Motifleri

Dövme motifleri sağlık, tılsım için yapıldığı gibi kadınlarda süslenmenin de 
bir gayesi olarak takı formunda nakışlarla da bedenin yüz, el ve ayak bilekleri 
gibi muhtelif uzuvlarında yerini almıştır. Yöre kadınları eskiden süslenecek ve 
makyaj yapacak bir imkânları olmadığı için bu eksikliklerini dövmeler sayesin-
de sağladıklarını ifade etmiştir. Yüzük ve tarak/ayna motifi hariç hızma, halhal 
ve bilezik sadece kadınlarda görülmektedir.

Hızma: Burnun sağ kanadına hızma deliğinin üstüne ya da yanına yapılan 
düz çizgi, bir nokta ya da üç nokta şeklinde yapılan dövme motifidir. (Şekil 47)

Mışat ve Mirâye (Tarak ve Ayna): Kadınların umumiyetle el üstünde ve ba-
zen de ayak üstü ve kolda görünen dövme motifidir. Ayna motifi, daha çok 
üçgen formunda her kenarı düz çigiler ya da “V” şekilleri ile çevrelenmiş olup 
ortasında nokta, artı veya kurbağa/hilal/taç denen formlarla süslenmiş şekilde 
nakşedilmiştir. (Şekil 48) Ayna, bilindiği gibi eski çağlardan beri farklı kültür-
lerde inançsal bir değere sahip olmuştur. Hitit tanrıçaları, kadınlığın sembo-
lü olarak ellerinde ayna ve kirman ile tasvir edilmişlerdir. (Fırat, 2017, s. 117) 
Eski kültürlerde aynaya bakarak gelecekten haber verme inanışı da mevcuttu. 
Ayna, mitolojik düşüncede bu dünya ile öbür dünya arasındaki sınırı sembolize 
etmektedir. (Beydili, 2015, s. 80) Ayna, Sümer mitolojisinde kurtarıcılık özel-
liği ön plana  çıkan bir semboldür ve bu sembol Mısır mitolojisinde güzellikle 
beraber ölümsüzlüğü ifade eder. (Sümer, 2017, s. 1368,1369) Karkamış Asur 
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kabartmalarında Kubala (Kibele) bir elinde nar, bir elinde de ayna ile tasvir 
edilmiştir. (Bağdere, 2021, s. 37) Tarak motifi ise düz bir çizgiye dişler yapıla-
rak sembolize edilmiş olup el, kol ve ayaklara nakşedilmiştir. (Şekil 49) Ayna 
ve tarak motiflerini rahatlıkla Anadolu halı ve kilim motiflerinde de yaygın bir 
şekilde görebiliriz. (Fırat, 2017, s. 119)

Makas: Bu motif ise birbirini kesen iki doğru şeklinde olup iç ya da dış 
taraflarına tarağa benzer dişler konularak sembolize edilmiştir. (Şekil 50) Fı-
rat, bu dişler sebebiyle şeklin, tarak motifi ile karıştırıldığını belirtmiştir. (Fırat, 
2017, s. 126) Makas motifinin umumiyetle el ve ayaklara nakşedildiği görül-
müştür. Birçok dövme motifi gibi tılsımı olduğu düşümülerek bedene nakşe-
dilen makas motifinin insana güç, enerji vererek tüm olumsuz durumları izale 
edip hayat boyunca fayda sağlayacağı inancı ile bu motif bedende yer almıştır. 
(Yavuklu, 2021, s. 74)

Halhal: Takı grubuna giren bu dövme şekli isminden de anlaşılacağı üzere 
ayak bileklerine muhtelif şekillerde yapılan bir dövme nakışıdır. (Şekil 51)

Husr/Fetteliyât (Bilezik): Bu dövme motifi de adından anlaşılacağı üzere el 
bileklerine bilezik şeklinde yapılan dövme motifidir. (Şekil 52) Halhal dövme 
motifi gibi farklı desen ve şekillerde bilezik motifi yapılmıştır.

Yüzük: Orta ve yüzük parmakta görülen bu motif, umumiyetle artı “+” şeki-
linde tasarlanmış bazen bir nokta ya da üç nokta şeklinde de kullanılarak yüzük 
ifade edilmeye çalışılmıştır. (Şekil 53)

Rebâbe (Rebab): Bedevi çalgısı olan bu dövme motifi; iki ucu çatal olan 
uzunca bir çigi ve bu çizğnin ortasına yerleştirilmiş bir daire ile çatalların ucun-
da birer nokta şeklinde sembolize edilmiştir. (Şekil 54) Barak Ovasında kadın-
ların el, kol ve ayaklarında mevcut olan bu dövme motifi ismen Araplar hariç 
yörede Türkmenler ve Kürtler tarafından bilinmemektedir. Urfa’da da görülen 
bu şekil için kaynak kişiler neşe, ve keyif verdiği için vücutlarına nakşettirdikle-
rini söylemişlerdir. (Fırat, 2017, s. 125)

6.7.6. Diğer Dövme Motifleri

El-Lücm: Kelimenin tekili “licâm” olup ağzın kenarına yapılan dövmedir. 
(Şekil 55) “Licam” gem manasına geldiği gibi deveye yapılan bir tür damga-
nın da ismidir. Dövmedeki manası: sessiz, edepli kadın demektir. Bu dövme 
yöremizde görülmemekte olup Bedeviler arasında yaygın bir dövme motifidir. 
Motif farklı nakışlar ile iki ağzın kenarına dövülür. Bazen de ağzın iki ucundan 
başlayan dövme çene boyunca devam eder.

Er-Rusâmiyye: Alt dudağın ortasına konan ve dudağı dik bir hat ile ikiye 
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ayıran şekildir. (Şekil 56) Bu dövmede gazele (ceylan/ceren) teşbih vardır. Bu 
dövmeyi yaptıran kadın, ceylan gibi tebessüm edermiş. Zira şekil, ceylan tür-
lerinin bazılarında doğal olarak mevcuttur. Bunun yanında bu dövme nakşının 
insan hayatının üç evresi olan; çocukluk, gençlik ve yaşlılığı temsil ettiği söylen-
mektedir. (Yavuklu, 2021, s. 13)

Gamâziyye: Göz değmesine karşı göz ile kulak arasında gözün kuyruğuna 
doğru yapılan dövmedir. Bu dövme güzelliğin de delaletidir. Ayrıca göz kapak-
larında hâsıl olacak hastalıkları defetmek için bu dövme yapılır. Bu motifin; 
güzellik, nazar ve sağlık için yapıldığını söyleyebiliriz. Daha çok göz değmesine 
karşı yapıldığı bilinen bu motif, göz kıvrımından hemen sonra yapılır ve çoğu 
zaman yan yatmış “Y” şekli ya da aynı şeklin çatal uçlarının ortasına bir nokta 
konulmuş şekilde de tasarlanmış olabilir. Bir diğer motif ise dişleri olan yan “˂” 
şeklinde nakşedilmiştir. (Şekil 57)

Vesme’l-beggâr (Veşme’l-beggâr): Bu dövme, burnun üstüne, sağ yanak el-
macık kemiği üstüne ve çenenin ortasına konulan nokta dövmedir. (Şekil 58) 
Burnunun üstünde dövmesi olan ve halk tarafından veli olarak görülen “Beg-
gâr” isminde efsanevî bir kişiye kinaye olarak dövmeye bu isim verilmiştir. Bu 
dövme motifi aşiret yani bir aidiyetten kaynaklanan dövme olmakla birlikte 
zaman içinde yapılış gayesinde değişiklik olarak çocukların ölmemesi için yapı-
lan bir dövme şekline dönüşmüştür. Beggâra aşireti nesep itibarıyla “Hüseynî” 
olduğu için bu kutsallığa atfen çocukları art arda ölen kadınlar çocuklarının 
ölmemesi için bu dövmeyi tılsım mahiyetinde yaptırmışlardır. Vesme’l-beggâr, 
Irak’ın Şirkat bölgesinde “Naîm aşireti” dövmesi ismiyle de anılmaktadır. (Mu-
hammed, 2013, s. 139) Zira bölgemizde de mevcut olan bu aşiret, nesep olarak 
Beggâra aşireti ile aynı neseptendir.

Siyâliyye: Ağzın altı ile çene arasında saç örgüsü şeklinde dik olarak inen bir 
dövmedir. Motif, çenenin sonuna kadar gider. (Şekil 59) Bu motif yöremizde 
nadir görülen motifler arasındadır. Dövme; katıksız tatlılığı ve cazibeyi tem-
sil eder. Ayrıca dövmenin ağza temiz bir koku verdiğine inanılır. Bu dövmeye 
ülkemiz dışında “zencîl” ismi de verilir ve dudağın altından çeneyi ikiye bölen 
bu dik çizgiyi bazen çekilen hattın kenarına konulan noktalar da eşlik eder. 
(Muhammed, 2013, s. 122) Mısır, Said bölgesi bedevilerinde dudağın altından 
çenenin altına doğru giden bu dövmenin cazibeyi arttıracağına inanılmaktadır. 
(Kansu, 1995, s. 40)

Vişâm: Alt dudağın bütününe yapılan dövmeye verilen isimdir. (Foto. 39) 
Vişâm, esmerliğin ve güzelliğin simgesidir.  Zira Araplarda esmer ve koyu olan 
dudağın makbul olduğu söylenir. Bu dövme işleminden sonra dudağın sarkma-
ması için iyice sarılması gerekmektedir. (Muhammed, 2013, s. 121) Sadece Be-
devi Araplarda görülen bu dövme, güzellik için yapılan dövmelerin aksine an-
latılan hikâyesine göre çirkinleşmek için yapılmış ve utancın simgesi olmuştur. 
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Mıhaddet ibnü’l-amm: “Amca oğlunun yastığı” olarak isimlendirilen bu döv-
me, kadınlarda kolun iç tarafının ortasına yapılan bir dövme motifidir. (Şekil 
60) Araplarda ve yöredeki diğer halklarda da olduğu gibi yaygın akraba evliliği 
geleneğine göre bir kızın ilk talibi amcasının oğludur ve kız evlenme çağına 
geldiğinde önce amcasının oğluna sorulurdu. Eğer amca oğlu evlenmek istemez 
ise kız başkası ile evlenebilirdi. Bu gelenek nedeniyle “kızın amcası oğlu yoluna 
durdu” tabiri sıkça kullanılırdı. Amcasının oğlu ile evlenecek kız bu dövmeyi ko-
luna nakşettirirdi. Bu dövme motifi yastığa benzer bir formda üç, ya da dört sıra 
şekilide muhtelif şekillerin art arda gelmesiyle işlemeyi andıran şekilde yapılırdı.

Sonuç

İnsanlık tarihi kadar derin izlerin günümüze bir yasıması olan geleneksel 
dövme üzerine söylenmesi gereken çok şey olmasına rağmen bu kültürel kod-
ların muhteviyatı hakkında elde edilen bilgi ve birikimler ışığında biraz da olsa 
bu gizemli dünyanın sayfalarını karıştırmaya çalıştık. Burada işin zorluğu tak-
dir edilirse; iç içe geçmiş kültürlerin sahip olduğu arkaik veriler ile bu kodların 
üzerine eklenen yeni inanç sistemleri ve kültürlerin oluşturmuş olduğu simge-
sel anlatımları irdelemek ve bunları gün yüzüne çıkarmaya çalışmak bir tarafı 
daima eksik kalacak bir çalışma mahiyetindedir.

Kişi ya da bir toplumun belirli semboller külliyatının bir parçası olduğunu 
gösteren işaretler olarak dövmenin ilk izlerine Mısır’da tesadüf edilmiştir. Ta-
bii unutulmaması gerektir ki semboller hakkında dünyanın muhtelif yerlerinde 
yapılan kazılardan elde edilen bulgular düşünüldüğünde, dövme geleneğinin 
daha da eskilere dayandığı bir hakikattir. Zira insanoğlu, birtakım soyut şeyleri 
somutlaştırarak ya da kutsallığına inandığı bazı somut şeyleri forma dökerek 
kutsallık atfettiği soyut ve somut şeyleri görünür kılma ve kendini ifade edebil-
me gayesiyle tüm bunları sembol/simgelere ifade etme yolunu benimsemiştir. 
Bu formlar bir yapıya, bir kayaya ya da kullanılan herhangi bir eşyaya da yan-
sıyabileceği gibi dövme vasıtasıyla insan bedeninde de kendine yer bulmuştur.

Hemen hemen tüm dünyada örneklerine rastlayabileceğimiz geleneksel 
dövme, ülkemizde de son numunelerini hala barındırmaya devam etmekte-
dir. Ülkemizde sürekliliği bitmiş olan dövme geleneği, Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgesinde son taşıyıcılarına ev sahipliği yapmaktadır. Geleneksel 
dövmenin izlerine daha çok Güneydoğu bölgesinde rastlanılmakla birlikte bu 
oran, Suriye hududuna gittikçe artış göstermektedir. Dövme geleneği, hudud 
bölgesinde de bilhassa Harran ve Akçakale civarında daha köklü ve yaygın bir 
gelenek olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Çalışmanın nihayetinde elde edilen verilere göre, dövme geleneğinin menşei 
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hususunda genel manada bu geleneğin farklı kültürlerin etkileşimi ile ağırlıklı 
olarak Sami kültürün içerisinde harmanlandığı kanısına varıldığı söylenebilir. 
Zira yerel olan Sami kültürü, göçler ile beraber farklı kültürlerlerin karşılıklı et-
kileşimi neticesinde yeni formlar almış ve bu formlar sanatta, mimaride, dilde, 
gelenek vb. alanlarda kendini göstermiştir. Dövme geleneğinin menşei de bu 
etkileşimin tabii bir ürünüdür denilebilir. Bu etkileşim, coğrafyanın tamamında 
görüldüğü gibi Türk, Arap ve Kürt vb. farklı toplumlara ve kültürlere ev sahip-
liği yapan Güneydoğu ve bölgemiz olan Barak Ovasında da kendini yoğun bir 
şekilde göstermiştir.

Barak yöresinde dövmenin yapılış amacı, zamanı, dövmede kullanılan mal-
zemeler, dövmenin vücuda tatbik edildiği bölgeler, dövme işlemini yapanlar 
üzerine eldeki veriler dâhilinde yöreye komşu olan muhitler ile tüm bu baş-
lıklar mukayese edilerek çalışmada yol alınmıştır. Geleneksel dövme kadınlar 
arasında yaygın olmakla birlikte az da olsa erkeklerde de gözlemlenmektedir. 
Erkeklerde daha çok gücün ve aidiyetin timsali olan dövme motifleri daha sade 
olmasına rağmen bu motifler kadınlarda daha girift ve gösterişlidir.  Erkek-
ler vücudun yüz, el ve kol gibi uzuvlarına dövme yaptırırken kadınlarda böyle 
bir sınırlandırma olmaması ve aidiyet, süs, güzellik ve tılsım gibi birçok amaca 
yönelik olması dövmenin, kadınlar arasında daha yaygın bir gelenek olmasını 
sağlamıştır. Rusme, nur, vesme’l-beggâr ve gazele gibi dövme motif ve kom-
pozisyonları iki cinste de müşterek olabilirken diğer dövme ve motif isimleri 
sadece kadınlara has olabilmektedir. Bunun dışında şakakalara güneş, gazele ve 
aslan gibi dövme motiflerini yaptırmak ise sadece erkeklere özgüdür.

 Genel manada dövme motifleri, içerdiği mana ve bedene nakşolundukları 
uzuvlar hakkında bilgiler verildikten sonra Barak yöresinde en sık karşılaşılan 
motifler; göksel, geometrik, hayvan, bitki, takı-süs-alet vb. sınıflandırılmayla ele 
alınmış ve bu motiflerin muhtemel mitolojik alt yapıları irdelenmeye çalışılmıştır. 
Bu motifler, vücutta yapıldıkları yerlere göre farklı manalar taşımakla beraber sağ-
lık, aidiyet, tılsım, güzellik ve süs gibi birçok sebebi de ihtiva etmektedir. Mesela 
nokta yada noktalar, yıldız, haç/artı, daire ve üçgen bu amaçların hepsine ya da 
bazılarına hizmet edebilmektedir. Veya bu şekiller; rusme, revâk, nur, halhal, ta-
rak, ayna, şikaliyat ve husr gibi dövme formlarının birer parçası da olabilmektedir.

Bu çalışma, Barak bölgesindeki dövme geleneği üzerine tafsilatlı ilk müsta-
kil çalışmadır denilebilir. Çalışma bu doğrultuda Türkiye’de yapılan ve yapılacak 
olan geleneksel dövme çalışmalarına farklı bir katkı sunmak gayesiyle kaleme 
alınmıştır. Gerek Türkiye gerekse yurtdışında yöremiz ya da coğrafyamızdaki 
geleneksel dövme geleneği üzerine yapılmış birtakım mühim çalışmalar da bu 
makalenin hazırlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.
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ÖZET

Oğuzeli ilçesinin tarihi M.Ö. 3000’li yıllara kadar dayanmaktadır ve bu 
bölge Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Sasaniler ve Bizans gibi birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmıştır. Araştırmamızda birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmış bu ilçede yaşayan Barak Türkmenleri’nin güncel dini hayatı ele 
alınmıştır. Araştırmanın temel hipotezi Barak Türkmenleri’nde geleneksel bir 
dindarlık anlayışının sürdüğü yönündedir. Araştırmanın teorik kısmında nitel 
dolaylı gözlem tekniklerinden belge tarama yöntemine başvurulurken uygu-
lama kısmında yine dolaylı gözlem tekniklerinden anket ve mülakat kullanıl-
mıştır. Araştırmanın örneklem grubu Oğuzeli İlçesi’nde yaşayan Barak Türk-
menleri’nden seçilmiştir. Anket tekniğiyle elde edilen veriler ve SPSS paket 
programıyla analiz edilmiştir ve mülakat tekniğiyle desteklenmiştir. Ayrıca 
antropolojinin yöntemlerinden olan katılımlı gözlem yöntemi de kısmi olarak 
kullanılmıştır. Veriler yorumlanırken bölgenin konumu, ekonomik yaşantısı, 
kavşak noktalarına yakınlığı, meslek yüksekokulu barındırma gibi özel birçok 
durum da dikkate alınmıştır. Barak Türkmenleri’nin modern ve geleneksel ara-
sındaki dini ve toplumsal yaşantıları derinlemesine incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Barak Türkmenleri, Dini Hayat, Oğuzeli, Toplum Yapısı.

Giriş

Bu çalışmada öncelikle saha verilerinin sağlıklı yorumlanması için gelenek-
sel, geçiş ve modern toplum tipleri kısa bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın 
öz olması adına tablo, görüşme kaydı gibi verilere direkt yer verilmemiş analiz-
lerin sonuçları aktarılmıştır. İlgili veriler araştırmacının yüksek lisans tezinde 
mevcuttur. Konuyu derinlemesine ele almak isteyen araştırmacılar YÖKTEZ 
üzerinden bu verilere erişim sağlayabilirler. Son olarak bu çalışmanın tamamı 
araştırmacının yüksek lisans tezinde elde edilen verilerin derlenmiş halidir.
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Geleneksel Toplum ve Din 

Geleneksel toplumun üyeleri ihtiyaçlarını tabiatın insana sunduklarından 
karşılarlar. Onları çok az bir şekilde işlerler. Ekonomileri kendi kendilerine 
yetecek seviyededir. Teknoloji noktasında ise yine oldukça arkaik bir yapıya 
sahiptirler. Geleneksel toplumlarda basit bir iş bölümü mevcuttur ve üretim 
sınırlıdır. Sosyal hareketlilik de sınırlı bir seviyededir. (Günay, 1993: 395-396) 
Durkheim’ın bu konudaki tanımı “ekonomik faaliyetler bakımından basit, halkı 
çiftçi ve ko ̈ylülerden olus ̧an, aynı tu ̈r u ̈retim yapan, aynı s ̧eylerle ilgisi olan kim-
selerin oluşturduğu toplum” şeklindedir. (Günay, 1993: 395-396) 

Geleneksel toplum kutsal olanla sıkı bir bag ̆ halindedir. Hal bo ̈yle iken top-
lumda kutsal olanla kutsal dıs ̧ı olan ic ̧ ic ̧e gec ̧miştir. Toplumun bu ̈tün seviyeleri 
kutsalla ilişkisi olmasa bile aynı zamanda dini bir anlam taşımaktadır. Gele-
neksel toplumun temel değerleri dinin kutsallıkları u ̈zerine kuruludur ve gün-
lük hayatın akıs ̧ı ic ̧inde dini ve sosyal anlam tas ̧ıyan bayramlar ve to ̈renler yer 
almaktadır. Geleneksel toplumlarda kişiler üzerinde sosyal kontrol önemli bir 
yer sahibidir. Ayrıca kis ̧iler geleneksel toplumun normalarına uymak durumun-
dadır. Geleneksel toplumda inanc ̧ ve ibadet noktasında tam bir birlik ve bera-
berlik mevcuttur. Toplumun her kesiminden insan bu inanç ve ibadetlere riayet 
etmektedirler. Bu toplumda dinin en önemli fonksiyonlarından biri muhafa-
zakârlıktır. Din, kültürün ve ahlakın koruyucusu konumundadır ve toplumdaki 
kişiler tu ̈m problemlerinde c ̧özümü dinde ararlar. Ayrıca bu tip toplumda din 
adamı ciddi bir sosyal otoritedir. (Günay, 1993: 395-396)

Geleneksel toplum yapısında siyasi mes ̧ruiyet de dine dayanmaktadır. Dini 
olarak homojen bir toplum yapısı go ̈rülmektedir. Ayrıca feodal bir ekonomik 
yapı ve aristokrat sınıf hâkimdir. (Çapçıoğlu ve Akyüz, 2012: 175)

Mevcut çalışmanın inceleme alanı olan Oğuzeli ilçesinin de araştırmacı 
tarafından geleneksel toplum özelliği gösterdiği öngörülmu ̈ştür. İlçe tam bir 
tarım toplumudur. U ̈retim sınırlı ve sanayiles ̧me azdır. Dini ac ̧ıdan homojen 
bir yapı söz konusudur. Kişiler toplumun normlarını çok önemsemekte ve top-
lumsal kabuller ciddi bir sosyal kontrol görevi icra etmektedir. Ayıplanma, gü-
nah-sevap kavramları toplumsal hayatta önemli yer sahibidir. 

Geçiş Toplumu ve Din 

Sjoberg “geçiş halindeki kent” kavramını ortaya atmıştır. Onun teorisine 
göre “sanayi öncesi kent”, “geçiş halindeki kent” ve “sanayi kenti” şeklinde üç 
tip vardır. Bu şehir tipi Türkiye’de kasabaların anlaşılması için önemlidir. Nite-
kim Kıray, Erkul gibi isimler de kasabaları bu tip ic ̧inde deg ̆erlendirmis ̧lerdir. 
(Karaşahin, 28-29: 2006)
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Tranzisyonel de denilen geçiş toplumları geleneksel ve modern arasında 
git gel yas ̧ayan ne geleneksel toplumun ne de modern toplumun o ̈zelliklerini 
tam olarak taşımayan toplumlara denilmektedir. Sanayileşme, şehirleşme, eği-
tim-öğretim, kitle iletis ̧im arac ̧larının yaygınlas ̧ması ve bunların beraberinde 
getirdiği birtakım değişmeler geleneksel toplumları tüm dünyada kökünden 
sarsmıştır. Ancak du ̈nyanın her yerinde aynı hızda olmamıs ̧tır. Bu gelis ̧me ve 
değişmeler du ̈nya toplumlarını gec ̧iş toplum o ̈zelliği go ̈stermeye su ̈rüklemiştir. 
Tranzisyonel toplumlardaki eski-yeni dikotomisi birc ̧ok toplumsal krizi de ya-
nında getirmis ̧tir. Bu krizlere ekonomik ve kültürel dengesizlikler, c ̧arpık kent-
leşme, işsizlik, örf ve adetlerde zayıflama, toplumsal dayanışmada zayıflama gibi 
durumları o ̈rnek verilebilir. Bo ̈yle bir toplumsal c ̧atışma durumunda “eski” dini 
bir formla modernitenin karşısına çıkmaktadır. (Günay, 1993: 407) 

Geçiş toplumları gelenek veya moderne yöneliş anlamında net bir duruş 
göstermezler. Kimi durumlarda gelenekler zayıflayıp seku ̈lerleşme eg ̆ilimi go ̈-
rülürken kimi durumlarda da geleneğe bağlılık söz konusudur. Sanayileşmeyle 
beraber dindarlığın zayıflayacağı görüşü hâkim olmakla beraber tranzisyonel 
toplumlarda geleneksel dindarlık formlarında bir artış da görülebilmektedir. 

Tönnies’in de dediği gibi “cemaat” tipi ilis ̧kiden “cemiyet” tipi ilis ̧kilere yö-
nelen modern du ̈nyanın en büyük sorunlarından biri uyumdur. Gec ̧iş toplum-
ları da bu sorunu c ̧ok sancılı bir s ̧ekilde yas ̧amaktadır. Bu durumun en sancılı 
alanı dindir. Bu toplumlarda henu ̈z dinin kis ̧isel ve toplumsal hayatta nereye 
konulacağı belirsizdir. (Günay, 1993: 410) Tranzisyonel toplumlarda din eski 
konumunda olmasa da çok köklü bir yere sahiptir. Din bu toplumlarda bir den-
ge unsurudur. 

Görüldüğü u ̈zere gec ̧iş toplumlarında din konusu girift bir sosyolojik prob-
lemdir. Türkiye’de bu konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılmalı ve bu çalışma-
lar yapılmadan da birtakım genellemelere varılmamalıdır. 

Modern Toplum ve Din 

“Modernus” latince bir kavramdır ve bu so ̈zcüğün tarihi eski putperest 
inanç ile yeni gelen Hıristiyanlık arasında ayrım yapmak ic ̧in kullanıldığından 
milattan sonra bes ̧inci yu ̈zyıla kadar dayanmaktadır. Modernitenin bir do ̈nem 
olarak ne zaman bas ̧ladığıyla ilgili c ̧eşitli go ̈rüşler vardır. Kimi go ̈rüşlere go ̈re 
Fransız ihtilali, Ro ̈nesans ve Reformla bas ̧lamıştır. Kimi go ̈rüşlere go ̈re Au-
gistin’in bireycilik felsefesiyle bas ̧lamıştır. Toybee’nin go ̈rüşüne go ̈re modernite 
Atlantik Okyanusu’nun Avrupa kıyılarındaki toplumlara dayanmaktadır. (Fur-
seth ve Repstad, 2011: 145)



352 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

Modernleşmenin temel özelliklerinden biri rasyonelleşmedir. Toplumda ku-
rumsal alanlar kısımlara ayrılmıştır.1 Rasyonelleşme beraberinde sekülerleşmeyi 
de getirmektedir. Bilimsel yasaların toplumsal hayatta daha çok yer alması ve 
bilime olan güvenin artmasıyla dinsellik modern toplumlarda toplumsal alanın 
dışında kalmaya başlamıştır. Modernleşmenin önemli bir özelliği de bireysellik ve 
özelleşmedir. Weber bu konuda bireyselliğin insan için bir özgürlük alanı ortaya 
çıkarmadığını tersine onu bir kafese mahkûm ettiğini ifade etmektedir. Modern-
leşme ile toplumsal değerlerde zayıflamalar da meydana gelmiş dini değerler ye-
rine alternatif modern değerler üretilmiştir. Yerine alternatif üretilmeyen değerler 
konusunda ise kişiler bir anlam problemi yaşamışlardır. (Luckmann, 1985: 433)

Modern toplumda geleneksel toplumdan farklı olarak teknik ve sanayi ol-
dukça gelişmiş durumdadır. Alet insanın emrine sunulmuş bir yapıdadır ve ge-
leneksel tarım toplumundan farklı olarak toplumu tehdit eden şey kıtlık değil 
aşırı u ̈retimdir. Ayrıca modern toplumda sosyal organizasyon karmas ̧ıktır. Aile 
gibi kurumlar yeni fonksiyonlar icra etmektedir. Aile ve akrabalık bağının ye-
rini dernek ve sendika gibi tes ̧ekküller almıştır. Modern toplumun en o ̈nemli 
özelliklerinden biri de kutsal olanla olmayanın net bir s ̧ekilde ayrılmıs ̧ olması 
yani sosyal farklılaşmanın ileri seviyede olmasıdır. Bu toplumda dinin konumu 
geleneksel toplumdaki gibi deg ̆ildir. Geleneksel toplumda din sosyal hayatın 
merkezinde iken modern toplumda ferdiles ̧miştir ve bunun yanında dine olan 
rağbet azalmıştır. Kitle iletişim araçları, sanayileşme, eg ̆itim-öğretim, kentleş-
me, ulaşımın yaygınlığı gibi etmenler modern toplumun temel dinamikleridir. 
Bu dinamikler toplumu etkilemekte ve değişime kapı aralamaktadır. Modern 
toplumda sanayide çalışan işçilerin diğer meslek gruplarına nazaran dine karşı 
daha sog ̆uk oldug ̆u go ̈rülmektedir. Max Weber de bu durum u ̈zerinde dur-
muştur ve bu durumun dinin u ̈st tabakaların konumunu mes ̧rulaştırmasından 
kaynaklandığını ifade etmiştir. (Günay, 1993: 396-401) 

Modern toplumda dinin yeniden dirildiğini söyleyen görüşler de mevcuttur. 
Bazı görüşlere göre ise dine dönüş yoktur çünkü dinden ayrılma hiç olmamıştır. 
Tüm bu görüşlere ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Modern toplumda dinin bir dö-
nüşüm gösterdiği aşikardır. 

Bu bilgiler ışığında araştırmadan elde edilen nitel ve nicel veriler aşağıdaki 
şekilde yorumlanmıştır:

Araştırmada Og ̆uzeli ilc ̧e merkezine sec ̧ilen bag ̆lı Barak ko ̈ylerinde yas ̧a-
yan Barak Türkmenleri’nin inanc ̧, dini pratik ve dinin sosyal boyutlarında 
nasıl farklılas ̧malar go ̈sterdiği incelenmis ̧tir. Aras ̧tırma problemleri teorik ve 
uygulamalı olmak üzere iki bo ̈lümde tahlil edilmeye c ̧alışılmıştır. Araştırma-
da Oğuzeli’nde dini hayatın geleneksel dokusunu koruduğu; ilçenin dini hayat 
1- 
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açısından yavas ̧ bir deg ̆işim seyrine sahip oldug ̆u; bo ̈lgedeki ana dini motifin 
geleneksellik şeklinde tanımlanabileceği ileri sürülmu ̈ştü. Araştırmamızda bu 
ana hipotezi destekleyecek bazı alt hipotezlere yer verilmişti. Öne sürülen hi-
potezler üzerinden araştırma sonuc ̧ları şu şekilde özetlenebilir: 

a- Aras ̧tırmamızın alt hipotezlerinden ilkinde inanc ̧ normlarını benim-
seme oranının yüksek olduğu belirtilmiştir. Araştırmada elde edilen verilere 
göre Allah’a, meleklere, Kuran’a, Hz. Muhammed’e iman maddelerine katılım 
%100’e yakın çıkarken kıyamete ve kadere iman maddelerine katılım %90’larda 
çıkmıştır. Kader ve kıyamete iman maddelerinde kararsızların oranının %5-6 
civarlarındadır. 

İman esaslarını benimsemenin yüksek c ̧ıkması bölgedeki geleneksel yapı-
nın inanc ̧ ac ̧ısından korundug ̆unu go ̈stermiş ve iman normlarıyla ilgili hipo-
tezimiz dog ̆rulanmıştır. Ancak kader ve kıyamet konusundaki kararsızlıklar 
çok az da olsa geleneksel toplum özelliğinin dışındadır ve ileri sürülen tezden 
oransal olarak küçük de olsa bir kayıs ̧ so ̈z konusudur. Bu durum bo ̈lgenin gec ̧iş 
toplumuna evrileceg ̆inin ilk ıs ̧ıklarını vermektedir. Anlas ̧ılan imanla ilgili ko-
nulardaki kafa karışıklıkları kader ve kaza konularından başlamaktadır. 

b- Aras ̧tırmanın alt hipotezlerinden ikincisinde dini pratiklere katılım sık 
yapılan günlük ibadetlerde düşük, zamana yayılan ibadetlerde yüksek olarak 
belirlenmişti. Aras ̧tırmamızda elde edilen verilere go ̈re bes ̧ vakit namaz kılma 
maddesine katılanların oranı %33 civarındadır. Kur’an okuma oranı ise %25 
civarındadır. Dig ̆er ibadetlere bakacak olursak Cuma namazı kılma oranı %75, 
oruç tutma oranı % 88, İmkan olursa Hacca gitme oranı % 88, zekât verme 
oranı %84, kurban kesme oranı %95, bayram namazı kılma oranı %93, mübarek 
gün ve gecelerde ibadet etme oranı % 78, zor zamanlar dışında da dua etme 
oranı %86 c ̧ıkmıştır. Go ̈rüldüğü u ̈zere veriler geleneksel yapının korundug ̆unu 
desteklemiştir. Ancak temel iki ibadete katılım oranları du ̈şük c ̧ıkmıştır ve bu 
oranlar bo ̈lgenin yine bir gec ̧iş toplumuna evrilmeye bas ̧ladığını go ̈stermekte-
dir. Bu noktada hipotezimizin büyük oranda doğrulandığını söyleyebiliriz. 

c- Üçüncü alt hipotezde dinin sosyal hayata etkileri bakımından gelenek-
sellik korunmakla beraber bölgenin geçiş toplumu özellikleri sergilediği öne 
sürülmu ̈ştü. Bu hipotezimizle ilgili sonuc ̧ları şu şekilde özetleyebiliriz: 

Banka kredisi kullanma oranı anket sonuc ̧larına göre %38 c ̧ıkmışken mu ̈la-
kat sonuçlarında on kişiden dokuzu gerekli olursa banka kredisi kullanacağını 
ifade etmiştir. Bu durum geleneksel toplum yapısına uymamaktadır. Gelenek-
sel dindarlığın yaşandığı bir toplumda banka kredisi kullanma oranının düşük 
çıkması beklenmektedir. Veriler bize bölgenin yine gelenekselden geçiş toplu-
muna doğru değiştiğini göstermektedir. 
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Siyasi partilere oy verirken adayların dindar olması sizin için önemli midir 
sorusuna katılımcıların %48’i önemlidir cevabını vermiştir. Mülakat sonuçları-
na göre ise on görüşmeciden yedisi önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu durum 
bölgenin geleneksel yapısını koruduğuna bir işarettir. 

Alkol tüketimi sorusuna katılımcıların yalnızca %5’i tüketiyorum cevabını 
verirken mu ̈lakatta benzer soru soruldug ̆unda on go ̈rüşmeciden dokuzu alkol 
tüketmediği cevabını vermiştir. Bu sonuç bize bölgenin geleneksel yapısını ko-
ruduğu işaretini vermektedir. 

Gençlerin kız erkek sohbet etmelerinde bir sakınca go ̈rüyor musunuz so-
rusuna katılımcıların %70’i bir sakınca görmüyorum şeklinde cevap verirken 
mülakatta on görüşmeciden dokuzu sohbet edebilir cevabını vermiştir. Ancak 
mülakatlarda görüşmecilere soru derinlemesine sorulduğunda görüşmecilerin 
tamamı sohbetin belli bir ölçu ̈sünün olması gerektiğini ve bir yaştan sonra ya-
pılamayacağını. Flo ̈rte evrilirse kesinlikle dog ̆ru bulmadıkları cevabını vermis ̧-
lerdir. Bu durum da bize aslında bo ̈lgede flo ̈rt ve kız-erkek arkadas ̧lık konusun-
daki tabunun yıkılmadıg ̆ını hala geleneksel bir anlayıs ̧ın su ̈rdüğünü yalnızca 
çok küçük bir kırılmanın söz konusu olduğunu göstermektedir. 

Kadınlar bütün meslek dallarında erkeklerle eşit midir sorusuna katılım-
cıların %70’i es ̧ittir cevabını verirken mu ̈lakatta on go ̈rüşmeciden bes ̧i kadın 
ve erkek bütün meslek dallarında eşittir demiştir. Bu durum bize geleneksel 
yapıda bir kırılmanın söz konusu olduğunu göstermektedir. 

d- Do ̈rdüncü alt hipotezimizde dini hayatta yas ̧, cinsiyet, medeni durum, 
ekonomik durum, meslek, eg ̆itim durumu, hayatın bu ̈yük c ̧oğunluğunun ge-
çtiği yer, evde yaşayan kişi sayısı, din eğitimi alma durumu, kendini dindarlık 
bakımından tarif etmeye go ̈re istatistiki olarak anlamlı farklılas ̧maların az, ben-
zerlikler fazla olacag ̆ı ileri sürülmüştü. 

Belirtilen maddelere inanç, ibadet ve sosyal boyut olarak baktığımızda on mad-
de için toplam otuz alan olduğunu görmekteyiz; bu otuz alandan yirmisinde fark-
lılaşma görülürken onunda farklılaşma görülmemiştir. Geleneksel bir toplumda 
benzeşmelerin daha fazla olması beklenir. Farklılaşma modernitenin bir tezahürü-
dür. Araştırmada farklılaşmaların daha fazla çıkması incelenilen bölgenin moderne 
doğru yol alan geçiş toplumu özelliği sergilediğini göstermektedir. Bu durum bize 
dördüncü alt hipotezin büyük oranda yanlışlandığını göstermektedir. Bölgede dini 
hayat açısından benzerlikten ziyade farklılaşma daha baskın bir sosyal süreçtir. 

Anket katılımcılarının %66,8’ini 16-25 yaş arasındakiler oluşturmaktadır. 
Bu durum da bize verilen cevaplardaki farklılaşmaların, geçiş toplumu özelli-
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ği görülen durumların ileride kendini daha net bir şekilde göstereceğini ifade 
etmektedir. 

Araştırmanın ana hipotezi kısmen doğrulanmıştır ve c ̧ıkan sonuca göre 
Oğuzeli ilçesi gelenekselle geçiş toplumu arasında karma bir yapı göstermekte-
dir. Geleneksellig ̆in egemen oldug ̆u alanlar mevcuttur; fakat geleneksel olanın 
kabuğu kırılmış geçiş toplumuna doğru toplum evrilmektedir. Daha net ifade 
edilecek olursa, araştırma sonuçları, bölgenin inanç açısından geleneksel, iba-
detler ac ̧ısından gelenekselle gec ̧iş, sosyal hayat ac ̧ısından ise geleneksel-gec ̧iş 
hatta modern arasında gidip gelen karma bir o ̈zelliğe sahip oldug ̆unu ortaya 
çıkarmıştır. I ̇lçede dikey ve yatay hareketlilik bas ̧lamıştır. Bu karma yapının 
sebebini çevresinde havaalanı olması, iletişim teknolojilerinin etkisi, kavşak 
noktasında bulunması, bu ̈yük kentlere yakın olması, ilc ̧ede Gaziantep U ̈niver-
sitesi’ne bağlı bir meslek yüksek okulunun bulunması, çevresinde sanayinin ge-
lişmiş olmasına bağlanabilir. Bölgede ekonomi, ulaşım ve iletişim teknolojileri 
ekseninde bir deg ̆işim gerc ̧ekleşmekte; bu da dini hayattaki geleneksel dokuda 
yorum, sembol ve s ̧ekil değişikliklerini de beraberinde getirmektedir. 

Bölgede daha önce yapılan Gu ̈vendi’nin “Geleneksel Yapının Kırılma Sü-
recinde Dindarlık” isimli çalışmasında bo ̈lgede kırılmaların olduğunu ama 
geleneksel olarak da bazı deg ̆erlerin korundug ̆u sonucuyla kars ̧ılaşılmıştır. Bi-
zim çalışmamızda da gelenekselle geçiş arasında bir yapı sergilendiği ancak 
geleneksellig ̆in biraz daha ag ̆ır bastıg ̆ı sonucu ortaya c ̧ıkmaktadır. Gu ̈vendi’nin 
çalışmasında anket sorularını ac ̧mak ic ̧in mu ̈lakat kullanılmamıs ̧tır. O ̈rneğin 
kadına ve flörte bakışla ilgili soruda ilçenin modern eğilim go ̈sterdiği ifade 
edilmiştir. Oysa bizim çalışmamızda benzer sorular mülakat tekniğiyle açıldı-
ğında ilc ̧enin modern eg ̆ilim göstermediği, hala bu konuda tabuların var olduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır. 

Önerilere gelince, bo ̈lgede saha araştırmaları derinles ̧tirilerek artırılmalıdır. 
Saha araştırmalarında nicel veriler mutlaka nitel verilerle de desteklenmelidir. 
Araştırmamızı bo ̈lgede daha o ̈nce yapılan ancak yalnızca nicel veriler kullanı-
lan bir araştırmayla karşılaştırdığımızda karma yöntemin daha sağlıklı sonuçlar 
verdiği ortaya c ̧ıkmaktadır. Ayrıca bo ̈lgedeki dinin seku ̈lerleşme tartıs ̧malarıyla 
ne kadar ilgili oldug ̆u konusunda c ̧alışmalar yapılmalıdır. Aras ̧tırmamızın so-
nucuna bakıldığında bo ̈lgenin yer yer geleneksel yer yer gec ̧iş toplumu o ̈zelliği 
gösterdiği görülmektedir. Bölgede ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmaların za-
man içindeki değişimi ortaya koyacağını düşünmekteyiz. Yine kader ve kaza 
konularında var olan bocalamaların ilerleyen yıllarda etkisini nasıl go ̈stereceği 
konusunda; kader ve kaza ile ilgili insanların kafasının niçin karışmaya başla-
dığıyla ilgili c ̧alışmalar yapılmalıdır. Genel olarak du ̈şünüldüğünde, sahadan 
gelen bilgi ve bulgular dinle ilgili konuların daha sağlıklı tartışılmasına zemin 
hazırlayacaktır. 
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ÖZET

Güneybatı Kafkasya’nın sınırlarında yerleşen Kuzeydoğu Anadolu bölge-
sinde farklı dönemlerde çeşitli Türk tayfaları yaşamıştır. Bundan başka asırlar-
ca, özellikle XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Kafkaslar`dan göç 
almış bölge zengin folklora ve farklı ağızlara sahiptir. Göçmenlerin kendileriyle 
getirdikleri kültürel değerleri ve ağız farklılıkları sözlü ürünlerde daha açık ola-
rak görünmektedir. Kars ve çevresinde yerleşik olarak yaşayan çeşitli grup ve 
topluluklardan oluşmuş insanlardan başka, burada hem de hayvancılıkla uğra-
şan göçebe Türk tayfaları yaşamıştır. Karapapak veya Terekeme, Dünbüllü veya 
Çarıkçı, Kaçar, Türkman, Ayrım, Afşar, Bayat, Muğan tayfaları çeşitli dönem-
lerde bölgenin bazı köy ve kasabalarına yerleşmişlerdir. Bu Türk tayfalarının ya-
şam tarzı, gelenekleri, kültürel özellikleri gibi ağız özellikleri de zaman zaman 
birbirinin etkisinde kalmıştır. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin sınırında Kars, 
Ardahan, Iğdır illerinde yaşayan bu tayfalar bugün ağız ve lehçe farklılıklarına 
göre daha alt gruplara bölünmüştür. Ama bu özellikleri onları ayırmamış, tam 
tersi bir merkezde toplamıştır. Ağız farklılıkları, bölgesel olarak bazı çeşitlilik 
gösterse de hâkim dil özellikleri Azerbaycan Türkçesine çok yakındır. 

Bu bildiride Kars ve çevresinde yaşanmış göçlerden, göçmen ağız özellikle-
rinden bahsedilecek, bundan başka bölgede yaşayan çeşitli Türk tayfa insanının 
farklı lehçeleri ve kültürleri araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Ağız, Göç, Göçmen, Bölge, Kültür, Kars
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LANGUAGE-CULTURAL CHARACTERİSTİCS OF KARS AND 
ITS SURROUNDİNGS

ABSTRACT

Various Turkish crews lived in the Northeast Anatolian region, located on 
the borders of the Southwest Caucasus, at different times. Moreover, for centu-
ries, especially XIX. the end of the century and the XX. The region, which had 
migrated from the Caucasus at the beginning of the century, has rich folklore 
and different dialects. The cultural values   and dialect differences that the im-
migrants brought with them appear more clearly in oral products. Apart from 
the people of various groups and communities living in Kars and its environs, 
there were also nomadic Turkish crews dealing with animal husbandry here. 
The crews of Karapapak or Terekeme, Dunbullu or Çarıkçı, Kachar, Turkman, 
Ayrım, Afşar, Bayat, and Mugan settled in some villages and towns of the re-
gion at various times. The dialect characteristics such as the lifestyle, traditions 
and cultural characteristics of these Turkish crews were also influenced by each 
other from time to time. Living in the provinces of Kars, Ardahan and Igdır on 
the border of the Northeast Anatolian region, these crews are now divided into 
subgroups according to dialect and dialect differences. But these features did 
not separate them, on the contrary, they gathered them in a center. Although 
the dialect differences show some regional variation, the dominant language 
features are very close to Azerbaijani Turkish.

In this paper, the migrations that took place in Kars and its environs will be 
mentioned, and the different dialects and cultures of the various Turkish crew 
people living in the region will be explored.

Keywords: language, dialect, migration, immigrant, region, culture, Kars

Giriş

Güneybatı Kafkasya’nın sınırlarında yerleşen Kuzeydoğu Anadolu bölge-
sinde farklı dönemlerde çeşitli Türk tayfaları yaşamıştır. Türklerin Anadolu’ya 
gelişlerinin kesin tarihi bilinmese de bu tarihin milattan önceki yıllara kadar 
gittiği bellidir. At sırtında göçebe olan Türkler zaman zaman Kuzeydoğu Ana-
dolu’ya da gelerek burada bozkır hayatlarını devam ettirmişler. Asırlarca çeşitli 
kavimlerin uğrak yeri olan bölge Malazgirt Savaşı’ndan sonra kapılarını Türk 
boylarına tamamen açmıştır. Bunun içindir ki Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde 
Türkçe çok çeşitli ve elvandır. Bundan başka son yüzyıllarda, özellikle XIX. 
yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Kafkaslardan göç almış bölge zengin 
folklora ve farklı ağızlara sahiptir. Göçmenlerin kendileriyle getirdikleri kültü-
rel değerleri ve ağız farklılıkları sözlü ürünlerde daha açık olarak görülmektedir. 
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“Kars; hem Anadolu’da yapılan sayısız Türk akın ve yerleşmelerin geçit 
noktalarından biri hem de talihsiz Azerbaycan Türklerinin muhtelif zamanlar-
da, muhtelif etkiler altında bulabildikleri ilk sığınak olması bakımından çok çe-
şitli Türk topluluklarını ve ağız gruplarını içinde barındıran bir ilimizdir. Adeta 
bütün Türklüğü bağrında toplamış bir merkezdir.” (Ercilasun, 1983: 1). 

Burada yerleşik olarak yaşayan çeşitli grup ve topluluklardan oluşmuş in-
sanlardan başka, hem de hayvancılıkla uğraşan göçebe Türk tayfaları yaşamıştır. 
Karapapak /Terekeme, Dünbüllü / Çarıkçı, Kaçar, Türkman, Ayrım, Afşar, Ba-
yat, Muğan vs. tayfaları çeşitli dönemlerde Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin bazı 
köy ve kasabalarına yerleşmiş, nüfusunu artırarak çoğalmıştır. Bütün bu Türk 
tayfalarının birbirinden fazla farklı olmayan yaşam tarzı, gelenekleri, kültürel 
özellikleri gibi ağız özellikleri de zaman zaman birbirinin etkisinde kalmıştır. 

“Birçok Türk aşiret ve boylarına yatak rolü oynayan bugünkü Kars vilâyeti-
nin yerli sekenesi haricinde, muhtelif zamanlarda, buraya gelip yerleşen boyla-
rın başlıcalarını şunlar teşkil etmektedir:

1. Terekeme yahut Karapapak kabilesi 

2. Çarıhçı yahut Dünbüllü kabilesi

3. Afşarlar

4. Karakoyunlular

5. Ayrımlar

6. Bayatlar (Bazı yerli telaffuza göre Fayatlar)

7. Kacarlar

8. Mugan Türkleri

9. Türkmenler” (Caferoğlu, 1941: 9).

“Burası şark hududumuzun müntehası olması dolayısı ile bir taraftan hem-
hudut bulunduğu Kafkas ve İran Azerbaycanları, diğer taraftan da Ermenis-
tan’la Gürcistan’daki Türk boy ve aşiretlerine hakikî yatak rolü vazifesini gör-
müştür.” (Caferoğlu, 1941: 8).
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Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan bu tayfalar bugün ağız ve lehçe 
farklılıklarına göre kendi içlerinde daha alt gruplara bölünmüştür. Bu ağız ve 
lehçe özellikleri onları ayırmamış, tam tersi bir merkezde toplamıştır. Ağız 
farklılıkları, bölgesel olarak bazı çeşitlilik gösterse de hâkim dil özellikleri 
Azerbaycan Türkçesine çok yakındır. Muharrem Ergin, Doğu Anadolu’nun 
ağız özelliklerinden bahsederken yazı dilinin Türkiye Türkçesi olmasına rağ-
men konuşma dilinin Azerbaycan Türkçesi olduğunu belirtmiş, Kuzeydoğu 
Anadolu’ya özellikle Kars iline koyu Azerbaycan Türkçesinin hâkim olduğunu 
yazmıştır (Ergin, 1971: 7).

“Kars ili sınırları içinde tek bir ağız değil, her biri ayrı yönden Kars sınırları 
dışına taşan beş ağız vardır. Biz bunları;

1. Kars yerli ağzı,

2. Ardahan-Posof yerli ağzı,

3. Hanak Türkmenleri ağzı,

4. Kars Azerileri ağzı,

5. Kars Terekemeleri ağzı

olarak adlandırdık. Yaptığımız ses incelemesinde bu beş ağzın farklı hususiyet-
lerini daima işaret ettik.” (Ercilasun, 1983: 2). 

Kars yerlileri kimlerdir? Ahmet Bican Ercilasun’un bildirdiği gibi Kars yer-
lilerini göçmenlerin tabiriyle zaman-zaman “haşıl yiyenler” ya da başlarına ge-
nellikle bez sardıkları için “bezbaş” olarak adlandırdıkları gruplardır (Ercilasun, 
1983: 35). Bölgenin eskiden beri Osmanlı Hanedanlığına bağlı olduğu için 
yerel insanlara göçmenlerin “Osmanlı” demesi de görülmüştür. Bu grubun ağız 
ve kültür özellikleri Kuzeydoğu Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’ya doğru 
istikamet almış, genellikle Erzurum’dan Diyarbakır’a kadar bölgelere hâkim 
olmuştur. XI-XII. yüzyıldan itibaren bu bölgede yaşayan insanlar haklı olarak 
Kars yerlileri diye adlandırılmıştır. Yaşadıkları coğrafya ve devlet sınırları içeri-
sinde farklı bölgelerin ağız etkisine maruz kalmaları ve karışık Türk grupları ile 
karışmalarının sonucunda Kars yerlileri kendilerine özgü bir ağız yaratmış ve 
belirli farklılıklar meydana getirmiştir. 

“XV. yüzyılda Karakoyunlu ve Akkoyunlu hakimiyetleri devrinde bu grupla Ku-
zey ve Güney Azerbaycan’daki grup arasında hiçbir fark yoktur. Ancak buraları Os-
manlı hakimiyetine kesin olarak girdikten sonradır ki, Azerbaycan’da kalan Türk-
lerle aralarında bazı ağız farklılıkları belirmeye başlamıştır” (Ercilasun, 1983: 35).
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Kars yerlileri geniş bir alana yayıldığına göre ağızları Kars köylü ağzına, 
Zarşad (Arpaçay), Bardız, Şöreyel ağzına vb. gruplara ayrılmaktadır. Göle’nin 
güney kısımları, Arpaçay, Susuz, Kağızman, Sarıkamış, Akyaka (Kızılçakçak) 
bölgesinde yaşayan yerliler arasında da ağzın çeşitli kolları konuşuluyor. Zey-
nep Korkmaz, Anadolu ağızlarının oluşumunda çeşitli etnik grupların etkisini 
belirlerken Avşar ve Salur boylarının Kars yerli ağzının oluşmasında geniş rö-
lünü kaydetmiştir (Korkmaz, 1971: 8). Kelime hazinesi ve ses strukturu ba-
kımından çeşitli özellikler: ki bağlaçlı cümlelerin bolluğu, ve edatının hemen 
hemen hiç kullanılmaması, soru cümlelerinde soru edatını kullanmamak gibi 
genellikle bölgeye ait hususlar yerli Kars ağzına da özgü bir durumdur. 

Ardahan-Posof yerlileri kimlerdir? Ardahan-Posof yerlileri de Kuzeydoğu 
Anadolu’da ağız ve kültürel özelliklerine göre büyük alan kaplayan gruplardan 
biridir. Adından da belli olduğu gibi daha çok bölgenin kuzey kısmında yaşa-
maktalar. Ardahan, Göle’nin kuzey kısımları, Çıldır, Hanak, Posof bölgesindeki 
bu grup daha çok XII. yüzyılda bölgeye gelen Kıpçak Türklerin soyundandır. 
Geçen zaman içerisinde Oğuz boyları ile karışmış olsalar dahi kendilerine özel 
kültürel değerleri ve ağız özelliklerini kısmen korumuşlar. Göçmenler arasında 
“çinçavat”, “cavak” vs. adlarla tanımlanmışlar (Kırzıoğlu, 1953: 85).

Hanak Türkmenleri kimlerdir? Aslında bugünkü Kuzeydoğu Anadolu böl-
gesinde Türkmenler dediğimizde kendilerinin ve bölgedeki başka grupların 
Türkman olarak tanımladığı Alevi ve kısmen de Bektaşi Türklerdir. “Türkmen 
tabiri tarihi devirlerde ümumiyetle Müslüman olmuş Oğuzları ve Karlukları ifa-
de eder” (Ercilasun, 1983: 35). Bu grup Alevi inancına bağlı olduğu için bölge 
insanıyla fazla kaynayıp karışmamış, bu nedenden dolayı da ağız özellikleri fazla 
bozulmamıştır. Hanak’a bağlı köylerle yanı sıra Selim, Kars merkez ve Kağız-
man’a da bağlı bazı köylerde yaşamaktalar. Ahmet Caferoğlu, bu grupun Çepni, 
Bayındır, Iğdır, İmreli boylarına bağlı olduğunu belirtir (Caferoğlu, 1942: 16). 

Kars Azerileri kimlerdir? 1928 yılında Rus-İran savaşı sonunda Rusların 
eline geçen Sürmeli Çukuru 1920’li yıllardaki Gümrü, Moskova Antlaşmala-
rından sonra Türkiye’ye verilmiştir. Nüfusunun çoğunluğu Azerbaycan Türkü 
olan Iğdır (Sürmeli Çukuru) dışında Kars merkeze, Arpaçay ve Akyaka’ya bağ-
lı bazı köylerin de nüfusu Azerbaycan Türküdür. Bu topluluğun bölge insa-
nından temel farkı inancındadır. İslam dininin Şii mezhebine inandıkları için 
bölge insanı tarafından bazen “Şii”, bazen “acem” olarak tanımlanır. Bölgedeki 
Azerbaycan Türklerinin buraya gelmesi, yerleşmesi ve yaşamasını bir kaç aşa-
ma olarak değerlendirebiliriz. Bunları Akkoyunlu, Karakoyunlu döneminden 
başlayarak burada yerleşenler, Sürmeli Çukuru ile beraber ülkeye, dolayısıyla 
bölgeye bağlananlar, 1828’den başlayarak Erivan, Nahçivan kazalarından ve 
Güney Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinden buraya göç edenler, 1920’li yıllardan 
sonra daha çok Kars merkezde oturan, Gümrü, Ağbaba ve Şöreyel’den Ermeni 
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ve Sovyet zülmünden kaçarak gelen göçmenler teşkil eder. 

Son “kaçhakaç”la Kuzeydoğu Anadolu’ya göç etmiş Azerbaycan Türkleri 
geldikleri bölgenin ağız özelliklerini kendinde yansıtmaktadır. Geniş bir coğ-
rafyadan geldikleri için diyalek farklılıkları da dikkate alırsak Ahmet Caferoğlu 
tarafından bu topluluklar temel olarak sekiz yere ayrılmıştır. Şunu da belirtmek 
gerekir ki Caferoğlu bu göçmenleri Terekeme ve Azeri diye ayırmamış, onları 
bir arada ele almıştır. “Bunlar haricinde 1920 yılında Kafkasya’nın Bolşevikler 
tarafından istilâsı üzerine, birçok Azeri kitleleri yeniden Kars vilayetine ilticaya 
mecbur kalmışlardır. Bunlar arasında da ağızca bazı farklar göze çarptığından 
şöyle bir tasnife tutulabilirler: Göçlerle bölgeye gelen Azerbaycan Türkleri:

1. Kazahlı ağzı

2. Gümrülü ağzı

3. Karabağlı ağzı

4. Erivanlı ağzı

5. Borçalı ağzı

6. Gence şıhlıları ağzı

7. Makulu ağzı

8. Nahçivanlı ağzı” (Caferoğlu, 1941: 9).

Kars Terekemeleri kimlerdir? Kars Terekemeleri veya Karapapaklar da ge-
nellikle Güney Kafkasya’dan: bugünkü Gürcistan’a bağlı Borçalı, Ahıska-A-
hılkelek bölgelerinden, bugünkü Azerbaycan’a bağlı Kazak bölgesinden ve bu-
günkü Ermenistan’a bağlı Ağbaba bölgesinden göç ederek bölgeye yerleşmiş 
yarı göçebe Türk topluluklarıdır. Ağız özelliklerine bakılırsa Kıpçak unsurların 
bolluğundan bu topluluğun Türkmen ve Kıpçak boylarının karışımından ortaya 
çıktığı düşünülebilir. Çıldır bölgesinde, Doğruyol bucağında, Arpaçay, Susuz, 
Selim, Göle ilçelerinde, Kars merkeze bağlı köylerde oturmaktalar. 93 Harbi 
sırasında Osmanlı’nın iç kısımlarına göç eden Karapapaklar daha çok Sivas, 
Tokat, Amasya vb. bölgelere yerleştiler. Ahıska’dan göç eden Karapapakların bir 
kısmı ise Muş Bulanık ilçesine yerleşmiştir. 

“Bütün Kars vilayeti dâhilindeki Terekeme köylerinin sayısı, aşağı yukarı, 
114 köyü bulmaktadır. Bunların bir kısmı eskiden beri Kars’ta yerleşmişlerdir; 
bir kısmı ise Akbaba nahiyesinden, Borçalı’dan, Tifis’ten, Ahalkalak’tan ve sair 
yerlerden gelmiştir.” (Caferoğlu, 1941: 10). 
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“Kafkasların özgür ve yarı göçebe boyu olan Karapapak/Terekemeler bir 
yüzyılda iki kere büyük göçe maruz kalmış, yaşam yerlerini ve kültürel mi-
raslarını bırakmışlardır. İlk olarak 1828 yılındaki Rus-İran savaşından sonra 
imzalanan Türkmençay Antlaşması’ndan hemen sonra Aras Nehri’nin sınır 
olarak çizilmesi ve Azerbaycan’ın ikiye bölünmesi sonucu bölgeyi terk etmeye 
başlamışlar. Onlar Rus tebaası olmak istememiş, İran’a veya Osmanlı’ya göç 
etmişlerdir. Büyük çoğunluğu mezheplerini de düşünerek daha çok Osman-
lı topraklarına yerleşmek istemişlerdir. İlk önce Ahılkelek ve Ahıska’ya gelen 
tayfalar daha sonra buranın da kaybedilmesiyle orduyla beraber geri çekilmiş, 
Çıldır’a, Kars’a, Muş’a, Erzurum’a vb. bölgelere yerleşmişlerdir. İkinci büyük 
göç ise Sovyetleşme ve bölgedeki büyük mezalimler yüzünden 1921-1925 
yıllarında gerçekleşmiştir. Karapapak/Terekeme Türkleri, kadim Türk-Oğuz 
toprakları üzerinde kurulmuş Ermenistan’dan; daha çok sınıra yakın Ağbaba 
ve Şöreyel’den, Gürcistan’ın Borçalı bölgesinden ve Azerbaycan’ın kuzey-batı-
sından yine Doğu Anadolu’nun çeşitli köylerinde iskân edilmişlerdir.” (Asker, 
2019a: 96-97).

Kuzeydoğu Anadolu bölgesi XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak yak-
laşık yüz yıl savaş ve istilalara şahit oldu. Bununla bağlı olarak Güney Kaf-
kasya’dan gelen göçlerin, büyük bir bölümü de bu bölgede yerleşti. 93 Har-
bi’yle başlayan ve uzun yıllar devam eden siyasi olaylar neticesinde bugünkü 
Ermenistan sınırları içerisinde kalmış Gümrü, Ağbaba, Şöreyel’den; Gürcistan 
sınırları içerisinde kalmış Ahıska, Ahılkelek’ten on binlerce Müslüman Türk 
göçe zorlanmıştır. 

1828 yılında İran ve Rusya arasında Azerbaycan’ın Araz Nehri’ni sınır ala-
rak bölünmesiyle başlayan göçler genel olarak iki büyük dalga halinde olmuştur. 
Halk arasında “kaçhakaç” adı verilen bu göçlerin genel yol haritası Kafkasya’nın 
çeşitli bölgelerinden Kuzeydoğu Anadolu’yaydı. Bu siyasi ve milli göçlerin ve 
sürgünlerin ilk dalgası XIX. yüzyılın başlarında başlamıştır. Bu göçler 1877-
1878 Rus Osmanlı Savaşı’nda Osmanlı’nın yenilgisine kadar devam etmiş-
tir. İkinci kaçakaç dönemi olarak I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılından 
sonraki dönemi belirtmemiz gerek. Kafkasya’dan Doğu Anadolu’ya aralıklarla 
süren göç hareketi bu dönemde artmış ve 1930’lu yıllara kadar devam etmiştir.

Büyük zorluklarla, göç zamanı yaşanan can kayıpları ile bölgeye yerleşmiş 
ilk dalga göçmenler için Kuzeydoğu Anadolu’da hayat rahat olmamış, yeni sa-
vaş ve göçler başlamıştır. 1877-1878’de başlayan 93 Harbi’ndeki Osmanlı’nın 
yenilgisinden sonra bölgede 40 yıllık işgal dönemi başladı. Yerel veya göçmen 
olsun Müslüman Türk nüfusun bir bölümünün iç Anadolu’ya başlayan göçü 
de bölgenin kültürel değerlerini bozmaya ve Türk nüfusun Hıristiyan gelme 
nüfusa oranla azalmasına yol açmaktaydı. 
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Yerli nüfusun Osmanlı Devletinin iç bölgelerine göç etmesini mecbur kılan 
Ruslar, Kars’a ve etraf bölgelere Hohol, Duhobor, Molokan icmalarını, Alman, 
Eston, Yunan, Ermeni, Yezidi Kürtler, Asuri gibi gayrimüslüm halkları yerleş-
tirmeye başladılar (Kırzıoğlu, 1953: 553). 

“1878 Berlin Anlaşması’nın şartlarına göre, Rusya’nın idareciliğini kabul 
etmeyen on binlerce Türk nüfusu Doğu Vilayetlerini terk etmek zorunda kal-
mıştır. Müslümanların bir kısmı Osmanlı-Rus savaşı sırasında, bir kısmı da 
daha sonraları Rusların Hıristiyan olmayanlara uyguladığı baskılar ve Ermeni-
lerle yaşanan çatışmalar sebebiyle Osmanlı topraklarına göç etti. Sadece 1878-
1881 yıllarında yaklaşık 82.000 Müslüman Türk Rus tarafından Osmanlı tara-
fına geçti” (Asker, 2019: 788). 

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin, özellikle Kars, Ardahan, Iğdır illerinin nü-
fusunun etnik, milli ve kültürel tablosunu çizerken burada yaşayan Türklerin 
çoğunluğunun son iki yüz yılda belirli aralıklarla buraya gelip yerleştiklerini 
gözlemlememiz mümkün. Hiç bitmeyen göç ve savaş öyküleri halen bölgede 
yaşamaktadır. “Sürmeli çukurunun Azeri’sinde Erivan’nın, Nahçivan’ın özlemi; 
Terekeme’de Kazak, Tiflis, Borçalı, Akbaba’nın hatırası; Posoflu’da Ahıska’nın 
kara günleri; bugün bile Türkgözün’den, Alican’dan öteye bakan Karslının bu-
ğulu gözlerindedir” (Ercilasun, 1983: 1). Bu özlem hiç bitmemiş, kuşaktan ku-
şağa geçmiş, bugün de canlı olarak yeni kuşakların hafızasında yaşanmaktadır.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesine gelmiş göçler bölgenin ağız ve kültürel özel-
liklerini genişletmiş, bir birine temel hatlarıyla yakın ağız özelliklerinin yaran-
masına neden olmuştur. Bazı mezhepsel farklılıklar dikkate alınmazsa bölgenin 
Türk toplulukları birbirine kaynayıp karışmış, kültürel değerler bakımından 
bütünleşmiştir. 
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 Xalq Dastanımız “Kitabi-Dədə Qorqud” 371

ÖZET

Azərbaycan xalqının etnogenezinin müəyyənləşdirilməsində “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının dəyərli mənbə kimi rolu əvəzsizdir. “Dədə Qorqud dasta-
nı” Azərbaycan türklərinin maddi və mənəvi dünyasını geniş əhatə və ehtiva 
etdirən universal bir topludur. Dastanın boylarının araşdırılması onu göstərir 
ki, bu qüdrətli abidə təkcə bədii ədəbiyyat nümunəsi deyil, eləcə də xalqımızın 
qədim tarixini, mədəniyyətini, folklorunu, tarixi coğrafiyasını, etnoqrafiyasını 
özündə ehtiva edən mühüm məxəzdir. Dastandakı tarixi izlər özünü onomastik 
vahidlərin tədqiqində daha çox göstərir. Buradakı toponimlərin tədqiqi sübut 
edir ki, boylarda vaqe olan hadisələrin hüdudları olduqca genişdir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında rast gəlinən yer-yurd adlarının izini 
Göyçə mahalı və Göyçə gölü boyunca hər tərəfdə tapmaq olar. Bu eposda Göy-
çə mahalı, Göyçə gölü, Ağlağan dağı, Ayğır bulağı kimi toponimlər azərbay-
canlıların qədim yaddaşının və mədəniyyətinin izidir. 

Hazırda Azərbaycanla sərhəd təşkil edən Zəngəzur (Sisyan, Gorus, Qafan 
və Meğri), Dərələyəz və Göyçə zonaları tarixən Azərbaycan xalqının yaran-
ma arealına aiddir. Göyçə mahalını tarixi-etnoqrafik aspektdən tədqiq edərkən 
dastandakı onomastik vahidlərin araşdırılması mühüm zərurət kimi qarşıya 
çıxır. Dastan bu haqda kifayət qədər məlumat verir, bu ərazi dastan boyu oğuz 
türklərinin vətəni kimi göstərilir. Belə ki, Göyçə mahalının bir çox toponimi 
dastanda adı çəkilən toponim və antroponimlərlə tam ekvivalentlik yaradır.

Dastanda oğuz elinin qərb sərhəddi barəsində xüsusi məlumat olmasa da 
buradakı toponimik vahidlərin diqqətlə izlənilməsi ilə bu kimi məlumatları 
toplamaq mümkündür. Qeyd olunanları “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dus-
taq olduğu boy” əsasında nəzərdən keçirək: “Mən bu oğlanı alayım, ova gedə-
yin. Yedi günlik azuqla çıqayın. Ox atdığum yerləri, qılınc çalıb baş kəsdügüm 
yerləri göstərəyim. Kafər sərhədinə Cızıqlara, Ağlağana, Gökcə dağa aluban 
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çıqayın”. Təqdim etdiyimiz parçadan görünür ki, burada sadalanan toponimlər 
oğuz elinin daxilində “kafər sərhəddində” dir. Hər üç yer adının dilçilik baxı-
mından tədqiqi də onların Azərbaycan ərazisi tərkibində yerləşdiyinə şübhə 
yeri qoymur.  

Açar Sözlər: Oğuz Eli, Epos, Toponim, Etnogenez

Giriş

“Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının, qədim oğuzların, bütün türk 
dünyasının yaradıcı dühasının ən böyük və mükəmməl ədəbi-mədəni abidəsi-
dir. Xalqımızın zəngin tarixi, qədim mədəniyyəti, etnik xarakterindəki əxlaq və 
mənəviyyat dastanda geniş epik lövhələrlə əks olunmuşdur. Oğuz türklərinin 
epos təfəkkürünü ən mükəmməl şəkildə əks etdirən bu abidə oxucuya huma-
nizm, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq kimi keyfiyyətlər, sevgidə sədaqət, ata-ana-
ya hörmət və ehtiram duyğuları aşılayır.

Araştırma ve Bulgular

Elə nadir sənət inciləri var ki, yalnız onları yaradan xalqın deyil, bütün 
bəşəriyyətin mənəvi sərvəti hesab olunur. Tərənnüm etdikləri ümumbəşəri 
ideyalar, malik olduqları qeyri-adi bədii gözəlliklər onları əsrlərin sınağından 
çıxararaq hərtərəfli tədqiq və təhlil predmetinə çevirir. Azərbaycan şifahi xalq 
yaradıcılığının və bədii təfəkkürünün şah əsəri olan “Kitabi-Dədə Qorqud” da 
belə sənət nümunələrindəndir.

Azərbaycan xalqının etnogenezinin müəyyənləşdirilməsində “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının dəyərli mənbə kimi rolu əvəzsizdir. “Dədə Qorqud dasta-
nı” Azərbaycan türklərinin maddi və mənəvi dünyasını geniş əhatə və ehtiva 
etdirən universal bir topludur. Dastanın boylarının araşdırılması onu göstərir 
ki, bu qüdrətli abidə təkcə bədii ədəbiyyat nümunəsi deyil, eləcə də xalqımı-
zın qədim tarixini, mədəniyyətini, folklorunu, tarixi coğrafiyasını, etnoqrafi-
yasını özündə ehtiva edən mühüm məxəzdir. Bu xüsusda “Kitab”ın görkəmli 
tədqiqatçılarından olan mərhum akademik Tofiq Hacıyevin fikirlərini xatırla-
maq yerinə düşər: ”... qədim adətlərimizi, maddi və mənəvi mədəniyyətimizin 
tarixini öyrənmək üçün “Dədə Qorqud” kitabına dönə-dönə qayıtmaq lazım-
dır” [Hacıyev,1999: s.19]. 

Dastandakı tarixi izlər özünü onomastik vahidlərin tədqiqində daha çox 
göstərir. Buradakı toponimlərin tədqiqi sübut edir ki, boylarda vaqe olan ha-
disələrin hüdudları olduqca genişdir. Dastanda rast gəldiyimiz Gəncə, Bərdə, 
Dərbənd, Göycə dənizi, Alınca qalası, Gürcüstan sərhədi kimi yer adları bü-
tünlüklə Azərbaycanla əlaqədardır.
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Kitabda işlənən şəxs adlarının tədqiqi də onların təsadüfi seçilmədiyinin, 
dərin tarixi-etnoqrafik iz daşıdığının sübutudur. Dastanın görkəmli araşdırıcı-
ları buradakı antroponimlərin bir çoxunun tarixi-etimoloji aspektdən araşdırıl-
masına ehtiyac olduğunu qeyd etmişlər. Kitabda işlənən şəxs adlarının miqdarı 
və mənşəyi barədə çoxsaylı fikirlər vardır. Tədqiqatçı Ş.Cəmşidov qəhrəmanla-
rın 99 faizinin türk-Azərbaycan adlarının olduğunu vurğulamışdır [Cəmşidov, 
1977: s.41]. Hazırda Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycan ərazisində-
ki türk mənşəli toponimlərin bir qrupu məhz Dədə Qorquddakı şəxs adları 
əsasında formalaşmışdır. Bu onu göstərir ki, dastanda yer alan antroponimlər 
həmçinin, türkün etnik-coğrafi kordinatlarını əks etdirir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında rast gəlinən yer-yurd adlarının izini 
Göyçə mahalı və Göyçə gölü boyunca hər tərəfdə tapmaq olar. Bu eposda Göy-
çə mahalı, Göyçə gölü, Ağlağan dağı, Ayğır bulağı kimi toponimlər azərbay-
canlıların qədim yaddaşının və mədəniyyətinin izidir.

Şimali Azərbaycanın, məhz sonralar Ermənistan adlanan hissəsi “Qərbi 
Azərbaycan” kimi ayrılır. Qərbi Azərbaycan dağlıq ərazidir. Geniş çay şə-
bəkəsinə malik deyil, lakin çoxlu gölləri vardır. Onlardan ən böyüyü Göyçə 
gölüdür. Sahəsi 1.3 min kv.km-dir. Torpaq örtüyü rəngarəngdir. Təbii ehti-
yatlarla, flora və faunası ilə də zəngindir. Bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycanın 
bütün ərazisində olduğu kimi, burada da qədim insan məskənləri aşkar edilib 
[Əliyev,Həsənov,2007: s. 9]

Göyçə mahalı Göyçə gölünün sahilləri boyu geniş bir ərazini əhatə edir. 
Bu ərazi Rusiyaya birləşdirilənə qədər İrəvan xanlığının, sonralar isə İrəvan 
quberniyasının tərkibində olmuşdur. Sovet hakimiyyəti illərində Ermənistan 
SSR rayonlaşdırılarkən Göyçə mahalı süni surətdə beş inzibati rayon arasında 
bölünmüşdür: Çəmbərək rayonu, Basarkeçər rayonu, Aşağı Qaranlıq rayonu, 
Kəvər rayonu və Yelenovka rayonu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqda Göyçə mahalı tarixi Azər-
baycan torpağı kimi onun tərkibində olub. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının ərazisi 114 min kv.km olmuşdur. 1920-ci ildən 
ADR-i işğal edən yeni rus bolşevik imperiyası Azərbaycanın ərazisi olan Zən-
gəzur mahalı, Göyçə mahalı, Şərur mahalı, Dərələyəz mahalı, Dilican ərazisini 
qanunsuz şəkildə Ermənistana vermişdir. 

Göyçə mahalı cənubdan – Ağlağan təpəsi, Dəlik, Çənlibel dağları, Sə-
limgədiyi, şimalda isə Murğuz, Şahdağ silsiləsi ilə əhatə olunmuşdur. Şah da-
ğından baxanda bu mahal ortasına ayna salınmış güllü-çiçəkli bir nəlbəkini 
xatırladırdı. Göyçə mahalı Basarkeçər, Çəmbərək, Aşağıqaranlıq, Kəvər kimi 
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bölgələri əhatə edirdi. Bu mahalın Çəmbərək deyilən hissəsində, Ağbulaq, 
Ardanış, Qaraqaya, Yanıqpəyə, Gölkənd, Toxluca, Çaykənd, Ciyil, Şorca kimi 
məşhur və böyük kəndləri var idi.

Geniş otlaqlara malik olan Göyçə mahalında yaşayan əhali daha çox əkinçi-
lik, maldarlıq, arıçılıq, bağçılıq, xalçaçılıq və balıqçılıqla məşğul olmuşdur. 

Göyçə mahalı Azərbaycan aşıq sənətinin beşiklərindən biri olmuş və çox 
qədim zamanlardan bəri el şairlərinin vətəni kimi tanınmışdır. Göyçə mahalın-
da yaşayıb-yaratmış saz ustaları aşıq sənətinə yenilməzlik gətirmişlər. Buranın 
əhalisi şad günlərdə, qəmli anlarda qədim qopuzun varisi olan sazı kökləmiş və 
onun sədaları ilə ürək çırpıntısını, daxili sızıltısını ifadə etmişdir. Bölgə Azər-
baycan ədəbiyyat və mədəniyyət tarixinə Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Şair Məmmə-
dhüseyn, Aşıq Əsəd, Aşıq Qurban kimi məşhur ustad saz və söz sənətkarlarını 
bəxş etmişdir.

Göyçənin elə bir guşəsi yoxdur ki, orada türk-oğuz izlərinə rast gəlinməsin. 
Toxluca kəndindəki Qanqalı dağı, Göyərçin kəndinin örüşündə Qara Quze-
yadlı dağı, Zod aşırımında soyuq bulaq uzaq keçmişdən bu günə kimi oğuz 
türklərinin daş yaddaşı idi. Göyçə elinin şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində-
ki mifoloji varlıqlar haqqında inanclarının kökü qədim dövrə gedərək tanrıçı-
lıq, şamançılıq dünyagörüşünə söykənir. 

Hazırda Azərbaycanla sərhəd təşkil edən Zəngəzur (Sisyan, Gorus, Qafan 
və Meğri), Dərələyəz və Göyçə zonaları tarixən Azərbaycan xalqının yaranma 
arealına aiddir. Azərbaycanlıların yaşadıqları Zəngəzur və Göyçə zonaları qə-
dim dövrdə Alban ölkəsinin ərazisi olmuşdur. Bu əyalətlər yalnız e.ə. II-I əsr-
lərdə ilk dəfə işğal edilərək Ermənistana qatılmış və sonrakı əsrlərdə tədricən 
Kiçik Asiyadan ermənilər köçüb oralarda məskunlaşmışlar. Həmin zonalarda 
ermənilərin kütləvi şəkildə yerləşdirilməsi isə XIX əsrin əvvəllərindən başlan-
mışdır [Qeybullayev,1992: s.13].

 Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, e.ə.II əsrə qədər həmin ərazilərin 
yerli sakinləri indiki Azərbaycan ərazəsinin qədim əhalisi ilə eyniyyət təşkil 
etmişdir. 

Məlum olduğu kimi Şimali Azərbaycan ərazisi e.ə. IV əsrdən başlayaraq 
antik mənbələrdə Albaniya adlanır. Bütün qədim mənbələrdə bu ərazinin 
qədim əhalisi alban adlandırılır. Albaniyada eramızın I minilliyində alban et-
nosunun yaşamasını Azərbaycan tədqiqatçıları da isbat etmişlər [Məmmədo-
va,1986: s.109].
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Göyçə mahalını tarixi-etnoqrafik aspektdən tədqiq edərkən dastandakı 
onomastik vahidlərin araşdırılması mühüm zərurət kimi qarşıya çıxır. Dastan 
bu haqda kifayət qədər məlumat verir, bu ərazi dastan boyu oğuz türklərinin 
vətəni kimi göstərilir. Belə ki, Göyçə mahalının bir çox toponimi dastanda adı 
çəkilən toponim və antroponimlərlə tam ekvivalentlik yaradır.

Tarixən yerli türk tayfalarının məskunlaşdığı Göyçə mahalına XIII əsrin 
əvvəllərindən etibarən Qara dəniz bölgəsinin kimmer, iskit, sak kimi türk mən-
şəli tayfaların axını başlamışdır. Bu etnik köç XI-XII əsrlərə qədər sürmüş, 
sonradan bu əraziyə quqar, şirak, katak, peçeneq, oğuz tayfalarının da gəlişi ilə 
aborigen türk əhalisinin mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Orta əsr mənbələri 
də Göyçə mahalının Azərbaycan türklərinin əzəli torpaqlarının bir hissəsi ol-
ması faktını tam olaraq təsdiq edir. 

Dastanda oğuz elinin qərb sərhəddi barəsində xüsusi məlumat olmasa da 
buradakı toponimik vahidlərin diqqətlə izlənilməsi ilə bu kimi məlumatları 
toplamaq mümkündür. Qeyd olunanları “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq 
olduğu boy” əsasında nəzərdən keçirək: “Mən bu oğlanı alayım, ova gedəyin. 
Yedi günlik azuqla çıqayın. Ox atdığum yerləri, qılınc çalıb baş kəsdügüm yer-
ləri göstərəyim. Kafər sərhədinə Cızıqlara, Ağlağana, Gökcə dağa aluban çıqa-
yın” [Kitabi-Dədə qorqud, 1988, s.69].

 Təqdim etdiyimiz parçadan görünür ki, burada sadalanan toponimlər oğuz 
elinin daxilində “kafər sərhəddində” dir. Hər üç yer adının dilçilik baxımından 
tədqiqi də onların Azərbaycan ərazisi tərkibində yerləşdiyinə şübhə yeri 
qoymur.  

Yuxarıda verilən Cızıqlar toponiminə qaynaqlarda İrəvan quberniyasında 
həm kənd, həm qala adı kimi rast gəlinir. Xüsusi məqamlardan biri odur ki, 
dastanda Cızıqlar kafir-Gürcüstan hüdudundadır. Göründüyü kimi ilk orta əs-
rlərdə Qafqaz ərazisində nə erməni etnosunun, nə də hər hansı erməni dövlə-
tinin izi belə yoxdur. Qafqaz regionunda yalnız iki – Oğuz və Gürcü dövlətinin 
olduğu aydın olur [Əsədova, 2019: s.18].

Yuxarıdakı nümunədə Ağlağan yer adı da yenə həm dil, həm ərazi baxı-
mından Azərbaycanla əlaqədardır və Boz Abdal dağ silsiləsinin zirvələ-
rindən biridir. Göycə dağının harada yerləşməsi ilə bağlı isə qaynaqlarda 
əsaslı məlumat yoxdur. Lakin ehtimal etmək olar ki, o da Ağlağan, Cızıqlar 
yaxınlığında yerləşmişdir. Ola bilsin ki, İrəvan quberniyasındakı Gekçalu 
(Göycəli) dağı dastanda Qazan xan tərəfindən adı çəkilən Gökcə dağının 
özüdür. 
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Dastanda Göyçə gölü ərazisi kimi təsvir olunan yuxarıda adı çəkilən topo-
nimlər qədim tarix və mədəniyyətimizin nişanəsidir. Göyçə mahalında yerləşən 
və qədim insan məskənlərindən sayılan Babacan kəndinin adının etimalogiya-
sının izlərini də “Kitabi-Dədə Qorqud”da tapmaq mümkündür. Belə ki, das-
tanda tərənnüm edilən oğuz igidlərindən birinin adı Baybecandır. III boyda 
adı çəkilən Baybecan obrazı Dəli Qarcar və Banuçiçəyin atasıdır. Düşünürük 
ki, Babacan toponimi və Baybecan antroponimi arasındakı bu böyük fonetik 
oxşarlıq təsadüfi xarakter daşıya bilməz. “Kitab”da Oğuz elinin qərb sərhədində 
yerləşən Gökcə dənizinin də adı çəkilir. “Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu”nda 
deyilir: “Üç yüz say cidalu yigit bunun yanına cəm oldu. Meyxanədə beş gün 
yemə-içmə oldu. Andan Şirakuz ucundan Gökcə dənizə dəkin el çapdı” [Kita-
bi-Dədə qorqud, 1988: s.11].

Əksər alimlər burada Göycə gölünün nəzərdə tutulduğunu irəli sürür. 
Göyçə mahalı öz adını da həmin göldən götürmüşdür. Baxmayaraq ki, bölgənin 
qədim əhalisi təmamən türklər olmuşdur, XX əsrin əvvəllərində Göyçə mahalı 
sovet hakimiyyəti tərəfindən Ermənistana verilmişdir. Göycə gölünün adı isə 
1930-cu il fərmanı ilə Sevan olaraq dəyişdirilmişdir. Göyçə mahalı tarixən 
əbədi və əzəli azərbaycanlıların torpağı olmuşdur. V əsr erməni tarixçisi 
Moisey Korenski əsərində ermənilərin bu əraziyə köçməsinin eramızdan 
əvvəl II əsrdə erməni çarı Artaşesin zamanına aid olduğunu qeyd etmişdir. 
Ermənistandakı Axuryan (Zəngiçay) çayının adı da Urartu mənbələrindəki 
Ahuriani əyalətinin adıdır. V əsr erməni mənbəsində Akuri adlı kəndin adı 
çəkilir. “Dədə Qorqud dastanında” da bu ad Arkuri şəklində verilmişdir. Həmin 
kənd zəlzələdən dağılmış, azərbaycanlı əhalisi Yeni Axura adlanan kəndi 
yaratmışlar. Söylənilənlər sübut edir ki, Ermənistanın (bir sıra iri coğrafi adları 
mənşəyinə görə ermənicə deyil, qədim türkcədir.) Sevan gölünün adı Urartu 
dilindən erməni dilinə keçmiş sue “su” sözündəndir. Urartu dilindəki sue “su”, 
erməni dilindəki sov “göl” sözləri ilə türk dillərindəki suv “su” sözünün zahiri 
oxşarlığı diqqəti cəlb edir [Qeybullayev, 1992: s. 37].

İndiki Ermənistan ərazisində Göycə (İrəvan əyalətinin Şırakel nahiyəsində, 
Göycə mahalında), Göycəbəyli (İrəvan qəzasında), Göycəli (Sürməli qəzasında, 
Aleksandropol qəzasında), Göycəbinək (Qırxbulaq nahiyəsində) kimi yaşayış 
məntəqələri də olmuşdur [Budaqov B.Ə., Qeybullayev,1998: s. 322]. Bu əra-
zidəki yer adlarının mənşə etibarilə milli toponimlərdən ibarət olması onun 
hansı xalqa mənsubluğunu açıq şəkildə sübut edən faktlardandır. 

Qeyd etməyi lazım bilirik ki, dastanın mətni ilə Azərbaycan dilinin qərb 
ləhcəsi arasında da böyük uyğunluq var. “Kitabi Dədə-Qorqud”un dili Azər-
baycan dilinin yalnız bir yox, bütün ləhcələri ilə bağlıdır və bu sırada qərb ləh-
cəsinin xüsusi yeri vardır. Tədqiqatçı H.Mirzəzadə dastandakı bir çox dil fak-
tının qərb ləhcəsi ilə tam eyni olduğunu vurğulayır [Mirzəzadə, 1990: s.186]. 
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Dastanda işlənən avsal, ayıtmaq, binət, beşikkərtmə, börk, buğra, çayır, düğmə, 
eşik, əsrük, güz, hampa, xatun, kəpənək, qancarı, qutlu, ozan, sayru, ün, varmaq, 
yazı, yügrək və s. kimi arxaizmlər Azərbaycan dilinin qərb ləhcəsi baxımın-
dan səciyyəvi olan sözlərdir. Dastanın mətni ilə qərb ləhcəsi arasında aparılan 
müqayisələrdən doğan əsas ümumiləşdirilmiş nəticə budur ki, müasir Azər-
baycan dilinin qərb ləhcəsi və bu bölgədə yaşayan insanların həyat tərzi bir sıra 
parametrlərinə görə “Kitabi Dədə-Qorqud”un dil və etnoqrafiya yaddaşı sayıla 
bilər [Tanrıverdi, Bakı 2006: s. 9].

 Məlum olduğu kimi Nadir şah Əfşarın qətlindən (1747) sonra Azərbay-
canda iyirmi xanlıq meydana gəlmişdir və bu xanlıqların hər birininin Azər-
baycan tarixində öz yeri və rolu olmuşdur. Belə xanlıqlardan biri də İrəvan xan-
lığı idi. Qərbi Azərbaycan torpaqları bu və ya digər dövlətlərin tərkibinə daxil 
olsa da, burada ayrıca dövlət yaranmamışdı. İlk belə dövlət məhz İrəvan xanlığı 
olmuşdur.

İrəvan xanlığı Ağrıdağ düzənliyinin Göyçə gölü hövzəsi və Araz çayından 
cənub – qərbə doğru uzanan ərazini əhatə edirdi. Azərbaycanın şimal – 
qərbində yerləşən bu xanlıq paytaxtı İrəvan şəhəri olmaqla inzibati cəhətdən 
naiblərin idarə etdiyi 15 mahala bölünürdü. Bunlar - Qırxbulaq mahalı, 
Zəngibasar mahalı, Gərnibasar mahalı, Vedibasar mahalı, Şərur mahalı, 
Sürməli mahalı, Dərəkənd mahalı, Saatlı mahalı, Talin mahalı, Seyidli-Axsaxlı 
mahalı, Sərdarabad mahalı, Karpi mahalı, Abaran mahalı, Dərəçiçək mahalı, 
Göyçə mahalı idi. İrəvan xanlığı 1747-1797 –ci illərdə müstəqil dövlət olmuş, 
1797 – 1828-ci illərdə burada İranın hakimiyyəti bərpa olunmuşdu [Əliyev, 
Həsənov, 2007: s.13].

Qeyd olunmalıdır ki, Rusiya və İran arasında Türkmənçay müqaviləsi 
(1828) bağlandıqdan sonrakı ayrı-ayrı vaxtlarda ruslar əzəli Azərbaycan tor-
paqlarını müxtəlif üsullarla ermənilərə vermişdir. İndiki Ermənistan ərazisinin 
82%-ni məhz doğma ata-baba yurdlarımız təşkil edir. Göyçə mahalı, Göyçə 
gölü, İrəvan xanlığı, Zəngəzur, Dərələyəz əzəli-əbədi Azərbaycan torpaqları-
dır. Bu ərazilərdə onlarla inzibati rayon, şəhər, qəsəbənin, yüzlərlə kəndin adı 
dəyişdirilmişdir.

İndiki Ermənistanda azərbaycanlılara məxsus yaşayış məntəqələrinin 
adlarının dəyişdirilməsinə Ermənistan Respublikası hökümətinin qərarı ilə 
başlanılmışdır. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1935–
ci ilədək orada 190-dan artıq azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin adları 
dəyişdirilmişdir. Sonrakı dövrlərdə azərbaycanlılara məxsus tarixi adların 
dəyişdirilməsi prosesi daha da sürətləndirilərək kütləvi miqyas almış və 1991-
ci ildə Ermənistan Respublikası yaradıldıqdan sonra əsasən başa çatdırılmışdır” 
[Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırım., 2006:  s. 5-6].
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İnzibati rayonların adları Göyçə mahalı –Vardenis; Basarkeçər – Vardenis; 
Qəmərli- Artaşat; Vedi-Ararat; Calaloğlu- Stepanavan; Hacı Nəzər- Kamo; 
Molla Dursun- Şaumyan; Qurduqlu-Oktomberyan; Karvansaray-İncivan; 
Ağababa- Amasiya; Ağgül- Ani; Ellər-Abovyan; Allahverdi-Tumanyan; 
Duzkənd- Axuryan; Çəmbərək- Krasnoselsk; Hamamlı-Spitak; Üçkilsə- 
Eçmiədzin; Uluxanlı- Masis və s. kimi dəyişdirilmişdir [Rüstəmov,1992: s. 3]. 

Sonuç

Söylənilənlər təsdiq edir ki, tarixən Azərbaycan torpaqları olan, indiki Er-
mənistan adlandırılan ərazilərdə vaxtilə yaşayan Azərbaycanlıların soykökü tə-
mamən Azərbaycan xalqının etnogenezi ilə bağlıdır. Bu ərazilər tarixən Azər-
baycan türklərinin yaşadığı, böyük mədəniyyət və tarix yaratdığı bölgələrdən 
biridir. Bu ərazilərdə ayrı-ayrı inzibati vahid adları, toponimlər, əhalinin etnik 
tərkibi, say dinamikası və s. kimi məsələlər bilavasitə Azərbaycan türkləri ilə 
bağlı olmuşdur. 
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ÖZET

Anadolu’da bugün birbirinden farklı ağızlar bulunmaktadır. Bunun sebebi 
ise bu bölgenin 11. yüzyıldan bu yana göç almış olmasıdır. Anadolu’ya gelip 
yerleşen boylar farklı ağız özelliklerini de beraberinde getirmiştir. Bu boylar 
arasında çalışmamızda da vurgulayacağımız üzere Kıpçak boyu önemli bir yer 
taşımaktadır. Dilin kendi içinde şekillenip üzerinde yaşanılan coğrafyadan da 
izler taşıyarak farklılaşıp geliştiği unutulmamalıdır. Çünkü dil yaşayan bir var-
lıktır. Tıpkı insan gibi bir dil de doğar, yaşar ve ölür. Bu canlılıktan dolayıdır ki 
Orta Asya’da yaşayan bir kelimenin bir ses unsurunun Anadolu’da da yaşayıp 
geliştiğini söylemek mümkündür. Her dilde olduğu gibi bizim dilimizde de 
bu böyledir. Anadolu’ya gelip yerleşen gerek Oğuz boyu gerek Kıpçak boyu 
gerekse yabancı boylar Anadolu ağzının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 
Orta Asya’dan kopup gelen Kıpçak boyu Anadolu’da belirli yerlerde kümelen-
miş ve bu kümeler bugün dahi çeşitli sebeplere rağmen kendini koruyabilmiştir. 
Anadolu ağızlarına bakacak olursak Leyla Karahan bu ağızları; Doğu grubu 
ağızları, Kuzeydoğu grubu ağızları ve Batı grubu ağızları olarak 3 başlık altında 
toplamaktadır. Çalışmamızda Batı grubu ağızları içerisinde yer alan Gaziantep 
ağzı üzerinde durulacaktır. Bu ağız içerisinde Kıpçak Türkçesine ait ses unsur-
ları örnekleriyle verilerek bildirimizin konusunu oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız, Kıpçak, Gaziantep, Dil.

Giriş

Orta Asya’dan Anadolu’ya Kıpçakların Gelişi

Anadolu, Asya ve Avrupa arasında köprü konumunda olduğu için birçok 
çeşitliliği içinde bulunduran bir coğrafya olmuştur. Bu çeşitlilik dil, siyaset, din, 
kültür vs. her açıdan kendini göstermektedir. Anadolu çeşitli kavimlerin göç-
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lerine sahne olmuş ve çok sayıda uygarlığı bünyesinde barındırmıştır. 11. yüz-
yıldan bu yana göç alan bu coğrafya birçok Türk boyuna ev sahipliği yapmıştır. 
Örneğin; Oğuzlar, Kara Koyunlular, Ak Koyunlular, Ağaç-erleri, Karluklar, 
Halaçlar, Kıpçaklar, Kanklılar, Uygurlar vb.

Biz bunlardan konumuz dahilinde Kıpçaklara bakacak olursak, Türk hal-
kaları içinde en eski ve köklü olan boylardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Oğuzlarla birlikte Türk halkalarını oluşturan en kalabalık Türk topluluğudur. 
Bizans ve Latin kaynaklarında Kuman olarak adlandırılan bu kavim, Rus kay-
naklarında Polovest, Macarlar tarafından ise Kun olarak adlandırılmıştır. Bu 
adların ortak anlamlarının ise “sarı, sarımsı, solgun” şeklinde olduğu görülmek-
tedir. Kıpçaklara verilen isimlere ve anlamlarına baktığımızda onların dış görü-
nüşlerinden dolayı bu ismi aldığı bilginlerce kabul edilmektedir.

Kıpçaklar yazılı kaynaklarda ilk olarak 8. yüzyılın ikinci yarısında Mo-
yen-Çor adına Şine Usu’da dikilen kitabelerde zikredilmektedirler. Reşidüd-
din’in eserinde ise Kıpçak adının Türkçe “kovuk”tan geldiğini söylenmektedir.

11. yüzyıl başlarında Yayık boylarında yaşayan Kıpçaklar 1030 yılında 
Oğuzları batıya itmişler ve Rus prenslikleriyle komşu olmuşlardır. Rus kaynak-
ları Kıpçakların 1055 yılında Doğu Avrupa bozkırlarında olduklarını kaydet-
miştir (Argunşah ve Sağol Yüksekkaya, 2015: 265). Bu tarihten itibaren Aral 
ve Sirderya bölgesine Kuman-Kıpçakların egemen olması sonucunda bölgenin 
durumunda değişiklikler meydana gelmiş ve Oğuz Bozkırı deyimi yerini Deşt-i 
Kıpçak tabirine bırakmıştır. 

11. yüzyılın sonunda Macaristan, Lehistan ve Bizans topraklarına giren 
Kıpçaklar aynı zamanda Rus prenslikleriyle de birkaç defa savaşmışlardır. 12. 
yüzyılda Gürcistan’da, Güney Rusya’da, Romanya’da, Bulgaristan’da ve Maca-
ristan’da önemli rol oynamışlardır. Ancak 1241 yılında Kıpçaklar Altın Orda 
Devleti’nin hâkim unsuru olarak yaşamışlar, bir bölümü de Mısır ve Suriye’ye 
yerleşerek Memluk devletini kurmuşlardır (Argunşah ve Sağol Yüksekkaya, 
2015: 266). 

Kıpçakların geniş kitleler olmasına rağmen devlet hâkimiyetini çok kura-
mamalarının nedenleri arasında diğer toplulukların çabuk etkisinde kalmaları 
ve başka dinleri kolayca kabul etmeleri yer almaktadır. Kıpçakların Anadolu’ya 
gelişlerine bakacak olursak bu boy üç koldan Anadolu’ya giriş yapmıştır. Kaf-
kaslar üzerinden Karadeniz bölgesine, Trakya bölgesine ve Mısır üzerinden 
Gaziantep, Hatay gibi güney illerimize gelmişlerdir. 
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Anadolu ağızlarına bakacak olursak Leyla Karahan bu ağızları; Doğu grubu 
ağızları, Kuzeydoğu grubu ağızları ve Batı grubu ağızları olarak 3 başlık altında 
toplamaktadır. Gaziantep ağzı Batı grubu ağızları içinde yer almaktadır. 
Dil kendi içinde şekillenip üzerinde yaşayan coğrafyanın da izlerini taşıyarak 
farklılaşıp halk ağzına dönüşür. İşte göç ile Gaziantep’e gelen Kıpçaklar dille-
rindeki bazı ses unsurlarını geldikleri coğrafyanın diline de yansıtmıştır. Bugün 
dahi biz bu unsurların dilin kendi doğal işleyişi içinde yaşatıldığını görmekte-
yiz. Bildirimizde bu konu dâhilinde incelediğimiz örnekler genel olarak Ömer 
Asım Aksoy’un Gaziantep Ağzı 1 adlı eserinden, Hakan Sarıtiken’in Gaziantep 
Merkez Ağzı doktora tezinden ve Mustafa Argunşah, Gülden Sağol Yüksekka-
ya’nın Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri kitabından alınmıştır. Gaziantep 
ağzı ile Kıpçak Türkçesi içinde benzer olacak unsurlara bakacak olursak bunlar:

- /ç/ /ş/ değişimi

- ñ sesinin korunması

- g>v değişimi

- b>m değişimi

- s>z değişimi

- k>ḫ değişimi (Argunşah ve Yüksekkaya, 2015:314-322)

olarak karşımıza çıkmaktadır.

1- ç>ş – ş>ç değişimi: Bu değişimin Arap yazarlara ait kaleme alınmış eser-
lerde bir yazım özelliği mi yoksa o dönemde başlayan çağdaş Kıpçak grubu leh-
çelerinde devam eden fonetik bir değişme mi olduğu konusu birçok araştırmacı 
tarafından tartışılagelmiştir (Argunşah ve Yüksekkaya, 2015:314-315). Gülse-
vin, Hatta bu değişimin ortaya çıkmasından önce bir ş>s değişimi olduğu ve 
daha sonra bu değişimin ortaya çıktığını söylemektedir (Gülsevin, 2008:381). 
Aynı zamanda Gülsevin, Türkiye Türkçesi ağızlarında kapalı hecenin son sesi 
konumunda iken yaygın olarak görülen ç>ş değişmesinin, Kıpçakçanın sadece 
bir kolunda ve her şartta görülen ç>ş değişmesinden farklı olduğunu belirt-
mektedir. Bazı ağız çalışmalarında bunun Kıpçakça unsur olarak değerlendi-
rilmesinin acele bir iddia olduğunu eğer bu unsur iddia ediliyorsa da s>ş deği-
şimi örneklerinin o ağızlarda bulunmamasının izah edilmesini ister. (Gülsevin, 
2008:381-384). Bugün dahi Kıpçak Türkçesinde gerek konuşma içinde gerekse 
eserlerde bu değişimin sık sık karşımıza çıktığı unutulmamalıdır. Gaziantep 
ağzında da bazı kelimelerde bu değişim söz konusudur. Bu değişim kelime ba-
şında, ortasında ve sonunda olmaktadır. 
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çorba >şorba, şōra

çorak >şorak 

şalgam >çelem 

iğdiç> iğdiş

çepiç> çebiş

çakmak> şaḫımak (şimşek çakmak)

şimşir>çimşir

ilaç>ilaş

açlık>aşlık

biçti> bişti

gençlik>genşlik

tokaçla> toḫaşnan 

geçti> geşdi 

üç> üş 

yengeç> yengeşler 

göşdüler 

kaçtı>ġaşdı 

kaç>ġaş 

2- s>z değişimi: Kıpçak Türkçesinde geniş zamanın olumsuzunda rastlanır 
(Argunşah ve Yüksekkaya, 2015:322). Gaziantep ağzında da bu değişim söz 
konusudur (Aksoy, 1945:58-59).

sikke> zigge

camus> camız

atlas> atlaz

sopa> zopa

kısırganmak> kızırganmak
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suntur> zontur

papas> papaz

soytarı> zoytarı

çerkes> çerkez

yüzük>yüssük

sāten “zaten”

yüssȫ “yüzüğü” 

3- ñ sesinin korunması: Geniz “n” si olarak bilinen bu ses, İstanbul 
Türkçesinde olmayıp ağızlarda kendini yaşatan bir sestir. Tıpkı Gaziantep 
ağzında yaşadığı gibi Kıpçak Türkçesinde de yaşayan bu ses dönem eser-
leri yazılıyorken farklı şekillerde gösterilmiştir (Argunşah ve Yüksekkaya, 
2015:316). Kodeks Kumanikus’ta bu ses /g/ olarak gösterilmiştir. Metinleri 
normalleştirenler bunları /ñ/ olarak yorumlamıştır (Argunşah ve Yüksekka-
ya, 2015:307). 

bunalmak>buñalmak

donmak>doñmak

beniz>beñiz

deniz>deñiz

anlamak>anlamak

yuñu “yünü”

binlerce

beñ

beña “bana”

ḫåzar deñizi 

oña 

eñ



388 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

4- b>m değişimi: Gaziantep ağzı ve Kıpçak Türkçesinde olan bu deği-
şim bazen kelime başı bazen kelime ortasında olur (Argunşah ve Yüksekkaya, 
2015:321). 

masbana>masmana

bahane>mahana

gibi>kimi

basamaktı> masammaḳdı 

5- ğ>v / v>ğ değişimi: Kıpçak Türkçesini Harezm Türkçesinden ayıran 
özelliklerdendir. Özellikle halis Kıpçak Türkçesini temsil eden metinlerde 
karşımıza çıkar (Argunşah ve Yüksekkaya, 2015:321).  Bu değişim Gazian-
tep ağzında da vardır (Aksoy, 1945:64). Kodeks Kumanikus’ta kural olma-
makla birlikte bu değişimin olduğu görülmektedir (Argunşah ve Yüksekkaya, 
2015:308). 

soğan>sovan

oklava>oklağa

buğu>buv

soğuk>sovuk

6- k>h ̮ değişimi: Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinin karakteristik özel-
liği olarak öne çıkan ses olaylarından birisidir (Argunşah ve Yüksekkaya, 
2015:311). Gaziantep ağzında ise k fonemi, ilk heceden sonraki bir hecenin 
başında olup da kendisinden sonra kalın vokal gelirse genellikle h ̮ olur (Aksoy, 
1945:39). Kodeks Kumanikus’ta Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesindeki kadar 
olmasa da k>h değişimine sık sık rastlanılmaktadır (Argunşah ve Yüksekkaya, 
2015:307).

arka>arh ̮a

yakın>yaḫın

okumak>oh ̮umak

dokuz>doḫuz

korku>korḫu
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Sonuç

Sonuç olarak Anadolu’nun Gaziantep, Kilis gibi bugünkü Suriye coğraf-
yasına sınır illeri başta olmak üzere pek çok yerde karşımıza çıkan Kıpçak izi, 
Gaziantep ağzının diğer Anadolu ağızları içinde ayırıcı bir özellik taşımasına 
yol açmıştır. Genel olarak Kıpçak Türkçesinin izi olarak kabul edilen yukarıda 
verilen ses değişimlerinin Gaziantep ağzında da karşımıza çıkıyor olması, iki 
büyük Türk boyunun ortak coğrafyada ortak tarih ve kültürle yoğrulmuş yansı-
maları şeklinde görülebilir.
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ÖZET

İnsanoğlu yaşadığı her dönemde tarihi ve kültürü geleneksel yöntemler ile 
bütünleştirmiştir. Dokumacılık, insanoğlunun belirli ihtiyaçlarından doğmuş, 
bulunduğu dönemin tarih-kültür aktarımının gerçekleştirildiği geleneksel 
yöntemlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Her alanda olduğu gibi 
dokumacılık kendi içerisinde işlevsellik kapsamında farklı alanlara ayrılmaktadır. 
Göçmen toplumlarda konar-göçer hayattan dolayı kilim dokumaları ön plana 
çıkmıştır. Günümüzde göçmen toplumların kilimleri sanayi ve yerleşik hayatın 
etkisiyle halı formunu almıştır. 

Baraklar, Orta Asya’dan Anadolu’ya yerleşen Türkmen Oymaklarından bi-
ridir.  Barak aşiretleri Gaziantep, Nizip, Kargamış bölgelerinde yoğun olarak 
yaşamıştır. Aşiret yaşamının getirdiği yaşam tarzından dolayı farklı bölgelere 
göç etmişlerdir. Fakat kültürlerinin sürdürülebilirliği açısından geleneklerini 
yaşatmak amacıyla kendilerine has özelliklerini korumayı başaran nadir göç-
men aşiretlerinden biridir. Konar-göçer hayatın etkisiyle kilim dokumacılığı ile 
uğraşmışlardır. 

Bu kapsamda Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Barak kültürünün kilim 
dokumalarının günümüz de Gaziantep ilinde aktif üretilen makine halıcılığına 
olan etkisi araştırılmış, barak kilimlerinde kullanılan motif ve kompozisyonlar 
incelenmiştir. Ve Barak kültürüyle dokunan kilimlerin ortak özellikleriyle ma-
kine halısı tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Barak Kültürü, Kilim, Gaziantep, Halı Tasarımı.



394 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

ABSTRACT

Human beings have integrated history and culture with traditional met-
hods in every period of their lives. It is possible to say that weaving is one of 
the traditional methods in which the history-culture transfer of the period in 
which it was found, born from the specific needs of mankind, was carried out. 
As in all areas, weaving is divided into different areas within the scope of func-
tionality. Rug weavings have come to the fore in immigrant societies due to the 
condensate-nomadic life. Today, the rugs of immigrant societies have taken the 
form of carpets under the influence of industry and settled life.

Baraklar is one of the Turkmen Carvings that settled in Anatolia from 
Central Asia. Barak tribes lived extensively in Gaziantep, Nizip, Kargamis re-
gions. Due to the lifestyle brought by tribal life, they migrated to different re-
gions. However, it is one of the few migratory tribes that manages to maintain 
its unique characteristics in order to keep its traditions alive in terms of the 
sustainability of their culture. They have been engaged in rug weaving under 
the influence of konar-nomadic life.

In this context, the effect of the rug weavings of Barak culture migrating 
from Central Asia to Anatolia on machine carpeting produced actively in Ga-
ziantep province today was investigated and the motifs and compositions used 
in barak rugs were examined. And machine carpet design was realized with the 
common features of rugs woven with Barak culture.

Keywords: Barak Culture, Rug, Gaziantep, Carpet Design.

1. Görsel: Kilim Dokuma Tezgâhı



Geçmişten Günümüze Barak Kilimleri 395

Giriş

Dokumacılık, farklı formlar üzerinde gelişen çağa ayak uydurarak her 
dönemde varlığını sürdürmüştür. Göçebe dönemlerden günümüze kadar 
gelişen sanayi ile kompozisyon, kullanım ve hammadde farklılıklarıyla dö-
nüşümünü tamamlamış, hayatımızın belirli bölgelerinde işlevini arttırmıştır. 
Bu kapsamda göçebe toplumların getirdiği geleneksel bakış açısı ile modern 
bakış açısı her toplumda farklılık göstermiştir. Bulundukları bölgenin coğ-
rafi şartları, yaşam döngüsü, barınma ihtiyaçları gibi özellikler dokumacılık 
alanında farklı kompozisyonlar, motifler ve işlevsel özelliklerin oluşmasında 
etkili olmuştur. 

Barak toplumu Orta Asya bölgesinden Anadolu’ya göç eden çeşitli göçe-
be toplumlardan biridir. Günümüzde varlığını sürdüren birçok geleneğin yanı 
sıra dokumacılık Barak toplumunda önemli bir yere sahip olmuştur. Anadolu 
bölgesine göç eden birçok topluluk ile benzer kompozisyon yapılarına sahip ol-
muşlardır. Ancak motiflerinin yenilenebilirliği ve modern bakış açısına uyumlu 
yapısı belirleyici bir özellik olmuştur. 

Gaziantep yöresi, gelenekselliği ve ticaret yolunun uğrak noktalarından 
biri olması sebebiyle tarihte birden fazla toplum ile etkileşim halinde bulun-
muştur. 

Göçebe toplumların genel özelliklerini geliştirmiş özelliklerini günümüz-
de halı dokumacılığı ve sanayisiyle ülkemizde ve Dünya’da ön plana çıktığı 
bilinmektedir. 

Barak yerleşimlerinin büyük bir kısmı Gaziantep ilinde bulunmaktadır. 
Zamanla aşiret sisteminin getirdiği durumlar ile Akdeniz illerine göç etmişler-
dir. Günümüzde Barak toplumuna ait el dokuma kilimler Antalya Kaş bölgesi 
Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Renklerimiz Solmasın Barak Kilimleri 
Yok Olmasın” projesi canlandırılmış ve barak dokumacılığının sürdürülebilme-
sine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
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2. Görsel: Renklerimiz Solmasın Projesi

Barak Toplumu Kültür ve Tarihi

Baraklar Anadolu’ya yerleşen Türkmen Oymaklarının en etkin ve üretken 
kollarından biridir. Barak aşiretleri Gaziantep, Nizip, Kargamış üçgeninde yo-
ğun olarak yaşamıştır. Bu aşiret, sebebini bilemediğimiz bir göç hareketi ile 
Teke yöresi -Antalya- Kaş çevresine yerleşmiştir. İlk defa Boğazcık Köyü’ne 
gelen Baraklar, birkaç yüz yıldan beri Kaş bölgesinde yaşamaktadır. Sonradan 
çoğalarak üç köy teşkil edecek hale gelmişlerdir. Baraklar iyi bir sürü besleyici-
sidir. Besledikleri hayvanların yün ve kılından üretilen dokumalar günümüzde 
devam etmektedir. Sözlü tarihte Barak ismi Kıpçak dilinde “köpek” anlamı-
na geldiği bilinmektedir. Baraklılar çoğunlukla sürü sahibi Yörük- Türkmen 
obaları olduğundan buradaki sürüyü iyi koruyan seçkin bir köpek adı ile bi-
lindikleri söylenebilir. Güneydoğudaki  bir kısım Barak obaları için İt-Barak 
adlandırmasının buna dayandırmak mümkündür. 

Osmanlı arşiv belgelerinde Barak Aşireti adına Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında Halep Türkmenleri’nin Bayat boyundan oldukları, kimi kaynaklar-
da da Dulkadirli kolu, Cerit oymağından oldukları yazılıdır. Gaziantep-Ni-
zip-Kargamış üçgeninde yoğun olarak yaşayan bu oymağın türkülerine Barak 
Havası denir. Ezo Gelin Türküsü, Türkiye’de bilinen Barak Havasıdır. 

‘Türkmenler iskân edildikleri zaman bunlardan bir kısmı ziraatla uğraşmışlar 
ve köyler kurarak toprağa bağlanmışlardır. Diğer bir kısmı ise, eskisi gibi göçebelik 
ve hayvancılık yaparak çadır hayatından vazgeçmemişlerdir. Bu ziraatla uğraşan 
Türkmenlere “Barak” denmiş ve göçebe Türkmenler ise adlarını devam ettirmişler-
dir’(Kayıkçı, s3, 2020). 
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3. Görsel: Teke Yöresi Barak Dokuması

Barak Toplumunda Kilim Dokumacılığı

Göçebe toplumların ortak özelliği halı ve kilim dokumalarıdır. Geleneksel, 
tarihi, coğrafi hafızalarını kilimlere, seccadelere, ekmek torbalarına motifleme 
yöntemiyle aktardıkları bilinmektedir. Günümüzün getirdiği sanayi ve teknoloji 
unsurları ile dokumacılık bilgisayar sistemli makinelerde üretilmeye başlanmış-
tır. Ancak tarihi ve geleneği yaşatmak amacıyla hala el dokumaları yapılmakta-
dır. Barak toplumu göçebe özelliği ile dokumacılık alanında da faaliyet göster-
miştir. Antalya Teke yöresine göç etmesiyle bölgede kilim dokumacılığı ile ön 
plana çıkmışlardır. Kilim özellikleri incelendiğinde yedi çeşit dokuma vardır; 

1. Türkmen

2. Biçkili 

3. Aykırı

4. Çengelli 

5. Yelekli

6. Ürkütme

7. Koca Yanışlı Kilim (http://www.barakturkmenleri.org).

Genellikle koyun yününden kırkım ile elde edilen kilimler kış ve yaz mev-
simi olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisi kış aylarından çıktıktan sonra yaylaya 
çıkıldığında yapılan kırkım. Takriben Mayısın ilk haftasında yapılan bu kır-
kımda elde edilen yüne “yapağı” deniliyor. Koyun kışın ağılda çok yattığın-
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dan yünün yapışık hali yapağı olarak isimlendirilmiş. Yapağı koyunun kışlık 
kıyafeti olduğundan biraz fazla kirli oluyor, ancak elyafı uzun oluyor. Yapağı, 
yıkandıktan sonra didilerek kabartılıyor. Sonra didilmiş ve kabartılmış yün el 
ile özeniyor ve oklava-değnek gibi bir araçla burma haline getiriliyor. Burma, 
kola takılıyor ve süydürülerek eğriliyor. Eğirme işini Tengerek denilen bir el 
aletinde yapıyorlar. Tengerek, Türkiye genelinde kirmen kirman ve bazı yöre-
lerde eğirtmeç (Gazipaşa- Ermenek-Anamur) denilen ip eğirme aletidir. Ten-
gerekte eğirilip yumak haline dönüştürülen ip, artık dokumaya hazırdır (Yıl-
dız, s.7, 2012).

Sonrasında Renkleri elde etmek amacıyla boyama işlemi yapılıyor. Doğal 
elyaf üzerinde doğal boyalar kullanılarak renk tonları elde ediliyor. Güneş’te 
bırakma süresine göre kontrast sağlanmaktadır. Barak dokumalarında diğer 
göçebe toplumlardan ayrılan özelliği ise dokuma renklerinin çok canlı olma-
sıdır. Aynı rengin tonlarında da bu parlaklık ve canlılık göze çarpar. Sarı, mor, 
çivit mavi, kırmızı, yeşil, al ve pembe renkleri aynı kompozisyonda birlikte kul-
lanılabilmektedirler.

4. Görsel: Barak Kilimleri
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5. Görsel: Barak Dokumalarından İlham Alınarak Tasarlanmış Makine Halısı.
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Sonuç

Göçebe toplumlarda işlevsellik kazanan dokumacılık işlemi günümüzde 
teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak daha işlevsel hale getirilmiştir. Barak 
toplumu kilim dokumaları ve canlı renkleri ile ön plana çıkan topluluklardan 
biridir. Gaziantep ili göç yolları üzerinde olmasıyla birçok topluluğa, kültüre ve 
geleneğe ev sahipliği yapmıştır. Bu topluluklardan biriside ‘Barak’ aşiretleridir. 
Kendine has gelenekleri, kültürü ile günümüze kadar gelebilmeyi başarmış na-
dir topluluklardan biri olduğunu söylemek mümkündür. 

Günümüzde kilimcilik sanayinin gelişmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle 
halı formunu almış, geleneksel işlevselliğinden daha farklı formlarda kullanıl-
maya başlanmıştır. Anilin boyalarıyla yabancı boyama işlemleri doğal kompo-
zisyonların tahribata uğramasına sebep olmuştur. Ayı zamanda üretimin art-
masına yardımcı olmuştur.

Barak aşiretlerinin kilim dokumacılığı Gaziantep yöresinden Antalya yöre-
sine kadar uzanmıştır. Günümüzde makine halıcılığında da motif, kompozis-
yon etkilerini yansıtmıştır. Bu kapsamda Barak toplumu kilim dokumacılığına 
yönelik araştırma yapılmıştır. Geleneksel formlardan yola çıkılarak makine ha-
lısı tasarımı gerçekleştirilmiştir. 
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ÖZET

Türk xalqlarının dəmir dövrünün öyrənilməsində maral daşları xüsusi yer 
tutur. Maral daşları 4 üzlü, yastı, yonulmuş, bəzən üzəri işləməli daş dirək və ya 
lövhədən ibarətdir. Onların yastı üzündə maral, qaban, at və başqa heyvanların 
təsviri, həmçinin, silah və işarələr oyulurdu. Heyvan və insan təsviri olmayan, 
lakin digər atributlar: kəmər, dairə, bəzək və s. oyulan daşlar da abidə kimi 
tədqiqatçıların diqqətini çəkmişdir. Qeyd olunan təsvirlər özünəməxsus məna 
çalarına malik olmaqla, dəmir dövrünün araşdırılmasına bir daha köməklik 
göstərir. Bəzi tədqiqatçılar maral daşlarını kimmerilərə, daş heykəlləri isə iskitlərə 
aid edirlər. Üzəri təsvirli hər iki daş lövhələri müqayisə edərək, bir sıra oxşar 
və fərqli əlamətlərin olduğunu görə bilərik. Iskit heykəllərinin ön hissəsi enli, 
maral daşlarının isə ensizdir və eyni zamanda təsvir olunan əşyalarda da fərqlər 
vardır. Iskit heykəllərində baş xüsusilə seçilir, üz, bığ, əllər, kürəklər antropomorf 
təsvir olunur, maral daşlarında isə belə işləmələr yoxdur. Iskit daş heykəllərində 
sinəbənd, riton, hətta, zirehli geyim də oyulurdu. Bunlarla yanaşı, hər iki daş 
lövhələrdə xəncər, qılınc, ox, oxqabı, balta, baş geyimi təsvir olunmuşdur. Qeyd 
edək ki, maral daşları üzərində silahlar, qayış və s. insana məxsus əşyalar təsvir 
olunsa da, oyulmuş insan təsvirləri yoxdur. Qeyd edək ki, xarici əlamətlərinə 
görə daş lövhələr 3 xarakterik qrupa bölünür: a) balıqvari formalı; dəyirmi; b) 
qılıncvari, enli lövhə; v) müxtəlif böyüklükdə işlənməmiş daş lövhələr. Balıqvari 
formalı daşlar, çox yəqin ki, totemik inancla əlaqədar olmuşdur.

Maral daşlarının xronologiyası haqda müxtəlif fikirlər vardır. Onlar 
üzərindəki təsvirlərə əsasən erkən dəmir dövrünə aid edilirlər. Belə guman 
olunur ki, genezisi e.ə.II-I minilliklərə aid olan maral daşları uzun müddət 
mövcud olmuş və e.ə. IX-VII əsrlərdə daha da geniş yayılmışdılar. Onların 
tənəzzülü isə e.ə. VI əsrdən etibarən başlamışdır. Azərbaycan da türk-
oğuz dünyasının bir parçası kimi müxtəlif daş abidələrlə zəngin olmuşdur. 
Qarabağdan tapılan 19 ədəd belə daş heykəllər oğuz türklərinin vahid etno-
mədəni birliyini göstərməyə imkan verir.

Açar Sözlər: Türklər, Ənənə, Arxeoloji Abidə, Dəmir Dövrü, Daş Abidə
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Giriş

Türk xalqlarının incəsənət, ideologiya və sosial tarixinin öyrənilməsində bir 
abidə kimi maral daşları xüsusi yer tutur. Yazılı qaynaqlardan öncəki dönəmin 
araşdırılması üçün türklərin yaratdıqları daş abidələr önəmli yer tutur. Oğuz 
boylarının maddi mədəniyyətində daşdan yonulmuş balballar, bengüdaş, dikili 
daş, baba daşı və digər adlı, amma eyni məna ifadə edən, eyni yaddaşa söykənən 
tarixi abidələr bu günümüzə qədər qalmaqdadırlar. 

Araştırma ve Bulgular

Avroasiya boyunca geniş ərazidə məskunlaşmış türk xalqlarının mifo-
logiyası zəngin olmuş, çoxsaylı məzar daşları ilə tarixdə fərqli bir mədəniyyət 
yaratmışlar. Qədim türk adət-ənənəsində xüsusi yer tutan daş abidələr içəri-
sində maral daşları bütün arealda rast gəlinmiş, üzərindəki təsvirlərlə qismən 
fərqlənsələr də eyni mahiyyət daşımışlar. Maral daşlarının ilkin yaradıcıları və 
xronologiyası ilə bağlı yekdil fikir olmasa da, bütün türk-oğuz boylarının ta-
rixində balbal, dikili taş və s. kimi abidələrə rast gəlindiyindən, onların ümum-
türk mədəniyyətinin bir parçası olması artıq elmdə qəbul olunmuşdur. Qeyd 
edək ki, maral daşları üzərində silahlar, qayış və s. insana məxsus əşyalar təsvir 
olunsa da, oyulmuş insan təsvirləri yoxdur. Qara dənizin Şimal sahilləri iskit 
stelalarında döyüşçü təsvirləri olsa da, Mərkəzi Asiyada belə antropomorf ste-
lalar azdır və ya hərbi rəhbərlərin şərəfinə, onların ölümündən sonra qoyu-
lurdu. Arjan kurqanı yaxınlığından tapılan maral daşı Tuva və Monqolustan 
antropomorf stelalarının erkən formasıdır. Tədqiqatçılar daş lövhə üzərindəki 
xəncərin yaşını müəyyənləşdirərək, nəticədə onu iskit dövrünə aid etmişlər 
[Rjvalyov, 2001:94-97]. Aşkar olunmuş Arjan daşı düz, silindrik formadadır. 
Kurqandan 1 km aralıda Uyuk-Arjan adlı yerdə və Orzak-Aksı dərəsində və 
kurqandan 15 km cənub-şərqdə də belə stelalar tapılmışdı. Daha sonrakı döv-
rlərdə qaçan maral təsvirli şaquli antropomorf daş lövhələrdən biri Çinqataq 
dərəsində, digəri isə böyük Ajik adlanan yerdə qeydə alınmışdı. Stilistik planda 
antropomorf xüsusiyyətli monumental lövhə Okunev ərazisindən tapılmışdı. 
Burada sxematiklik daha üstün olduğundan, insan təsviri real xarakter daşımır, 
iri böyük gözlər, ağız, geniş pərli burun, şərti qulaq və s. nəticə etibarilə Okunev 
heykəlciyində insan üzünün yox, hiss orqanlarının əsas yer tutduğunu göstərir. 
Sırsk çaatasında tapılan qızıl əşyaları və maral daşları üzərində təsvirlər, habelə, 
monqol boyunbağıları – 7 Qardaş, Böyük Əkizlər və başqa çar kurqanlarında 
tapılan qızıl əşyalarla bənzərlik təşkil edir. Qızıl boyunbağılar – çar, tayfa baş-
çısı, əsilzadə – hərbçi, kahınlərın qəbirində tapılırdı. Iskit dövründə həm iskit, 
meot, ananyin, savromat, saklar arasında bu çox geniş yayılmışdı. Belə tapıntı 
Karakol kəndində və I Baraburqazının qəbirlərin tapılmışdı (6,53). Mərkəzi 
Qazaxıstandan 1, Altay ərazisində 50-yə qədər, Tuvada 20, Baykalətrafında 20, 
Monqolustanda 500-dən çox maral daşları tapılmışdır [Akişev,1978: 7-8].
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Maral daşlarının kimmerilərə məxsus olduğunu göstərməyə çalışan 
N.L.Çlenova, iskit daş heykəllərində-akinak, maral daşlarında isə kimmeri 
xəncəri və analoji olaraq maral daşlarında koban baltası, iskit heykəllərində sxe-
matik baltalar və s. fərqli təsvirləri açıb göstərir [Çenova,1984: 57]. Üzərindəki 
təsvirlərin sağ və ya solda yerləşməsi də fərqləndirici əlamət kimi götürülür. 
Təqribən 69 haldan 28-də sol (40,5%), 19-da sağ (27,5%), 12-də ön (17,5%) və 
9-da (13%) arxa hissədə təsvirlər var. Bütövlükdə ön və arxa üzdə 32%, yanlar-
da 68% təsvir qeydə alınmışdı. Avrasiya çölləri boyunca maral daşlarının 42%-
də sol, 32,2%-də sağ, 22,6% ön və 3,2%-də arxa tərəfdə, iskit daş heykəllərində 
isə 29,2% solda, 34,2% sağda, 36,6% öndə təsvirlər olmuşdur [Rudenro, 1960: 
60-67]. Tədqiqatçının gəldiyi bu nəticə ilə qane olmayaraq, yuxarıda göstər-
diyimizi, təkrar edək ki, maral daşları e.ə. VII-VI əsrlər üçün xarakterik olub, 
üzərindəki təsvirləri iskit dövrü maddi-mədəniyyət nümunələri ilə eyni tiplidir. 
Xakasiyada aşkar olunmuş daşbabanin üzərində türk damğası və göytürk yazısı 
qeydə alınmışdır ki, bu da abidənin birbaşa türklərlə bağlılığını təsdiq edir. 
Orta Asiyadan Anadoluya köçmüş barakların istifadə etdikləri döymələrin bir 
çoxu da maral daşları üzrəindəki naxışlarla oxşarlıq təşkil edir.

Ukrayna, Krım, Qara dəniz sahilləri, Şimali Qafqaz, Cənubi Ural, Sibir, 
Orta (Mərkəzi) Asiya ərazilərindən tapılan maral daşlarını 45 əlamət üzrə 
N.L.Çlenova müqayisə edərək, hamısı üçün ümumi olan-dairəvi və ya dör-
dkünc, öndən ensiz, yuxarı hissəsi arxaya əyilmiş, əl-ayaq, üz isə olmayan for-
maları ayırır [Çlenova,1984: 18-21]. Demək olar ki, bütün təsvirlərdə kaman, 
oxqabı, kəmər bir ensiz xətt şəklində verilirdi. Adlarını yuxarıda sadaladığımız 
əlamətlər bütün ərazilərdəki maral daşları üçün eyni olsa da, qalan 37 əlamətin 
xarakterik olduğu ərazilər fərqlidir. Belə ki, Şimali Qafqaz, Sibir-Mərkəzi Asi-
ya regionunu cəmi 6 əlamət: heykəllərin baş hissəsində lent və ya diadema; sifət 
əvəzinə 2 əyri xəttin çəkilməsi; halqalı sırğalar; asmalar; çərçivədə heyvan təs-
virləri; yanlarda-heyvanların olması birləşdirir. Ümumiyyətlə, 22 əlamət Sibir 
və Mərkəzi Asiya üçün xarakterikdir ki, onlardan 13-nü artıq yuxarıda göstər-
mişik. Digərləri isə dərin oyulmuş oval muncuqlar, dairəvi muncuqlar, təbərzin, 
Karasuk xəncəri, ziqzaqlı kəmər, marallar, kürəcikli sırğalar, evcik və ya «yolka», 
çiyin ağacı formalı və s. predmetlərdir. Qeyd edək ki, sonuncu 8 əlamət yalnız 
Sibir-Mərkəzi Asiya üçün xarakterik olub, digər yerlərdə qeydə alınmamışdır.

Qeyd edək ki, xarici əlamətlərinə görə daş lövhələr 3 xarakterik qrupa bö-
lünür: a) balıqvari formalı; dəyirmi; b) qılıncvari, enli lövhə; v) müxtəlif böyük-
lükdə işlənməmiş daş lövhələr. Balıqvari formalı daşlar, çox yəqin ki, totemik 
inancla əlaqədar olmuş, Altay, Minusinsk, Monqolustan ərazilərində müşahidə 
edilmişdir. Məlumdur ki, balıqvari və qılıncvari daşlar e.ə.V-IV əsrlərə aiddir. 
Tuva, Baykalarxası və Monqolustanın e.ə. VII-III əsrlərə aid olan maral daşları 
xarakterinə görə 2 qrupa bölünür: daş lövhələrdə maralların real təsvir olunma-
sı və maralların hədsiz üslublaşdırılması. I qrupda marallar bir-birinin ardınca 
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gedir, düz, ayaqları üstə təsvir olunur, II isə marallarda kürəyə atılan uzun bu-
daqlı buynuz, irəli çıxan dik buynuz, ayaqları bükülmüş formalar nəzərə çar-
pırdı. I qrupa aid abidələr Tuvanın şimali və mərkəzi rayonlarında yayılmış, 
üzərindəki təsvirlər Minusinsk çökəkliyinin Taqar dövrü, Şərqi Qazaxıstanın 
Çiliktin kurqanı, Qara dənizin şimal sahili iskitləri üçün xarakterik təsvirlərlə 
analogiya təşkil etmişdir. Tuvanın cənubunda yayılan daşlar isə II qrupa aiddir. 
Ümumiyyətlə, Tuvanın maral daşlarını tədqiqatçılar iskit dövrünə aid edirlər. 
Lakin bəzi daşların erkən iskit dövrünə aid olması faktı da üzə çıxmışdır və 
bundan sonra 3 tip maral daşları ayrılmışdı: Monqol-Baykal tipli - dimdik bu-
runlu maral təsvirli; Sayan-Altay tip -realist təsvirli və ümumi Avrasiya tip-
li – təsvirsiz. Maraqlıdır ki, tədqiqatçılar bütün Avrasiya çölləri boyunca olan 
daş lövhə və heykəllərin (cəmi 600 ədəd) 80%-ni Monqol-Zabaykalye tipinə 
aid edib, onları əsasən Karasuk mədəniyyəti dövrü abidələrindən hesab edirlər. 
Digər 2 qrupa aid olan daşların 20-si Tuva, Baykalarxası və Dağlıq Altaydan, 
təqribən 20-si Qazaxıstan, Şimali Qafqaz və Qara dəniz sahilindən tapılmış və 
onlar erkən iskit dövrünə aid edilir. 

Çuy maral daşının öyrənilməsi Dağlıq Altayda bu növ abidələrin araşdı-
rılmasının əsasını qoymuşdur. Onun ilk dəqiq təsviri hələ XIX əsrin sonlarına 
aiddir. Müxtəlif tədqiqatçılar qaya parçasına bənzər bu abidəni müxtəlif cür 
adlandırmışdır: N.M.Yadrintsev «Adım-bom», V.V.Sapojnikova «Atar-qaya», 
Q.N.Potanina «Adım-bom», P.P.Xoroşix «Adır-qan» və «Aderqaya» [Kubar-
yev, 2013: 7-18]. Altay ərazisində tədqiqatçıların rast gəldiyi və müəyyən qədər 
tədqiq olunmuş maral daşının qısa təsnifatına nəzər yetirək: Çuy maral daşı 
çayın sağ sahilində, Onqudaysk rayonunun İodro kəndi yaxınlığında yerləşir. 
Bu yarımdüzbucaqlı daş lövhə əyri kəsilmiş yaşıl şistdəndir, yuxarısı dairəvi və 
kənarları yüngülcə hamarlanmış vəziyyətdədir. Ölçüləri 210x50x30 sm olan 
daşın cənub-şərq (üz) tərəfində yuxarı hissədə göz, ağız boğaz təsvirləri seçilir. 
Orta hissədə tiyəsi aşağıya yönəldilmiş xəncər, xəncərin dəstəyindən yuxarıda 
isə 3 qısa paralel xətlər oyulmuşdu. Daşın ən aşağı hissəsində xaçvari nişan 
təsvir olunmuşdu. Daşın yuxarı hissəsində (şimal tərəfi) dərin dairəvi çıxın-
tı var. Tədqiqatçılar bunun qulaq mənasını verdiyini ehtimal edir [Kubaryev, 
1979, 12]. Halqa təsvirinin aşağısında – aydın seçilən xətlərlə yarımçıq heyvan 
çəkilmişdir. Ortada oxqabına qoyulmuş oxun qırıq-qırıq xətlərlə təsviri veril-
mişdir və o qayışdan asılı vəziyyətdədir. İki qısa xətlərlə at başı aşağı oxqabına 
birləşmiş vəziyyətdə göstərilmişdir. Maral daşının qərb tərəfində şəkil yoxdur, 
cənubda (yanlarda) iki kiçik təsvir vardır: keçi və arxaık balta. Çuy çayı sahilin-
də qeydə alınmış daş üzərində təsvir olunan sırğa sol qulaqdadır. Iskit-sak dö-
yüşçülərinin, tayfa başçılarının da sol qulaqda sırğa gəzdirməsi adi hal sayılırdı. 
Bundan əlavə, buradakı xəncər də iskit akinakına oxşayır. Iskit dövrü daş löv-
hələrində insan təsviri olmadığını deyən Rudenko S.İ., türk qəbirləri yanında 
şaquli qoyulan daşları insan fiqurlu heykəllər adlandırır [Rudenko, 1960: 326].
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Mərkəzi Asiyanın maral daşları kimi, Çuy daşının istiqaməti şərqədir. Qeyd 
edək ki, daş böyük qədim ibadətgahda yerləşir. Yustıd rayonunda qeydə alınmış 
maral daşı belə bir əhatədədir. Burada səkkizdaşlı mərasim halqasında mərkəzi 
yeri xereksurlar tutur. Onların içərisində ən iri maral daşı vardır. Bu mərkəzi 
maral daşı açıq-boz rəngli iri qranit lövhədən ibarətdir. Ölçüləri 260x100 sm, 
eni 15-20 sm-dir. Daşın cənub enli hissəsində ortada döyüş baltası təsvir olu-
nub, onun yan tərəfində (şimal) kolçan, şərqə doğru yönəlmiş ensiz üz tərəfdə 
uzunluğu 26 sm-ə çatan xəncər təsviri verilib [Kubaryev, 1979:13].

Yustıd kompleksindəki maral daşları üçün ən geniş yayılan forma dorkünc 
və materialı isə silisiumlu şistdən və xırda dənəli qumdaşından ibarət olmuşdu. 
Bir qayda olaraq, ensiz, uzun tərəf üz hissə sayılırdı. Yuxarıdan 3 paralel xətt, 
ortada – qayışdan asılmış xəncər təsvir olunmuşdu. Maral daşlarının yan enli 
tərəflərində həmişə bir və ya iki halqavari sırğa olurdu. Yan tərəflərdə maral, 
at, keçi, yırtıcılar və müxtəlif silahlar: təbərzin– sağda, kaman oxqabında solda 
təsvir edilirdi [Kubaryev, 2013: 77-79]. Yustıd çayının sağ sahilində digər maral 
daşları da qeydə alınmışdı: maral daşının sayı 19-a çatır və onlar demək olar 
ki, eyni formalıdır. Quruuzek və Baraburqazı çaylarının qovuşduğu yerdə, III 
Kokorya qəbirstanlığında, Qara-Dyurqun ərazisində, Qızıl-Car çökəkliyində 
tək sayda maral daşları qeydə alınmışdır.

V.V. Bobrovun fikrincə, qəbir tikililərində ölünün baş hissəsinə qoyul-
muş daş sütun-lövhələr maral daşlarının genezisinin öyrənilməsinə köməklik 
göstərmişdir. Karasuk qəbirlərində belə sütunlar azlıq təşkil etsə də, Kuznetsk 
çökəkliyinin İrmen abidələrində (IV Juravlevo,VII Tanay) kifayət qədər çoxdur 
və bir qayda olaraq, 25-35 yaşlı kişi qəbirlərində qeydə alınmışdır. Öz forması-
na görə eyni olan daş sütunlar Dağlıq Altayın kurqanlarında - VI Tıtkeskenin 
55-ci kurqanı; Biykenin 9,17,19,20,24 nömrəli kurqanlarında rast gəlinmişdir 
[Bobrov,1999].

Monqolustanda tapılmış 500-dən çox maral daşları mərkəzi qərb və şimal 
qərb rayonlardadır. Onlarla sərhəddə Tuva və Altay (Tuvada 30, Baykalarxa-
sında 10), Altaydan qərbdə - Şərqi və Mərkəzi Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, 
Orenburq vilayəti, Bolqarıstan və Almaniyada, Gürcüstan və İranda maral daş-
ları yayılmışdı [Kubaryev, 65-73].

Maral daşlarının xronologiyası haqda müxtəlif fikirlər vardır. Onlar üzərin-
dəki təsvirlərə əsasən inkişaf etmiş tunc dövrünə və ya erkən iskit dövrünə aid 
edilirlər. Tuva ərazisində qeydə alınan 5 daş lövhəni analiz edən tədqiqatçılar 
təsvirlərin azlığını nəzərə alıb, dəqiq tarix göstərməsələr də, yuxarıdakı xro-
noloji tarixi bir daha təsdiqləyirlər [Plotnikov, Xudyakov, 1987, 101]. Y.A.Şer 
maral daşlarının tarixini müəyyənləşdirməyi müstəqil və çətin məsələ hesab 
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edir, eyni zamanda Uşkin-Uver (Monqolustan) komplekslərinin Karasuk mə-
dəniyyəti predmetləri ilə yaxınlıq təşkil etdiyini bildirir. Tarixşünaslıqda maral 
daşlarının hansı rol oynamasına onların xatirə abidəsi, məbədgah, qurbangah və 
ya sadəcə qəbir kompleksinin bir hissəsi olması fikri formalaşmışdır. Monqo-
lustan və Tuvanın maral daşları bir qayda olaraq daş örtüklərin, xereksurla-
rın, qədim qəbirlərin darəvi əhatəsində rast gəlinmişdir. Yustıd məbədgahına 
anoloji ayin mərkəzləri Yelanqaş, Çaqan- Burqazı, Çaqan-Uzun, Kok-Uzel, 
Casater, Aoqut, Uzuntal və başqa çayların sahilində yerləşmişdir. Altayın ən 
böyük məbədgahı Katuni və Çuy çayı sahilindədir [Kubaryev, 2013, 29-37]. 
Baraburqazı məbədgahında kurqan qəbirləri, daş lövhələr və digər abidələr var.

Belə guman olunur ki, genezisi e.ə.II-I minilliklərə aid olan maral daşları 
uzun müddət mövcud olmuş və e.ə. IX-VII əsrlərdə daha da inkişaf etmişlər. 
Onların tənəzzülü isə e.ə. VI əsrdən etibarən başlamışdır. Bu tip mədəniyyət 
daşıyıcıları tədricən, yerli daş qəbirlər mədəniyyəti nümayəndələri ilə qaynayıb 
- qarışmış, bunun nəticəsi olaraq, daş lövhələr qəbirlərdən təkrarən daha yeni 
məna kəsb edərək, istifadə olunmuşdur.

Etnoqrafik, linqvistik və mifoloji materiallara əsaslanaraq, maralın ovu və 
parçalanma səhnəsini ölən və dirilən ilahə kultu və ya günəşlə də bağlamaq 
olardı. Maral kultu Sibir və Altayın tunqus, yakut, mansı, evenk, dolqan, selkun 
və s. xalqlarında olmuşdur [Kilunovski, 1987: 106-107]. I Pyotrun Sibir kollek-
siyasında, Qara dəniz sahillərində belə səhnələr çox zaman bahalı, təmtəraqlı 
qabları bəzəyirdi. Bununla əlaqədar, tədqiqatçılar mübarizə səhnəsini həm də 
çar emblemi kimi qəbul edirdilər [Martinov, Alekseyev,1986: 102-104].

Iskit tayfaları dünyanın dinamik olmasına-hərəkət, tsikl, inkişaf, obrazların 
bir vəziyyətdən digərinə keçməsinə inanırdılar. Bu halda onlar konkret hey-
vanı yox, müəyyən ideya daşıyıcısını təsvir etdiklərinə inanırdılar. Belə ki, ma-
ral-günəş simvolu hesab olunurdu. Ümumiyyətlə, bu dövrdə günəşi xarakterizə 
edən müxtəlif simvollar olmuşdur. Bütün iskit-sibir dünyasında tuncdan düzəl-
dilmiş və ya qızıl suyuna çəkilmiş solyar disklər mövcud olmuşdu. Onların bəzisi 
konsentrik dairələrlə bəzədilmiş (Stepanovsk kolleksiyasında, Nekrasovo qəbrs-
tanlığında, Serebrekovada, Aydaşinsk mağarasında), bəziləri isə maral təsvirli 
lövhələrlə (Taqarlılarda) birgə tapılmışdı. Günəşlə bağlı əsas ideyalar (işıq, şüa, 
hərəkət) müəyyən üsullarla göstərilirdi: lövhələrin qızılla işlənməsi-parlaq-
lıq, işıq; yarımdairəvi buynuz-saçan şüa; lövhəyə bərkidilən yarımdairələr isə 
hərəkəti, təkrarlanmanı bildirirdi. Ümumiyyətlə, qızıl həmişə günəş, od rəmzi 
kimi qəbul olunmuşdur. Iskit tayfalarının qızıla üstünlük verməsini həm antik, 
həm də müasir tədqiqatçılar da təsdiq edirlər. Iskit Sibir dünyasında «Yer günə-
şinə» - müqəddəs oda inam da solyar kultla əlaqədar idi. Məhz odla bağlı geniş 
yayılmış təsvir isə qoyuna aid edildiyindən, Taqarlılarda istifadə olunan xüsusi 
bayraqları bu heyvanların təsvirləri bəzəyidi [Martinov, Alekseyev,1986:99].
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Petroqliflərdə isə günəşin təsvirini 3 qrafik qrupda birləşdirmək mümkündür: 
1) müstəqil çəkilmiş solyar işarələr; 2) günəş işarəsinin müxtəlif heyvanların bə-
dəni üzərində çəkilməsi; 3) parlaq buynuzlar. Maral və qoyunun günəş obrazı bu 
dövr petroqliflərində xüsusilə geniş yayılmışdı. Hərfi olaraq erkək maral mənasını 
bildirən «saka» sözü, osetinlərdə «sağ», farslarda «sax», buryatlarda «sadaa(n)», rus-
larda «soxatıy» formasında işlənmiş, Orta Asiya iskitlərinin «saka» adı ilə eyniyyət 
təşkil etmişdir. Bəzi müəlliflər bu sözün iskit çarının adının bir hissəsini təşkil 
etdiyini güman etmişlər [Kilunovski, 1987: 103]. M.İ.Artamonov maralın kosmik 
gücü ifadə etdiyini, həmçinin tayfaların əsas totemi olduğunu söyləmiş, V.İ.A-
bayev onun bu fikiri ilə razılaşmışdı [Artamanov, 1973:33]. M.E. Kilunovski və 
M.P.Qryaznov maralı iskit panteonundakı Allahlardan birinin - günəş allahının 
atributu hesab etmişdir [Kilunovski, 1987: 103]. Maral həm də müəyyən allahla-
rın şərəfinə kəsilən qurbanlardan biri olmuşdu. Kelermes kurqanındakı riton və 
Mitanni möhürü üzərində maralın qurban kəsilməsi səhnəsi təsvir olunmuşdu. 
Burada gedən marallar, ayaqları bağlı, başı aşağı sallanan qurbanı kəsməyə apa-
rırlar. Ümumiyyətlə, başı aşağıya doğru sallanmış təsvirlərdəki heyvanlar simvolik 
«ölmüş» hesab edilirdi. Burada «həyat-ölüm» - «yuxarı-aşağı» mövqeyini nəzərə 
alsaq, ayaq üstə dayananlar canlı, başı aşağı olan qurban hesab olunmalıdır.

Maral başlı piləklər günəş allahının simvolu kimi Taqar mədəniyyətinin 
podqornovsk mərhələsinin sonları və bütün saraqaşen mərhələsi üçün xarak-
terik olub, üst geyimlərinin sinəsini, kəməri bəzəyirdi. I Pazırık kurqanından 
maral buynuzlu maska tapılmışdır. Marala inamın öz yerini ata verməsini xa-
rakterizə etmək üçün çox yəqin ki, dəfn olunmuş atın üzünə bu maska geydi-
rilmişdi. Amudərya dəfinəsindən tapılan buynyzlu at fiquru da günəş allaşının 
simvolu və nəsli totem kimi qəbul olunur. Qanadlı, buynuzlu at İssık kurqanında 
sak rəhbərlərinin baş geyiminin əsas elementi olmuşdur [Akisev, 1978: 47-59]. 
Ümumiyyətlə, bir maldar xalqı olaraq, iskitlərin həyatında iri və xırda buynuzlu 
heyvanların xüsusi rol oynaması danılmazdır. Bu xalqın ibtidai inancında da bir 
totem olaraq keçi, maral, qoyun və s. özünə geniş yer tapsa da, bəzən daha çox 
buynuz təsviri müşahidə olunur. Buynuzlu əcdadların rolu əski türk etnik mə-
dəniyyətində böyükdür: hökmdar və kahinlər başlarına buynuzlu tac qoyurdular 
və buynuzların sayı da onun gücünü bildirməyə xidmət edirdi. Buynuz atributu 
ritual – mifoloji element kimi də diqqəti cəlb edir.Bir sıra müqəddəs yerlərin 
qoyun və ya keçi buynuzu ilə bəzədilməsi, onlardan dilək istənməsi əhalinin 
inancından doğur. Iskit-sibir heyvani üslubunda maral buynuzları S-vari və ya 
çıxıntılı əyri oxlu verilirdi [ Qryaznov, 1978: 223-224]. Şimali Qafqazın Quma-
rovo kurqanının 3-cü qəbrindən uzunluğu 5 sm olan, qızıldan tökmə üsulu ilə 
hazırlanmış 5 ədəd maral fiquru tapılmışdı. Yalnız cəmi bir maralın buynuzu 
salamat qalmışdır. Ox qabını bəzəyən bu təsvir yandan götürülüb, buynuzu S–
vari əyri qarmağı xatırladır. Göz və burun deşiyi dərin, iri dairəvi dəlikdən ibarət 
olub, qızıl silindrin içərisinə mavi firuzə qaş qoyulmuşdu. S-vari formada buy-
nuzu olan maral süjeti demək olar ki, bir çox yerlərdə geniş yayılmışdı.
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Avrasiya çölləri boyunca maral təsvirləri geniş yayılmışdır. Maralın iskit-si-
bir üslubu üçün xarakterik pozası: ayaqları uzadılmış vəziyyətdə təsvir olmasıdır. 
Onlar bir qayda olaraq ön ayaqları bükülmüş, başı arxaya uzadaraq, buynuzunu 
bədən uzunu boyunca kürəyə toxunduran vəziyyətlərdə müşahidə olunmuşdu. 
Iskit maralının klassik təsviri Kubanda və Kelermes kurqanında maral fiqurlu 
qızıl lövhə şəklində tapılmışdı. Belə fiqurlar Kül-Oba, Aksütin, Böyük Ulsk, 
Krımın Ağ Məscid kurqanlarında, Orta Asiya çayarasında, Qərbi Sibirdə də 
üzə çıxarılmışdı. Korkinsk kurqanlarından (Krasnoyarsk vil.) iskit-sibir heyvani 
üslubu üçün tipik halda – ayaqları uçuşa hazır vəziyyətdə bükülmüş maralın 
tunc fiquru qeydə alınmışdır. Burada onun üzü azacıq aşağı əyilmiş, üzərin-
də aşağıya doğru istiqamətlənmiş kiçik çıxıntılar olan buynuzları yarımdairəvi 
əyilərək ox formasında verilmişdir. Açinsk-Marin rayonunda isə maral düz bo-
yunlu, irəli yönəlmiş sifətə malik olub, daha sxematikləşmiş, Xakass-Minusins-
kdə buynuzda hörmələrlə müşayət olunmuşdu [Rudenro, 1960: 268].

I Pyotrun Sibir kolleksiyasında da maral təsvirli fiqurlar diqqəti cəlb edir. 
Bir sıra maralların bədən təsvirində mütənasiblik gözlənilir və şərtilik nəzərə 
çarpmırdı. Oxşar üslublu maral təsviri II Pazırık kurqanında da qeydə alın-
mışdı. Sibir kolleksiyası içərisində sifət və dırnaqları qızıl suyuna çəkilmiş xal-
lı maral fiqurunun yuxarıya doğru bel istiqamətində genişlənən, azacıq irəli 
əyilən buynuzları və ləkəli bədəni xüsusi maraq doğururdu. Belə xallı marallar 
Kiçik Asiya yunanları, o cümlədən On və Orta Asiya üçün xarakterik olmuşdu 
[Rudenko, 1962: 30]. Analoji təsvirlər Qara dənizin şimal sahillərində – Novo-
ye Seroqoza kəndi qəbirlərində, Çertomlık kurqanından olan qılıncın dəstəyi 
üzərində, V Pazırık kurqanından tapılan xovlu xalça üzərində də rast gəlinmiş-
dir. Göründüyü kimi maral kultu əski türk gələnəyində müqəddəs sayılmışdır.

Sonuç

Türk-oğuz ellərində bu günüə qədər qorunub saxlanmış əski inanclar, 
əski tapınaklar zaman-zaman gündəmə gəlməkdədir. Bu, qədim türklərin öz 
adet-ənənlərinə sadiq qalması, ənənələri bir miras olarak yeni nesle ötürmək 
kimi özəl bir xarakterin olması ilə izah etmək mümkündür. Həm dünyadan 
köçmüş əcdadına hörmət əlaməti, həm də hayata bakışlarında farklılık, dö-
zümlülük oğuz ellərinin geçmişten bu günümüzə kadar daş yaddaşında özünü 
göstərir. 
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Şəkil 1: Maral daşı

Şekil 2: Orta (Mərkəzi) Asiyada maral daşları
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Şəkil 3: 1-7 (3-4 kəmərli) Birinci tip maral daşları, 8-10 II tip maral daşları



416 Orta Asya’dan Anadolu’ya Baraklar

Şəkil 4: Üzəri silah təsvirli maral daşları

Şəkil 5: Monqlustanda maral daşı
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Şəkil 7: Arjan kuqanı, qəbir kompleksi və maral daşları
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ÖZET

Anadolu sahasında XVI. yüzyıl başlarından XX. yüzyıla kadar gerek telif 
gerekse çeviri olmak üzere pek çok tıp kitabı kaleme alınmıştır. Eski Anadolu 
Türkçesi dönemine ait bu eserler Türkçenin tarihsel söz varlığı açısından önem 
arz etmektedir.

Çalışmamızda, Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşıyan, Sâlih bin 
Nasrullah’ın önde gelen eserlerinden biri olan “Gâyetü’l-Itkân f î Tedbîri Bede-
ni’l-insân” adlı Arapça yazılan eseri, Mustafâ Ebû’l-feyz tarafından XVIII. yüz-
yılda “Nüzhetü’l-Ebdan fi Tercemet-i Gayeti’l Itkan” adıyla Türkçeye çevrilmiş 
olan tıp kitabının 251a-497b varakları arasında geçen Türkçe bitki adları ele 
alınmıştır.

Eski tıpta, bitkilerin ilaç ham maddeleri olarak kullanılması bitki adları-
nın tıp ve eczacılık terimi olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bitki adları 
açısından zengin olan eski tıp metinlerinin bilimsel olarak ele alınması tarihi 
Oğuzcanın söz varlığının tespit edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Öncelikle çalışmaya konu olan eser ve yazarı hakkında bilgi verilmiş, daha 
sonra eserde geçen bitki adlarından Türkçe kökenli ve biri Türkçe biri yabancı 
kökenli (acı bakla, acıbādem vb.) olanlar üzerinde durulmuştur. Tespit edilen 
Türkçe bitki adları alfabetik olarak sıralanmıştır. Bitki adının tanımı ve Latince 
karşılığı verildikten sonra bitki adının geçtiği varak ve satır numarasını belirt-
mek için yalnızca tek yer gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız Türkçenin 
tarihsel söz varlığı araştırmalarına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Oğuzca, Tıp, Bitki Adları, Eski Anadolu Türkçesi.
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Giriş

Osmanlı İmparatorluğunda XVII. yüzyılda hekimbaşı olarak görev yapmış 
Sâlih bin Nasrullah’ın Arapça kaleme aldığı “Gâyetü’l-Itkân f î Tedbîri Bede-
ni’l-insân” adlı eseri, Mustafâ Ebû’l-feyz tarafından “Nüzhetü’l-Ebdan fi Terce-
met-i Gayeti’l Itkan” adıyla XVIII. yüzyılda Türkçeye çevrilmiştir.

Mustafâ Ebû’l-feyz’in doğum tarihi ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bil-
giye rastlanmamakla beraber “Hülāsatü’t-tıp” adlı eserinin ön sözündeki “…
tarih-i hicretin 1163 senesine baliğ oldukda sinn-i fakir yetmiş ikiye baliğ ol-
muş idi…”ifadesinden Hicri 1091 tarihinde doğduğu anlaşılmaktadır (Zülfikar 
Aydın, 1998: 290).

Kimi kaynaklarda Mustafâ Ebû’l-feyz’in Hekimbaşı Hayatizade Mustafa 
Efendi’nin talebesi olduğu dile getirilmiştir.1 Ancak Mustafâ Ebû’l-feyz’in 
“Risale-i Feyziyye” adlı eserinde tıp ilmini kimden öğrendiğini açıkladığını 
görmekteyiz. Burada gençlik yıllarından itibaren tıp ilmi ile uğraştığını, tıbbın 
bütün inceliklerini ve hakikatlerini, bütün kaidelerini ve pratik uygulamalarını 
öğrenmek için uzun yıllar Reisületıbba hizmetinde çalıştığını ve Allah’ın lütuf 
ve keremiyle pratik uygulamaları yapar ve hastayı tedavi eder hale geldiğini an-
latır. “Düstüru’t- tabib fi ameli minazi’t- terkib” adlı eserini Reisületıbba Ömer 
Efendiye ‘arz ettiğini’ bildirmesi Mustafâ Ebû’l-feyz’in ustasının Ömer efendi 
olduğunu göstermektedir (Zülfikar Aydın, 1998: 290).

Sultan Ahmet Dārü’ş-şifāsında başhekimlik yapan Mustafâ Ebû’l-feyz, 
Yenişehir, Bursa ve Mekke kadılıklarında bulunduktan sonra 1774 yılında 
İstanbul’da vefat etmiştir (Tahir, 1975: 230). Sâlih bin Nasrullah’ın Arapça 
olarak kaleme aldığı “Gâyetü’l-Itkân f î Tedbîri Bedeni’l-insân” adlı eseri, Mus-
tafâ Ebû’l-feyz tarafından “Nüzhetü’l-Ebdan fi Tercemet-i Gayeti’l Itkan” adıyla 
1728’de Türkçeye tercüme edilmiştir (Demirhan Erdemir, 1996:195). 

Çalışmamıza konu olan eser, Manisa İl Halk Kütüphanesinde 45 Hk 5328 
arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Eserin tamamı 497 varaktan ibarettir. Her varak 25 
satırdan oluşmaktadır.

Mustafâ Ebû’l-feyz’in Arapçadan Türkçeye çeşitli eklemeler yaparak çe-
virdiği eser, dört makaleden ibaret olup genel tıp bilgilerini içermektedir. Bi-
rinci makale “külliyāt” adıyla verilmiştir. Yazar, eczacıya “şarābį” demiştir, bir-
leşik-terkib ilaçlar tanıtılmıştır. İkinci makale farmakobe özelliği taşımaktadır. 
Üçüncü makale uzuvların hastalıklarından, dördüncü makalede ise ateşli hasta-

1-  bk. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 3 c. İstanbul, 1923, s. 232-233.; B. ŞEHSUVAROĞLU, Eczacılık Tarihi Ders-
leri, İstanbul, 1970, s. 298; T. BAYTOP, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün, İstanbul, 1984, s. 41… gibi
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lıklar ve çeşitli zehirlerden bahsetmektedir. Bunun yanı sıra skorbüt, frengi gibi 
yeni yeni tanınmaya başlayan hastalıklar da eserde yer almaktadır (Demirhan 
Erdemir, 1996:195).

Aşağıda, metinde tespit edilen Türkçe kökenli ve biri Türkçe biri yabancı 
kökenli bitki adları alfabetik olarak sıralanmış, bitki adlarının tanımı verildik-
ten sonra Latince karşılıkları gösterilmiştir. Ayrıca bitki adının geçtiği varak ve 
satır numarasını belirtmek için yalnızca tek yer gösterilmiştir.

acı baķla (T.-Ar.) Yabani bakla (Lupinus termis)
…ve aġac ķavunı çekirdegi ve laĥana toħmı ve sedef Ǿuśāresi ve acı baķla 

unı…
 280a/14.

acıbādem (T-Far.) Gülgillerden bir meyve ağacı ve bu ağacın acımtırak sert 
kokulu meyvesi (Cprunus comminis)

…ve müşk-i ŧarāmşįǾ ebyaż ve cenŧiyānā ve ancelįķā ve acıbādem ve yabān 
śarımśaġı…

 280a/13.

aġaç ķavunı (T.-T.) Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, taç yap-
rakları mavimsi pembe, küçük bir ağaç (Citrus medica) 

…ve śandal ve Ǿūd aġacı ve aġaç ķavunı ķabuġı ve diş otı ve biberiye gibi…
260b/6.

aķ behmen (T.-Far.) Kuduz otu, kavza kökü denilen kökü turba veya havu-
ca benzeyen dikenli bir bitki (Centura behen)

…ve feslegen toħımı ve lisān-ı ŝevr çiçegi ve zerenbād ve aķ behmen ve ķızıl 
behmen…

 258a/3.

aķ günlük (T.-T.) Asya’nın sıcak bölgelerinde ve Afrika’da yetişen türlerin-
den günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen günlük ağacının beyaz türü 
(Boswellia serrata) 

…ve aķ günlük ve mürr-i śāfį ve maśŧāki ve muķl ve balıķ…
281b/21.

aķ ħaşħāş (T.-Ar.) Gelincikgillerden, uzun bir sapın ucunda beyaz veya mor 
tek bir büyük çiçek açan bir bitki (Papaver) 

…ķarışdırub gögse süreler ve eger uyħusuzluķ Ǿārıż olursa aķ ħaşħāş…
251a/10.
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aķ śandal (T.-Ar.) Hindistan’dan getirilen kuvvetli ve güzel kokulu sert bir 
ağaç (Arbutus andrachne)

…ve siñirli yapraġı Ǿuśāresi sekiz dirhem aķ śandal ve gül ve mercān…
 331a/5.

aķ zencebįl (T.-Ar.) Beyaz zencefil (Zingiber officinale) 
…aķ zencebįl iki dirhem kāfūr bir dirhem…
420b/24.

altun otı (T.-T.) Yüksekliği 5-20 cm. arasında değişen, çiçeksiz, çok yıllık 
bir bitkidir. İdrar sökücü olarak kullanılır (Helichrysum arenarium) 

…kehribā ve meyān köki ve altun otı südüser dirhem…
326b/17.

andız (T.) Andız otu (İnula helenium) 
śıfatı çenŧiyānā ve andız ellişer dirhem irşā ve ĥavlincān… 
252b/3.

ardıç (T.) Güzel kokulu, kışın yapraklarını dökmeyen, yuvarlak kara yemiş-
leri ilaç olarak kullanılan bir bitki, ars ağacı ( Juniperus) 

…ve śaǾter ve sünbül ve edħįr ve ānįsūn ve rāziyāne ve kemmūn ve kişnic 
ve ardıç…

263b/5.

arpa (T.) Arpa (Hordeum) 
…arpa śuyı yüzer dirhem bunları ķaynadub süzeler ve içine sekiz…
264b/25.

aŧa śoġanı (T.-T.) Zambakgillerden, yeşil çiçekli ve beyaz damarlıdır. To-
humları, kökü ve soğanı tedavi için kullanılır (Allium cepa) 

…çinŧayānā ve levfu’l-ĥayye ve aŧa śoġanı ve zerāvend…
251b/22.

ayruķ (T.) Ayrıkotu (Cynodon daktylon) 
…ķurdları ķırmaķda mücerrebdir śıfatı ayruķ bir ķabża müşk-i ŧarāmşįǾ…
280b/16-17.

ayva (T.) Ayva (Cydonia ablonga) 
…ise śovudıcı ve yumuşadıcı şeyler vireler meŝelā bezr-i ķaŧūnā luǾābı ve 

ayva…
253a/16.
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baldırıķara (T.-T.) Persiyavşan, hint çörek otu, hinul cede, su sünbülü, venüs 
ağacı (Aspelinum adianthum) 

…ķıśa maĥmūd ve baldırıķara birer ķabża hemįl ve şāhtere…
312a/3.

beşparmaķ (T.-T.) Gülgillerden, yol kıyılarında ve çayırlarda yetişen, sür-
güne karşı kullanılan bir bitki, kurt pençesi (Potentilla reptans) 

…siñirli yapraġı ve beş parmaķ didikleri nebātı ķomaķ…
343a/8.

bögrülce (T.) Börülce, bir cins kuru fasulye (Vigna sinensis) 
…baķılla ve bögrülce gibi ve daħį ay evvellerinde cimāǾdan ve ĥamāma var-

madan śaķınalar.
365a/12.

bögürtlen (T.) Bögürtlen, gülgillerden dikenli ve çok yıllık bir çalı (Rubus 
caesus) 

…gül ve bögürtlen yapraġı ve śandal ve hālic ve mersįn yapraġı ve ayva…
432a/10.

buġday (T.) Buğday (Triticum aestivum) 
…ħatmį köki ve zanbaķ köki on altışar dirhem buġday…
433b/12.

burc aġacı (T.-T.) Burc ağacı, ökse otu, ökse ağacı, gökse ağacı (Loranthus 
europoeus) 

…aġacı ķabuġı ve burc aġacı ve peyġamber aġacı ve śapārįna…
474a/5.

çadır uşaġı (Far.-T.) Maydanozgillerden, öz suyu hekimlikte kullanılan bir 
bitki, (Dorema ammoniacum) 

…ġāyet nāfiǾdir śıfatı sirkeyle ĥal olunmuş çadır uşaġı…
317a/1.

çilek (T.) Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki ve bu bitki-
nin güzel kokulu, pempe, kırmızı renkli meyvesi, koca yemiş (Fragaria xananassa) 

…aġaç ķavunı ekşisi ve limon ve ekşi nar Ǿuśāresi ve çilek…
325a/8.

çörek otı (T.-T.) Çörek otu, siyah susam, şevkerak, karamuk, şehniz (Nigel-
la damascena)

…dirhem çörek otı bir dirhem noħūd unı altı dirhem bunları…
 345b/2.
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delüce (T.) 50-100 cm yükseklikte, bir yıllık, otsu ve yabani bir bitki (Loli-
um temulentum)

…Türkce delüce dirler bunları tütsi virmek daħi nāfiǾdir.
300b/12.

deve dikeni (T.-T.) Deve dikeni, eşek dikeni, boğa dikeni, genel adlarıyla 
bilinen bir bitki (Silybum marianum) 

…yabān ŧurbı ve deve dikeni ve śu teresi…
458a/15.

dilki ħayāsı (T.-Far.) İtkasarı (Orchis hircina) 
…ķurumuş dilki ħayāsı ve ķurumuş ŧavşan raĥmi bunlardır.
363a/22.

diş otı (T.-T.) Kurak ve çorak yerlerde yetişen, çok yıllık ve otsu bir bitki; 
kurdan otu, ada çayı (Plumbago europea) 

…ve zerāvend ve esķabiyūzā ve irsā ve diş otı…
317b/10.

ebegümeci (T.-T.) Dövelek, ebemgömeci; yapraklı dalları ıspanak gibi pişi-
rilerek yenen bir bitki (Malva sylvestris) 

…bedenini ebegümeci ve sedef ve yapışķan ve papadya…
324b/11.

elma (T.) Elma (Malus pumila) 
…elma śuyı ve ķuzı ķulaġı şarābı ile hindibā…
324b/18.

erik (T.) Erik (grunus domestica) 
eger māddeyi śafrāviyye olursa ħıyarşenbe veyā erik…
325a/14.

gelincik (T.) Gelincik çiçeği, numan çiçeği, Girit şakayığı (Papaver rhoeas) 
…meŝelā müşk-i ŧarāmşiǾ ve zerāvend ve gelincik ve zerrįn…
470a/8.

gök sūsen (T.-Ar.) Mavi zanbak (Lilium candidum) 
…budur gök sūsen köki yigirmi dört dirhem bunı…
371a/6.

ılġın (T.) Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen, beyaz veya pembe çi-
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çekli bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix tetrandra) 
…ve eger ŧalaķda sedde olursa Ǿilācında kebre köki ķabuġı ve ılġın…
291b/18.

ıśırġan (T.) Isırgangillerden, 50-150 cm yükseklikte, her tarafı sert tüylerle 
kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan, 
bir veya çok yıllık otsu bitkiler (Urtica) 

…bir Ǿaded meyān köki ve ıśırġan toħımı ve birer buçuķ dirhem…
252b/1.

igde (T.) İğde ağacı, çiçeği ve yemişi (Elaegnus angustifolia) 
…igde çekirdegi miķdārı şaflar idüb istiǾmāl ideler.
379b/10.

iki ķardaş ķanı (T.-T.-T.) Kardeşkanı ağacı; baklagillerden, en çok Asya’nın 
sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç (Calamus draco) 

…yumurŧa aķı ve gıl-ı ermenį ve iki ķardaş ķanı ve günlük…
352a/21.

it üzümü (T.-T.) İt üzümü, tilki üzümü, Frenk üzümü, köpek üzümü bitkisi 
(Solanum nigrum) 

…varsa teskįn ideler ve it üzümü yapraġını veyā semiz otını żamād ideler.
302a/2.

ķabaķ (T.) Kabak; kabakgillerden birçok türü bulunan bir bitki (Cucurbita) 
…bi’l-ḫāṣṣa nāfiǾdir ve ķabaķ ve sedef bunlar daḫį bi’l-ḫāṣṣa…
274a/6.

ķara çöpleme (T.-T.) Kara çöpleme, siyah harbak, boynuz otu; düğün çiçe-
ğigillerden, yaprakları geniş ve parçalı, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, 
kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan, ülkemizde iki 
türle temsil edilen, çok yıllık, otsu bitkiler (Helleborus niger) 

…ve ķara çöpleme dörder dirhem zencebįl ve zerenbād ve aġaç ķavunı…
307a/18.

ķara çörek (T.-T.) Kara çöre otu, çörek otu (Nigella sativa) 
…ve burçaķ ve cenŧiyānā ve bāķılle ve acıbādem ve incir ve çeriş ve ķara 

çörek…
444a/19.

ķara helįle (T.-Far.) Tohumları ilaç olarak kullanılan bir bitki (Fructus my-
robalani) 
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…ħıyārşenbe balı ve diyāķatįliķūn ve sināmeki ve ķara helįle gibi devālar…
290a/15.

ķara ķoz (T.-Ar) Bir çeşit ceviz 
…aślü’l-ħummāż ve ķızıl behman ve ķara ķoz ve siñirli…
291a/15. 

ķarabaş (T.-T.) Karabaş otu, keşiş otu, lavanta çiçeği; yaprak ve çiçeklerin-
den uçucu yağ elde edilen, 50 cm kadar yükselebilen, mor çiçekli ve çalımsı 
bitkidir (lavandula stoechas) 

…dirhem ķarabaş ve lisān-ı ŝevr çiçegi birer ķabża arāmānįkū süfūfı…
260b/10.

ķarġa düvelegi (T.-T.) Karga düleği, Ebucehil karpuzu, acı hıyar, eşek hıyarı 
(Ecballium elaterium) 

…ve ħaŧmi köki ve ķarġa düvelegi köki ve ketān toħmı…
316b/15.

ķaŧır ķuyruġı (T.-T.) Katırkuyruğu bitkisi, domuz dikeni (Anaygyrisfoedita) 
…ve kemāfįŧūs ve kimāderyos ve āftin ve şāhtere ve ķaŧır ķuyruġı ve…
305b/11.

ķavaķ (T.) Kavak ağacı (Populus alba) 
…vażǾ olunacaķ devālar gül merhemi ve ķavaķ merhemi…
300a/12.

ķaya ķoruġı (T.-Far.) Kaya koruğu, camus kulağı; kayalık yerlerde yetişen 
ekşimsi yemişleri olan bir bitki (Cedum acre) 

…ve gül ve mārūl ve hindibā ve semiz otı ve ķaya ķoruġı…
325a/7.

keçi boynuzı (T.-T.) Keçiboynuzu, Baklagillerden, 3-10 m yükseklikte, bile-
şik yapraklı, kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç ve bu ağacın baklamsı, 
şekerli olan yemişi (Cretonia siligua) 

…keçi boynuzı gibi olur Senārŧūs dir ki ekŝeriyyā bu maraż…
457b/4.

ķırlanġıc otı (T.-T.) Kırlangıç otu; gelincikgillerden, çiçekleri altın ve limon 
sarısı renginde olan, tanelerinden asitsiz bir yağ elde edilen, sütü 433 siğillere 
karşı kullanılan, çok yıllık ve otsu bir bitk (Chelidonium majus) 

…birer ķabża ķıśamaĥmūd ve hemįl yarımşar ķabża ķırlanġıc otı bir dirhem…
313b/22.
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ķıśamaĥmūd (T.-Ar.) İştah açıcı ve mide ağrılarını giderici olarak kulla-
nılan, 50 cm kadar yükselebilen, çok yıllık, otsu, kırmızımtırak mor çiçekli bir 
bitki (Teucrium chamaedrys)

…bir ķabża ķıśamaĥmūd yarım ķabża sināmeki on iki dirhem ħarbaķ…
309b/1.

ķızıl behmen (T-Far.) Turba benzeyen kavza kökü de denilen bir ot ve bu-
nun çeşitleri (Statice limonium) 

…ve feslegen toħımı ve lisān-ı ŝevr çiçegi ve zerenbād ve aķ behmen ve ķızıl 
behmen…

258a/3.

ķızıl boya (T.-T.) Kızıl boya, subiberi, Frenkbiberi; Kök boyasıgillerden, 
1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, soluk sarı çiçekli, gövdesi sert dikenli, 
rizomlu, çok yıllık bir bitki (Flubia tinctorum) 

…ve maǾdenūz köki sekizer dirhem ķızıl boya köki dört dirhem…
346a/18.

ķızıl śandal (T-Ar.) Kızıl sandal; sandal ağacının bir türü (Pterocarpus san-
talinus) 

…ikişer dirhem aķ śandal ve ķızıl śandal ve aķāķiyā yarımşar dirhem kāfūr 
südüs…

343b/17.

ķızıl üzüm (T.-T.) Kırmızı üzüm (Ribes rubrum) 
…ġıdāsı piliç eti ve rāfadan yumurŧa ve bādem ve ķızıl üzüm ve śu…
352b/12.

ķızılcıķ (T.) Kızılcıkgillerden, türüne göre sarı veya beyaz çiçekli iri gövdeli 
bir ağaç (Cornus mascula) 

…ve bu Ǿillete münāsib olab ayva ve muşmula ve ķızılcıķ ve gül şarābı…
287a/4.

ķoyun otı (T.-T.) Kasık otu, kızılyaprak; 20-120 cm yükseklikte, rizomlu, 
çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir bitkidir (Agrimonia eupatoria) 

…ķızıl üzüm ile ķaynadub içüreler ve ķoyun otı ŧabıħı ve ŧarāġiyūn…
351a/9.

ķunduz ħayası (T-Far.) Cünd-i bįdester, kunduz hayası denilen bir bitki 
(Ferula elaochytris) 

…ķunduz ħayasıyla cevāriş-i temri vireler ve rįĥleri taĥlįl içün…
347a/18.
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ķuru naǾnā (T.-Ar.) Kurutulmuş nane (Mentha piperita) 
…ve maśŧakį yaġı ve pelįn dörder dirhem ķuru naǾnā…
270a/15.

ķuru pelįn (T.-Yun.) Kurutulmuş pelin (Artemisia) 
…gül yaġı ve mersįn yaġı sekiz dirhem ķuru naǾne ve ķuru pelįn…
297a/7.

ķuş üzümi (T.-T.) Kurutulmuş bir tür siyah üzüm (Ribes nigrum) 
…ķuş üzümi on iki dirhem bunları keŝūŝ śuyıyla ve şāhtere…
324b/2.

ķuşķonmaz (T.-T.) Kuşkonmaz bitkisi (Asparagus officinalis) 
…aķıdıcı şeyler istiǾmāl ideler bu maŧbūħ gibi śıfatı budur ķuşķonmaz…
 3346a/17.

ķuzı ķulaġı (T.-T.) Kuzukulağı, küçük kuzukulağı; yaprağı sebze gibi kulla-
nılan bir tür bitki (Rumex acetosella) 

…ve lisān-ı ŝevr ve gül ve ķuzı ķulaġı bunlardır.
256b/5.

oġul otı (T.-T.) Oğlan otu, kovan otu, melisa, turuncan, limon otu, Acem 
otu; ballı babagillerden, 20–150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanı-
lan çok yıllık ve otsu bir bitki (Mellisa officinalis) 

…gül śuyı ve lisān-ı ŝevr śuyı ve oġul otı śuyı yüzer dirhem…
256b/13.

peyġamber aġacı (Far.-T.) Yabani kimyongillerden, Antil Adalarında ve 
Vanezuela’da yetişen, 10-15 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, reçi-
nesinden gayakol çıkarılan bir ağaç (Guaiacum of cicinale) 

…ve peyġamber aġacı ve śāśafrāz bunlardır.
265a/23.

śarı śandal (T.-Ar.) Hindistan’dan getirilen kuvvetli ve güzel kokulu sert bir 
ağaç (Arbutus andrachne) 

…mürebbāsı dört dirhem śarı śandal ve incü süfūfı…
395a/20.

śarımśaķ (T.) Sarımsak (Allium sativum) 
…baǾdehu üzerine śarımśaķ śoġdılar ol sāǾat helāķ oldı.
256a/3.

semiz otı (T.-T.) Semizotu (Portulaca oleracea) 
…dirhem semiz otı toħmı dört nilüfer otuz iki dirhem lisān-ı Ǿuśfur…
424a/24.
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śıġırķuyruġı (T.-T.) Boyu bir metre uzayan, sarı çiçek açan, geniş yapraklı 
bir çeşit bitki (Verbascum) 

…śıġırķuyruġı ve heyūfarįķūn ve laĥana ve zevān…
300b/11.

siñirli yapraġı (T.-T.) Sinir otu (Plantago) 
…yūn-ı śaġįr ve siñirli yapraġı gibi ve Cālįnūs Edviyye-i Müfrede kitābında…
405b/24.

śoġan (T.) Soğan (Allium cepa) 
…ve baśdırma ve śoġan ve śarımsaķ ve mercimek ve ħardal gibi issį…
449a/3.

sögüt aġacı (T.-T.) Söğüt ağacı (Salix) 
…ve uyuza ve ŧuzlu balġama sögüt aġacı külinü żamġ-ı Ǿarabį…
444b/22.

śu teresi (T.-Far.) Turpgillerden, 10-90 cm uzunlukta, su kenarlarında yetişen, 
tereye benzeyen, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Nasturtium officinale) 

…besbāse ve ķaķıle yarımşar dirhem śu teresi…
456b/16.

südlegen (T.) Sütleğengillerden, yaprak sap ve köklerinde süt görünüşlü, kek-
re ve yakıcı bir öz su bulunan, verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve sanayide 
kullanılan, 700 kadar türü bilinen, bazı türleri sebze olarak kullanılan, bazıla-
rından boyar madde elde edilen, bir veya çok yıllık bir bitki (Euphorbia peplis) 

…defǾ olmazsa keskįn devālar ķoyalar meŝelā südlegen südi ve incir südi…
448a/14.

sünnetlüce otı (Ar.-T.) Topuzluk, çobansüzeği (Galium aparina) 
…süreler izāle ider ve bevāsįr bābında źikr oluna sünnetlüce otından balıyla 

maǾcūn idüb müdāvemet etmek sigiller bi’l-küllįye izāle ider.
448a/16-17.

ŧarı (T.) Darı, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan bir 
bitki (Panicum miliaceum) 

…ve kerāviyā ve rāziyāne toħmı ve anįsūn ve dūķū ve ŧarı ve defne toħmı 
ve papadya… 

448a/25.

ŧopalaķ (T.) Yer miski, havlincan denilen kök (Cyperus rotundus) 
…ve ŧopalaķ ve nar ķabuġı ve gül ķurusı gibi devālar kimād ideler.
364a/4.
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ŧuraķ otı (T.-T.) Dereotu, rezene (Anethum graveolens) 
…ŧuraķ otı yaġı ve papadya yaġı ve iklįl-i melik bunlardır.
251a/3.

üzüm (T.) Üzüm (Vites vinifera) 
…meŝelā üzüm gibi ve hażmı daħi fāsid olmaķdır.
284b/7.

yabān śarımśaġı (Far.-T) Yabani sarımsak (Teucrium scordium) 
…yabān śarımśaġı ve yabān sedefi ve ķardāsenŧo birer ķābża lisan-ı ŝevr…
258b/1.

yapışķan (T.) Isırgangillerden, duvarlar üzerinde gelişen, bir veya çok yıllık, 
yumuşak tüylü, otsu ve yaprakları yapışkan bir bitki (Parietaria officinalis) 

…bir feslegeni ve yapışķan ve ebegümeci ve ħaŧmi birer ŧutām sedef ve…
284b/13.

yılan yaśŧıġı (T.-T.) Yılan yastığı denilen zehirli bir bitki (Alum maculatum) 
…ve yılan yaśŧıġı her birinden berāber saĥķ idüb…
474b/19.

Sonuç

Çalışmamızda “Nüzhetü’l-Ebdan fi Tercemet-i Gayeti’l Itkan” ın 
251a-497b varakları arasında geçen Türkçe kökenli ve biri Türkçe biri yabancı 
kökenli 82 bitki adı tespit edilmiş, bitki adlarının tanımı yapıldıktan sonra La-
tince karşılıkları verilmiş ve tanıklarıyla gösterilmiştir. 

Tespit edilen bitki adlarından 59’u sadece Türkçe sözcüklerden oluşmakta-
dır. Kalan terimlerin 11’i Türkçe ve Farsça, 11’i Türkçe ve Arapça kelimeler ile 
oluşturulmuştur. 

Türkçe ve Yunanca kelimelerin birleşmesiyle oluşan bitki adı ise (ķuru 
pelįn) tek yerde tespit edilmiştir. Bunun sebebinin Yunanca bitki adlarının 
Arapça yoluyla ve Arapçada geçirdiği değişiminden sonra Türkçenin söz varlı-
ğına yerleşmesi olduğu kanaatindeyiz. 

Ad öbeği ve sıfat öbeği şeklinde oluşturulmuş terimler (aġaç ķavunı, acı 
baķla, acıbādem…) ve renk isimlerinin bitkilerin alt türlerini belirtmek için 
kullanılması (aķ günlük, aķ śandal, ķızıl behmen…) Türkçenin terim üretme 
kabiliyetinin göstergesidir. 
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ÖZET

İnsanlar yiyecek ve içeceklerle sadece açlığını gidermemiş aynı zamanda 
sosyal bir ortam oluşmasını yaratmıştır Bu içeceklerden olan kahve, Türkiye’de 
yetiştirilmemesine rağmen pişim usulü, ikram usulü ve Türk kültüründe kulla-
nıldığı bağlamlarla birlikte kültürün aktarımına katkı sağlayıp günümüze kadar 
gelmektedir. Kahve, Türk kültüründe önemli bir yer tutar çünkü sözlü kültürün 
aktarımında kahve etrafında oluşan “kahvehaneler” hafıza mekanlarımızdandır. 
Kahve Türk kültürüne Osmanlı döneminde dahil olmuştur.Kahve Osmanlı top-
lumunda olduğu gibi Barak Türkmenlerinde de pişirilip ikram edilmeketeydi. 
Baraklar olarak anılan oymak Oğuzların Bozok kolundan Beydilli oymağına 
bağlı Türklerdir. Barakların hafıza mekanları ise köy odalarıdır. Barak Türkmen-
lerinin kültüründe kahve özel bir pişim şekli ile “acı kahve” şeklinde karşımı-
za çıkmaktadır. Eve gelen misafire “acı kahve” Arapça adı olan “mırra”, olarak  
anılan içecek ikram edilir. Bu ikramın daha çok Barak Türkmen Kültürünün 
canlı kalmasında ve nesilden nesile aktarılmasında çok önemli rolü olan köy 
odalarında geleneksel bir ikram şekli haline geldiğini görülür. Çalışmada Gazi-
antep’te yaşayan Barakların kültüründe acı kahvenin yeri, hazırlanışı ve tüketimi 
incelenmiştir. Bu araştırmada Gaziantep’teki Barak Türkmen kültürünün hâkim 
olduğu Oğuzeli ilçesi ile ilgili alan araştırması yapılmıştır. Aynı zamanda köy 
odalarında bulunan kahve ustaları ile görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Acı kahve, Baraklar, Köy Odası, Kültür. 

“BİTTER COFFEE” IN BARAK TURKMEN CULTURE

ABSTRACT

Drinks provide an important social space for people. Coffee, which is one of 
these beverages, is not grown in Turkey. Although coffee, which is one of these 
drinks, is not grown in Turkey, it contributes to the transfer of the culture with 
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the cooking method, the serving method and the contexts in which it is used 
in Turkish culture and comes to the present day.Coffee has an important pla-
ce in Turkish culture.Because the “coffee houses” formed around coffee in the 
transmission of oral culture is one of our places. Coffee was included in Turkish 
culture during the Ottoman period. The tribe known as Baraks is the Turks 
belonging to the Beydilli tribe from the Bozok branch of the Oghuzs.Your 
Baraks The memory places are the village rooms.In the culture of the Barak 
Turkmen, coffee appears in the form of “bitter coffee” with a special cooking 
style. The guest who comes to the house is offered a drink called bitter coffee, 
also known as “mırra”.This treat is more of the Barak Turkmen Culture.Village 
rooms, which have a very important role in keeping it alive and transferring it 
from generation to generation,It is seen that it has become a traditional form of 
offering. In the study, Baraks living in Gaziantep. In this study, the place, pre-
paration and consumption of bitter coffee in Turkish culture were examined. In 
this study field research on the Oğuzeli district in Gaziantep, where the Barak 
Turkmen culture is dominant. has been made. At the same time, the method of 
meeting with the coffee masters in the village rooms used.

Keywords: Bitter Coffee, Barrack, Village Room, Culture

Giriş 

Kahve, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kökeni qahwah (ةوهق) şeklindedir 
(Taştan, 2009:55-56). Kahve henüz bilinmiyorken “kavva”nın şarap anlamında 
kullanıldığı görülür Habeşistan’da ise “bunc” kelimesi kullanılmaktadır (Kap-
lan, 2011: 11). Kahvenin başka toplumlardaki adı da birbirine benzemektedir. 
Fransızlar ‘café’, İngilizler ‘coffee’, Almanlar ‘kaffe’, Macarlar ‘kave’ olarak kul-
lanırlar (Taştan, 2009: 55-56). İçecek olarak ilk kimin keşfettiği kesin olarak 
bilinmemektedir. Kahvenin oluşumu ve keşfedilmesi hakkında çeşitli efsane-
ler oluşmuştur. Hattox (1998), kahve bitkisinin ilk olarak koyunlar tarafından 
tadıldığını belirtir. Bazı araştırmacılar da keçiler tarafından ortaya çıktığını 
söyler. İranlı bir çoban olan Kaldi, keçilerinin otlanırken bu bitkiyi yediğinde 
daha canlı ve zinde olduğunu görür, dervişlere anlatır ve bunu dinleyen Ömer 
adındaki bir derviş, bu meyvenin suyunu kaynatıp içtiğinde aynı zindelikte ol-
duğunu görür (Işın, 2001: 11; Heise, 2001: 16-18). Bir başka rivayette Cebra-
il’in Hz. Muhammed’e hastalıkları iyi eden bir içecek olarak sunmasıdır (Bal-
cı,2009:318). Evliya Çelebi seyahatnamesinde Seyh Seyyid İsa’nın, kendisini 
daha dinç hissedip daha iyi ibadet edebilmesi için Allah’tan Şeyh Şaizili’ye ihsan 
ettiği kahve otu gibi bir ot da kendisine ihsan edilmesi istediğinden bahseder. 
Aynı zamanda Evliya Çelebi, Şeyh Şazili’den “Kahveciyanların Piri” olarak söz 
eder (Seyahatname, 2011: 276-351; Balcı, 2009: 318).Bununla birlikte Hattox 
(1998) kahvenin tam olarak ne zaman ve kim tarafından ortaya çıkarıldığının 
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bilinmediğini söyler. Kahve keşfedildikten sonra ham maddesi aynı adlı bitki 
olan içeceğin adını almıştır. İlk olarak Habeşistan’da 1000 yıllarında un haline 
getirilip hamura karıştırarak ekmek olarak kullanılmıştır (Toros, 1998: 8). Kah-
ve kullanımının Orta Doğu’da yayılışını Fatih Balcı (2009) Steven Topik’ten 
şu şekilde aktarır: “Şu anda dünyada dokuz farklı çeşitte kahve bulunmaktadır 
diyebilmekteyiz. Bunlardan birincisi “Coffe Arabica” olarak bilinenidir. İkinci en 
yaygın olanı ise “Coffea Canephora”, “Robusta” olarak da bilinmektedir ve 20. yy.dan 
itibaren yaygınlaşmıştır. Herkesin kabul ettiği C. Arabica ilk olarak Etiyopya’dan 
dünyaya yayılmıştır. Kahve tanrı Waqa’yı onurlandırmak için yerli halklar 
tarafından kullanılan kutsal ayinlerin ortak öğesi haline gelmiştir. Böylece Oromo, 
Waqa’nın kutsal hediyesini kabul eder; onlara kendileri için Arabica ağaçlarını verir. 
Bu anlatımın yanı sıra o dönemde Kızıldeniz ve Hint okyanusunda ticaret Araplar 
tarafından kontrol edilmesinden dolayı kahvenin ilk uluslararası alana çıkışı 
Araplarla başladı” (Topik, 2009: 81-106). 

Kahve çekirdeği Araplar tarafından Mekke ve Medine’ye getirildikten son-
ra Yemen’de kahvenin daha verimli olduğu görülür. 1510’da Kahire’de ilahiyat 
okuyan Yemenli öğrenciler, dinsel toplantılarında yanlarında kahveyi içtikleri 
bilinmektedir. Burada bazı öğrenciler harçlığını çıkarmak için memleketin-
den uzak yerlere kahve satmaya başlamış Bu içeceğin İslam hukukuna uyup 
uymadığıyla ilgili tartışmalar olur fakat Hac kenti Mekke’deki sûfîler dinen 
caiz olduğuna karar vermişler. Kahve etrafında oluşan kahvehaneler bir süre 
sonra insanların sosyalleşebileceği ve fikirlerini beyan edecekleri yerler olmaya 
başlamıştır. Kahve içme alışkanlığı tam anlamıyla 13. yüzyılda oluşmuş, Müs-
lüman diyarlarında ilaç olarak da kullanılmıştır. 16. yüzyıla gelindiğinde kahve 
kültürünün Orta Doğu’nun her yerinde Osmanlı’da, İran’da, Somali’de, Kuzey 
Afrika’da ve Güney Hindistan’da kullanılıyordu. Bu kadar geniş bir coğrafyaya 
yayılması ne kadar sevildiğinin bir göstergesidir. Ancak kahvenin ulaştığı yer-
lerde tehlikeli olduğu düşünülür ve yasaklanırdı. Örneğin Mekke emiri 1510’da 
kahveyi yasaklamıştı. Katolik kilisesi de kahvenin şeytan işi olduğunu söylemiş-
ti. Osmanlı Devleti 1536’da Yemen’i fethedince kahve üretimini kontrol etmek 
adına bir yasak daha koydu. Bu kanuna göre Osmanlı kendi gözetiminde ve 
sterilize edilmiş kahvelerin satılacağını söylemişti. Yasakların sonucunda kaçak 
şekilde Hollandalılarla iş birliği yapan kaçakçılar kahveyi Hindistan ve En-
donezya’ya kadar ulaştırdı. Burada da çok sevilen ve ünlenen kahve, emper-
yalist güçlerce fark edilir ve hangi kıtanın hangi ülkesini ele geçirirlerse oraya 
kahve ekmeye başlarlar. Güney ve Orta Amerika’daki kahve üretimi sömürgeci 
tüccarlar vasıtasıyla gerçekleşmiş olur. Türk kültüründe ise kahve modası tam 
anlamıyla Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladı. 1555 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın emrindeki Yemen valisi Özdemir Paşa İstanbul’a dönün-
ce kahveyi de beraberinde getirdi (Şahbaz,2007:10). Kahve Osmanlı sarayında 
daha farklı şekilde yapılmaya başlandı. Çekirdekler ateşin üstünde kavrulduk-
tan sonra iyice dövülüp kömür ateşinin küllerinde pişirilmeye başlandı. Bu 
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yeni pişirme modeli çok sürmeden yaygınlık kazandı. Avrupa’ya da kahvenin 
Türkler vasıtasıyla gittiği rivayeti mevcuttur. 1565 yılında Malta çıkartmasında 
şövalyelere esir düşen Türk askerleri kahvelerini de yanında götürürler. Avus-
turya’ya kahvenin gidişi de Viyana kuşatmasından sonra topraklarına geri dö-
nen Osmanlı ordusunun çuvallarla kahve çekirdeğini bırakmasıyla gerçekleşir. 
Bu çekirdekler böylece Avusturya’da fark edilmiş ve kahvenin serüveni burada 
böylelikle başlamıştır. Geçmişten günümüze kadar dünyada büyük rağbet gö-
ren kahve, kendi etrafında kahvehanelerin ve kafelerin oluşmasını sağlamıştır. 

Türk toplumunda “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister 
kahve bahane” şeklinde karşımıza çıkan söz asında kahvenin ve kahvehane-
nin bir sosyalleşme amacı ve mekânı olduğunu bizlere anlatmaktadır. Bu sosyal 
mekanlar hem sohbet edilen hem de güncel haberlerden ve yer yer yönetimden 
konuşulan yerler olmuşlardır. Birçok yerde kahvehane yalnızca kahve olarak 
da anılmaktadır. Kahvehaneler yalnızca erkeklerin girebildiği bir ortamdır. Ka-
dınlar ise kahveyi daha çok hamamlarda ya da misafir sohbetlerinde içerler. 
Kahvehaneler Ünver’e (1963) göre bir kulüp niteliği taşımaktadır. Aynı zaman-
da İngilizlerin kulüp kültürlerinin Türk kahvehaneleri olduğunu, Türk kahve-
hanelerinin kökeninin ise köy odaları olduğunu söyler ve kahvehanelerin bu 
odaların şehirleşmiş hâli olduğunu ifade eder (Ünver, 1963: 20). 

Kahvenin kullanıldığı önemli bir ritüel de kız isteme merasimidir. Kız 
istemeye gelen aileye kahve ikram edilir. Türk toplumunda misafire sunu-
lan yiyecek ve içecek önemlidir. Bu sebeple misafire kahve ikram etmek ev 
sahibinin itibarının bir göstergesidir. “Yorgunluk kahvesi” tabiri kahvenin 
dinlenme esnasında içildiğini göstermektedir. Özellikle kadınların bir araya 
gelerek içtiği kahvelerin sonrasında kahve telvelerini şekillere benzeterek fal 
bakmakta baktırmaktadırlar. Fal bakma ve baktırma Türk kültüründe geç-
mişten süregelen bir gelenektir. İnsanın geleceği merak etmesi, gelecekte ne-
ler olacağını dair öngörülerde bulunmaya çalışması, psikolojik bir tavırdır ve 
bu tavır kültürel temelleri olan bir davranış biçimidir (Gültekin, 2014: 120). 
Bu bağlamda falların Türk inanç sistemini yansıttığını da görmekteyiz .Kah-
venin bir sohbet aracı olduğunu ifade eden bir ifade de “fala inanma falsız da 
kalma” ifadesidir. Toplumda fala bakmanın ayrı bir sohbet konusu oluşturdu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Geçmiş dönemlerdeki Türk kahvehaneleri, “görgü, kibarlık ve nezaket ku-
rallarına uyulan sosyallik mekânları” olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, kahveha-
neler, “gerçekte, eğitim, ticaret ve sanat üzerine fikir alışverişi yapılan yer” olarak 
da görülmektedir. Bunun yanında halk bilgisi ürünlerinin kahvehaneler saye-
sinde koruma altına alındığını söylemek de mümkündür. Âşıklık geleneğinin, 
meddahlık geleneğinin bu mekânlarda icra edildiği görülür.
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Somut Olmayan kültürel Miras Somut Olmayan Kültürel Miras (SO-
KÜM) UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda 
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulama-
lar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler 
ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan 
bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etki-
leşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik 
ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına 
duyulan saygıya katkıda bulunur.  (SOKÜM,t.y)Halk bilimi araştırmalarında 
“koruma” , “yaşatma” ve “geleceğe aktarma” gibi kavram etrafında şekillenen 
çalışmalardan anlaşılan “derleme”, “yol olmadan kaydetme”, “arşivleme” “yayın-
lama” çalışmaları anlaşılmıştır (Gültekin, 2011: 35). Bu bağlamda UNESCO 
ve Somut Olmayan Kültürel Miras listesine giren ve koruma altına alınan kül-
türlerden biri de kahve kültürü olmuştur. 02-07 Aralık 2013 tarihleri arasında 
103 ülkeden yaklaşık 800 delegenin katılımıyla Bakü’de gerçekleştirilen Somut 
Olmayan Kültürel Miras Hükümetler arası Komitenin 8. Toplantısı’nda İn-
sanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine aday gösterilen 31 
dosya dâhilinde incelenen ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’ Adaylık Dosyası, 5 Ara-
lık günü gerçekleştirilen sabah oturumunda kabul edilerek, Türkiye’nin Somut 
Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ndeki on birinci kayıtlı mirası olarak 
yerini almıştır (Unesco, t.y.).

 Eğitim kurumu olarak görülen kahvehaneler Anadolu’nun farklı yerlerinde 
farklı isimlerle, çoğu zaman aynı işlevlerle süregelmektedir. Bu konu hakkında 
önemli çalışmalar vardır (bkz. Ekici, 1990; Kaderli, 2010; Gültekin, 2011, 
Arslan, 2014; Bozkurt, 2016; Mete vd., 2017). Bunun yanında Sagıp Atlı’nın 
“Türkiye’deki Geleneksel Sohbet Toplantıları Üzerine Bir Değerlendirme” adlı 
çalışmasında köy odalarının 31 ilde tespit edildiğini görülmektedir. Bu odalar 
Türk toplumunun mimari yapısı hakkında yorum yapma imkanı da sunmaktadır.
Bu bağlamda Türk toplumunun konar göçer yaşam tarzının, mimarilerini 
de etkilediğini söylenebilir. Bu iller arasında bulunan Gaziantep’teki oda 
geleneğini genellikle Barak Türkmenleri canlı olarak sürmektedir. Kapalı bir 
toplum yapısına sahip olan Barak Türkmenleri (Avcı, 2015: 10) kültürlerini oda 
geleneğini gelecek nesillere aktarmıştır. Bu bağlamda kültürlerinin arı kalması 
için köy odası gibi bir mekân geleneklerinin sürdürülmesi açısından önemlidir. 
Barak Türkmen kültüründe en önemli olgulardan biri sözlü gelenektir. Bu oda-
larda Âşık Garip , Şahsenem, Hurşid ile Mahmeyri, Köroğlu gibi “hakiye” diye-
rek anılan halk hikâyeleri anlatılmaktadır. Bu bölgedeki sözlü gelenek içerisinde 
büyüyen ve kaynak kişimiz olan Oğuzeli’nde doğup büyüyen Cemil Kılıç “Evvel 
hikaye anlatırlardı ihtiyarlar. Köroğlu falan, yani hikayenin hepsi yalan da düz-
dür gitsin . Saz çalan Kokkaz Ali vardı, gardaşı Çakı Mamed vardı, Hıdır Hoca 
vardı. Kel Mahdi vardı. Televizyon yok radyo yok, ışık yok ne yapsın bu adam ,o 
da yalandan ibaret.”(K.K.1)şeklinde odadaki değişimleri bu şekilde açıklamıştır. 
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Görüşme yaptığımız iki oda arasında çeşitli farklılıklar vardır. Bir odada 
dini sohbetlerin yapıldığını bir odada ise saz çalınıp eğlence meclislerinin ku-
rulduğunu görmekteyiz. İstediği odaya gitmek yöre halkının tercihi olmuştur. 
Barak odası sahipleri maddi olarak güçlü kimselerdir. Tüm gün şöminenin ba-
şında acı kahve yapıp gelen misafirlere hizmet etmek oldukça geniş zaman is-
temektedir. Aynı zamanda oda sahipleri odayı yalnızca oğullarına , torunlarına 
ya da amca oğullarına bırakabilir. Mırra yapmayı babasından ya da dedesinden 
öğrenebilirler. Mırranın Türk kahvesi kadar yayılmamasının sebeplerinden biri 
budur. Yapımı uzun zaman istediği için ateşin kurulması, kahvenin demlenmesi 
, kahve malzemelerinin de zor temin edilmesidir. Oda sahibi Cemil Kılıç “Asıl 
40 yıllık hatır bu kahvenin hatırıdır. Zahmeti çoktur bunun.” Diyerek Türk 
kahvesinin değil acı kahvenin 40 yıllık hatırı olduğunu söyler. Aynı zamanda 
mırra isminin sonradan çıktığını bu kahveye yüzyıllardır “acı kahve” dediklerini 
ifade ederler (K.K.1,K.K.2,K.K3).

Barak Türkmen Kültüründe ve Köy Odasında “Acı Kahve”

Baraklar Orta Asya’dan Anadolu’ya göç yoluyla gelen bir Türk oymağıdır. 
Yıldırım bu göç yolunu şu şeklilde açıklamıştır; “Anayurtları Asya’nın kuzeyba-
tısı olan Baraklar, Horasan’dan Anadolu’ya üçüncü büyük göç dalgasında yer alan 
Beydili ile beraber Musul, Telafer ve Bayat Türkmenleri ile aynı dönemde göç etmiş-
lerdir. Barakların göçü, 16. Yüzyılda, İran’ın Farap, Karacuk yaylasında başlamış 
ve iskân başı olan Firuz Bey önderliğinde Anadolu’ya yönelmiştir. Göçün Anadolu 
güzergahı ise Erzurum, Erzincan, Yozgat ve Sivas yolu olmuştur.” (Yıldırım ve 
Yıldırım, 2011:16-19)

Ali Rıza Yalman, “Cenupta Türkmen Oymakları” adlı çalışmasında bölge-
deki Türkmen dağılımını şöyle göstermiştir: 

CENUPTA TÜRKMENLER 

Elbeyli Oymağı (7 oba) 

Berelli Oymağı (5 oba)

 Beydili Oymakları:

 a) Barak Oymağı (12 oba)

 b) Bayındır Oymağı (5 oba);

 Beydili Oymakları (12 oba)

 c) Dağınık Oymaklar (7 oba) (Yalman, 1977:3-9).
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Gaziantep’e gelen Türk boylarından Beğdili boyu Oğuzeli ilçesinin Kafesarı, 
İnkılâp; merkez ilçeye bağlı Kazıklı Köyü ile Vasıli (Diberik), Orul Köyleri-
ne ve Gemrik, Zanbur ve Vantanoz Köylerine yerleşip buraları il tutmuşlardır. 
Oğuzeli ilçesinin bir bucak merkezi olan Elbeyli, daha ziyade Elbeyli aşiretince 
meskûndur. Diğer Beğdili obaları Nizip ve Oğuzeli ilçelerine bağlı köylerde 
ve Kilis köylerinde karışık olarak yaşamaktadırlar. Gaziantep’in Nizip ilçesine 
bağlı Barak bucağındaki Badıllı Aşireti de Beğdili boyuna mensuptur (Sevinç, 
1983: 28-38). Barak köylerinin bir kısmı sınır belirlenince de Suriye’de kalmıştır. 

Barak odalarına kahve yaklaşık 200 yıl önce girmiştir. Oda sahipleri kah-
veyi Suriye’deki Deyrizor şehrinden, kahve malzemelerini ise Ermeniler tara-
fından temin etmişlerdir. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de mırra ismiyle daha 
yaygındır. Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde acı kahvenin oda dışında nerdeyse 
yapılmadığı görülmektedir. Kahve temini ve yapımı “Antep’ten yeşil kahve alı-
yoruz. Tavamız var orda, kahve tavası orda tüpte kavuruyoruz önceden ateşte 
kavururduk. Pıkara dediğimiz ocak dediğimiz yerde. Biz eski dil böyle konuşu-
yoruz. Şimdi şömine diyorlar. Biz pıkara deriz. Günü yok mırranın. 24 saat var. 
Misafir gelecek olur onun için bunu bir tazeleme olur. Misafire özel ama 24 
saat olur buraya ne zaman gelsen kahve olur. Yani düğünde cenazede daha çok 
pişiririz. Kalabalıkta yetişmeyeceği için.” (K.K.2) şeklinde yapılmaktadır. Acı 
kahvenin daha çok cenazelerde Barak odasının dışına çıktığını söyleyebiliriz. 
Günümüzde cenazelere giderken baklava götürülmesi bu kültüre göre oldukça 
yanlıştır. Acı kahve içmek aynı zamanda acıyı paylaşmak demektir. Aynı içeceği 
içmek bir topluluğa dahil olmak için önemli bir semboldür. Genç erkeklerin 
bu odalarda toplum içine kabul edildiğini ve buralarda yetiştiklerini söylemek 
mümkündür. 

“Barak Günümüzde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sevinçli günlerde 
ve kutlamalarda “mırra” olarak adlandırılan içecek tüketilmektedir. Bu içecek, iki 
defa kaynatıldıktan sonra telvesi alınan kahvedir. Birbirinin mırrasını içenler 
arasında sanal bir yakınlaşma olduğu kabul edilmektedir. Eğlence meclislerinde 
yoğun olarak tüketilen kahve, matem zamanlarının da vazgeçilmez içeceği du-
rumundadır. “Acı kahve”, daha çok matemli günlerde misafirlere sunulur. Ölüm-
den sonraki günlerde, “taziye evi” ne gelenlere “acı kahve” verilmesi geleneği bu-
gün de devam etmektedir.” (Açıkgöz, 1999: 27)

Barak Türkmenleri Orta Asya’dan Horasan’dan getirdikleri gelenekleri 
içinde bulundukları coğrafya ve kabul ettikleri İslamiyet ile birlikte halen 
sürdürmektedir. Misafir ağırlanan odalar Barak toplumu için birer kültür 
merkezi haline gelmiştir (Avcı, 2015: 10). Barak Türkmen kültüründe 
misafire ve misafir ağırlamaya önem verdiklerinden özellikle misafir için 
hazırlanmış bir oda mutlaka her evde bulunur. Misafirlere, mırra adı verilen 
acı kahve ikram etmek bir gelenek halini almıştır. Gelen misafire “hoşbeş”ten 
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sonra iki yudum kadar acı kahve (mırra) ikram edilir. Herkes kahveyi aynı 
fincandan içer. Fincanı yere koymak ev sahibine hakaret sayılır. Kahve en çok 
iki defa verilir, peş peşe üç defa verilmesi “Kalk odamdan git.” anlamındadır 
(Korkmaz, 1995: 16). Oda içinde kahvenin yanında tüketilen tütün ürünleri 
de kahve ikramını etkilemektedir: “Bunun sınırı, gelir oturursun bir kahve 
veririm sen çıkarır bir sigara yakarsın ben bir tane daha veririm. Bir cığara 
daha yakarsın bir daha veririm. 10 ciğara 10 tene veririm. Yok ciğara keyifçi 
değilsen sana 2 kahve veririm 1 de kakıp gideceğin zaman veririm o kadar. 
3 tane sigara içmiyorsan.” (K.K.1). Burada kahvenin tütün ürünlerine bağlı 
olarak tüketildiği görülmektedir. Acı kahvenin yapımı kaynak kişi tarafından 
şöyle aktarılır: “Çocuklar yapmaz bunu çünkü köyde bitti bu oda da bitti 
şimdi köyde belki üç beş köyde belki, kahve yok zaten .oda varsa da . Bunsuz 
da oda olmaz. Bu cemaatin tuzudur. Bak 24 saat hazvel11 ateşinde 24 saat 
hazır bu. Kışı yazı yok. Gecesi gündüzü yok her zaman. Bu ordan eksilemez. 
Şimdi bunu kavurduk. Kahve tavası, dibekle güzel hava çalarım ki görmeyin. 
Oyun havası kimi hava olur bu” (K.K1). Kahve dövülürken ritim tutulmakta 
ve hoş bir ritüel oluşmaktadır. Bunun yanında kahveyi dövdükleri dibeğin gül 
ağacından olması kahvenin yağını çekmez ve daha lezzetli olmasını sağlar. 
Aynı zamanda bu dibeklerdeki işlemelerin, geleneksel sedef işlemeciliğiyle 
yapıldığı da görülür.

Barak odalarında oturma düzeni ve oda sahibinin saygınlığı çok önem-
lidir. “Şömüneye göre otururuz, bu olmazsa bir işe yaramaz mangal da kul-
lanırım. Oturma düzeni iki taraflı , saygılı büyük küçük oturulur. Herkesin 
yerini bilesi lazım. Öteki de geliy ayağını uzatıy olmaz. Oda kiminse o yapar 
kahveyi, ya da onun izninde yapılır. Köylerden gelirler kahvesini içek diye. 
Üç gün de gelen kişiye niye geldin diye sorulmaz. Adama derdin mi var 
başında bir duman mı var , seyyah mısın? diye sorulur üç gün sonra. Adam 
istediği kadar kalır. Sormazsın. Bu odada anlaşmazlık varsa çözülür, köy için 
bir şey yapılacak olur toplanılır, rakı içmek için toplanılır. Adam yanlış bir 
şey yaptı mı ona kahve verilmez ki anlasın bir daha da yapmasın.”(K.K.1). 
Barak odası kaynak kişimizin ifadesinde de geçtiği üzere halk hukukunun 
da uygulama mekânlarıdır. Toplum içinde kabul görmeyen davranış sergile-
yen kişiye acı kahve ikram edilmez ve böylece cezalandırılır. Aynı zamanda 
ihtiyaç sahiplerinin ilk başvuracağı mekânlardır. Nitekim derleme sırasında 
maddi durumu olmayan bir köylü kadın buraya uğrayarak kahve içmiş ve 
oda sahibinin maddi yardımını kabul etmiştir. Bu durumların dışında Barak 
odasına kadınların ve küçük çocukların girmesi yasaktır. Kadın öncelikle oda 
sahibinin eşine uğrar ya da orada ağırlanır. Barak odasına kadın gelecekse ya 
abisiyle ya da eşiyle gelmesi kabul edilir. Oda sahibi odanın düzenini eşiyle 
birlikte sağlar.

1- 1 Hazvel: Zeytin çekirdeğinin kömürleşmiş hâlidir ve şöminede sıcaklığı sabit tutan bir maddedir.
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Türk halk inancında ateş kültüne bağlı olarak şekillenen “arınmayı” tem-
sil eden aynı zamanda kutsal kabul edilen ateş Barak odasının baş köşesinde 
bulunur. Odada bulunan en yaşlı ve saygın kişi şöminenin hemen yanında 
oturur. İlk mırra ona ikram edilir ve elden ele bütün odayı dolaşır. Kulpsuz 
mırra fincanını yere bırakmak kahveyi ikram eden kişiye yani oda sahibine 
saygısızlık olarak kabul edilir. Bunu yapan kişi fincanın içine ceza olarak 
altın koymakla yükümlüdür. Oda sahibi bu geleneğin artık eskisi kadar kabul 
görmediğini söylemektedir ve kendisi için bu durumun önemli olmadığını 
“Bazen abartıylar ha! Fincanı yere indirme falan. Belki bilmiy adam yere 
indirirse suç mu işlemiş?” (K.K1) Diğer kaynak kişimiz ise hâlâ bu durumu 
önemsediğini ve fincanın yere koyulmasını kabul etmeyeceğini söyler. “Biz 
üst baş derik oraya yaşlılar oturur. Yaşlılardan vermeye başlarsın. Orda dol-
durursun, elden ele döner bu fincan. Bir fincanda yuvarlak döner. Tek içimlik 
iki kere de içebilirsin . Yere mümkün mertebe indirmeyeceksin oda sahibine 
saygısızlık olur. İçmeyeceksen de elinle çevirir verirsin. Yoksa da altın, para 
koyarsın. Bunu 3 sefer içersin. Bir geldin içersin bir sohbet ettin içersin bir 
de giderken “kalk git kahvesi” verirsin. Misafir gelir ya kalk git kahvesi olur.” 
(K.K.2).

 William R. Bascom’un (2010, s. 71-86) folklorun işlevlerini açıkladığı 
4 başlık ile Barak oda geleneğine bakılacak olursa bu odalarda, hoşça va-
kit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işleviyle toplanma ve eğlenme mekânı, 
düğünlerin özel günlerin kutlandığı yerdir. Bununla birlikte oda, önemli 
ozanların sazlarıyla eşlik ettikleri hikâyelerin anlatıldığı yerlerdir. Buralarda 
davul ve zurna çalınır içeride de yöreye ait oyunlar oynanır. Bununla bir-
likte büyüklerin oynadığı yüzük oyunu bu işleve verilecek örneklerdendir. 
Eğitim veya kültürün genç kuşaklara aktarılarak eğitimi işlevine örnek olarak 
genç erkeklerin burada aldıkları terbiye ve ahlak kurallarına sahip olarak 
kültürel bilgilere sahip olarak “Barak Üniversitesi” nden mezun oldukları 
yerdir. Odada anlatılan hikâyelerin nesilden nesile aktarıldığını görmekte-
yiz. Kişilerin toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmasını işlevi toplu halde 
burada toplanarak sohbet ederek ve büyüklerin aktardıkları tarihi – kültürel 
bilgilerle gündelik hayatın çeşitli sorunlarından kurtuldukları mekandır. De-
ğerlere, toplum kurumlarına ve törenlere destek verme işlevi düğün cenaze gibi 
törenlerde misafirler Barak odasında ağırlanır. Bunun yanında anlaşmazlık 
yaşayan kişilerin sorunlarının çözüldüğü, suçluların toplumsal kurallara veya 
törelere uygun şekilde odada yargılandıklarını söylemek mümkündür.(Av-
cı,2020a:1526-1527)



446 Orta Asya'dan Anadolu'ya Baraklar

Sonuç

Gaziantep denince ilk akla gelen kahve menengiç kahvesidir. Menengiç, An-
tep fıstığının aşılanmamış hâlidir. Bu kahve Tahmis Kahvesi gibi yerli-yabancı 
turistlerin sıklıkla uğradıkları ve kadın-erkek birlikte oturulabilen mekândır. 
Acı kahvenin Gaziantep’te menengiç kahvesi kadar yaygın tüketilmemesinin 
sebeplerinden biri budur. Aynı zamanda acı kahve yapımında kullanılan mal-
zemelere ulaşmak zordur ve nesilden nesile aktarılan bir meslek olduğu için acı 
kahvenin yalnızca Barak ovasıyla sınırlı kaldığını söylemek mümkündür Barak 
Türkmenleri adı mırra olarak değişen acı kahveyi oda geleneği içinde hâlâ ya-
şatmaktadır. Oda içerisinde bulunan en olmazsa olmaz şey kahve ve şöminedir. 
Ocaklık ya da pıkara adını alan şöminede 200 yıldır hiç sönmemiş bir ateşle, 
200 yıldır aynı mayayla mayalanan acı kahve demlenmektedir. Acı kahvenin 
içilmesi, ikram şekli ve Barak odasının oturma düzeni Orta Asya’daki çadırın 
Barak odasını; kımızın ise acı kahvenin yerini aldığı söylenebilir. 

Sonuç olarak kahve olmadan Barak odası düşünülemez. Meclise girmenin 
ilk kuralı kahve içmektir. Genç erkeklerin burayı adeta bir okul olarak gördü-
ğünü Barak gençlerinin buradan aldıkları bilgi ve görgü ile yetiştiklerini söy-
leyebiliriz. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Barakların Bölge’de hâkim kültür 
olmasının sebebi Barak odaları olmuş ve kültürlerini koruyarak bugüne getir-
mişlerdir. 
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ÖZET

Sözlükselleşme; geniş anlamda sözcüklerin veya biçimbirimlerin diğer bi-
çimbirimlerle ya da birlikte kullanıldığı diğer sözcüklerle anlamsal farklılıklara 
uğrayarak ayrı ve farklı bir anlamı işaretlemesi, kodlaması sonucunda sözlük 
birimi hâline gelmesidir. Sözlükselleşmenin bir türü olan biçimbirimsel sözlük-
selleşme ise, biçimbilgisel donuklaşma, değişme, örnekseme, ekleme, sözcük-
birimsel sınıfa geçme, dilbilgiselleşme, eksiltme vb. yollarla gerçekleşmektedir. 
Bu tür sözlükselleşme, biçimbilgisel açıdan şeffaf görünen, yapısal açıdan çö-
zümlenebilir olan ancak donuklaşmış olan yapılar olarak değerlendirilmektedir. 
Çatı biçimbirimlerini alan eylemlerin sözlükselleşmesi de bu türden bir söz-
lükselleşmedir. Çünkü çatı biçimbirimi alan yapılara eşzamanlı bakıldığında 
çözümlenebilirliklerinin yüksek, yapıyı oluşturan unsurların anlam açısından 
şeffaf olduğu görülmektedir. Ancak yine de çatı biçimbirimi almış eylemlerin 
bir kısmı metaforik olarak farklı anlamı işaretlediklerinden sözlük içerisinde 
ayrı bir birim olarak yer almaktadır. 

Bu çalışmada, Tatar Türkçesi yazı dilinden yola çıkarak çatı biçimbirimle-
rini almış ve sözlükselleşmiş eylemler tespit edilecek ve bu tür eylemlerin ne 
şekilde sözlükselleştikleri üzerinde durulacaktır.

LEXICALIZATION OF VERBS THAT HAVE TAKEN VOI-
CE-MORPHEMES IN TATAR TURKISH

ABSTRACT

In its broad sense, lexicalization is a linguistic event in which words or 
suffixes become a lexical unit as a result of marking and coding a separate 
and different meaning by undergoing semantic differences with other affixes or 
other words used together. Morphological lexicalization which is a kind of lexi-
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calization is occurred by morphological fossilation, changing, analogy, adding 
suffix, joining, moving to the lexical class, grammaticalization, shortening etc. 
This type of lexicalization is considered as structures that appear morphologi-
cally transparent, structurally resolvable but become fossilized. Lexicalization 
of verbs that have taken voice-morphemes is also such a lexicalization. Because 
when looking at the structures with voice-morpheme simultaneously, it is seen 
that their resolution is high and the elements that make up the structure are 
transparent in terms of meaning. However, some of the verbs that have taken 
voice-morpheme metaphorically mark different meanings, so they take place as 
a separate unit in the dictionary. 

In this study, based on the written language of Tatar Turkish, the lexicalized 
verbs that have taken the voice-morphemes will be determined and how such 
verbs were lexicalized will be emphasized.

Giriş

Türk dili alanında söz yapım türlerinden ekleme yoluyla çatı biçim birim-
lerini almış bazı eylemlerin tamamen veya kısmen çatı işlevlerini kaybederek 
sözlüklerde sözlükbirim olarak yer aldığı, mecaz veya ad aktarması gibi sü-
reçlerden geçerek sözlükselleştiği veya sözlükselleşme aşamasına girdiği görül-
mektedir. Bu çalışmada Tatar Türkçesinde çatı biçim birimlerini alarak sözlük-
selleşen eylemler için Mustafa Öner’in Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü 2. baskı 
(2015), Prof. Dr. Ahmet Buran ve Prof. Dr. Ercan Alkaya’nın Çağdaş Türk Yazı 
Dilleri (2014), Prof. Dr. Ercan Alkaya’nın Sibirya Tatar Türkçesi (2008), Prof. 
Dr. Ercan Alkaya ve Doç. Dr. Zoya Kirillova’nın Kreşin Tatar Türkçesi (Dil, 
Tarih, Kültür) (2018), Prof. Dr. Ercan Alkaya’nın Mişer Tatar Türkçesi (2014) 
kitapları, Mustafa Öner’in Tatar Sözlük Yazarlığı ve Tatarca Söz Varlığı (2019) 
makalesi ve edebi metinler taranmıştır. Türkiye Türkçesi için Türk Dil Kuru-
mu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nden (online) yararlanılmıştır. 

Ettirgenlik Biçimbirimi Almış Eylemlerin Sözlükselleşmesi

Tatar Türkçesinde ettirgenlik çatı ekleri olarak -DIr-/-DUr-/ Dĭr-/-ıt-/- 
ĭt-/-t-/-gız-/-gĭz-/gĭr/-kız-/-kĭz-/kez-/ır-/ ĭr-/r/ -Iz-/  biçimbirimleri kullanı-
lır. Tatar Türkçesinde ettirgenlik çatı eklerini alan bazı eylemlerin çatı işlevini 
kaybedip başka bir anlama geçerek sözlükselleştiği görülmüştür.

Tat. tuz-dır- 1. Etrafa dağıt-, saç-. 2. Yık-. 3. Yıprat-, hırpala-, eskit-. 
(KTTS-503) 

Tatar Türkçesinde tuz-dır- eylemi “cilge tuzdır-” hâlinde “rüzgarda dağıt-, 
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saçıl-” anlamında ettirgenlik işlevinde kullanılırken, “Al Kirpĭçĭn tuzdırıp / 
Kümĭş koygan uçaġım. Kırmızı kerpicini yıkıp / Gümüş koyduğum ocağım.”(İ-
digey)  örneğinde ise temel anlamından uzaklaşıp “yık-” anlamında kullanılarak 
sözlükselleşmiştir.

“Ayuġımda oyıġım / Kükrĭgĭmde köyĭgĭm; Oyık tuzdır, ġomĭr uzar / Ülmiy 
bĭtmes köyĭgĭm.” (Ayağımda çorabım göğsümde yanığım çorap eskir, ömür ge-
çer, ölmeden bitmez yanığım.” (Cır) örneğinde de görüldüğü gibi “eski-” anla-
mında kullanılmış olduğundan temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşmiştir.

Tat. kiç-ĭr- 1. Yardım edip geçir-. 2. Baştan geçir-, gör-. 3. Bağışla-, affet- 
(KTTS-203) 

Tatar Türkçesinde kiç-ĭr- eylemi “yardım edip geçir-” temel anlamında et-
tirgenlik işlevinde kullanılır. “Baştan geçir-, gör-” anlamında kullanıldığı za-
man temel anlamından uzaklaşarak sözlükselleşir. Ayrıca “Söyliy almıym, minĭ 
kiçĭrĭgĭz! / Aça almıym yörek yaramnı.” (Söyleyemem, beni bağışlayın. Aça-
mam yürek yaramı.) (Taktaş) örneğinde görüldüğü gibi “bağışla-, affet-” anla-
mında kullanılarak temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşmiştir.

Tat. kĭr-t- 1. Birisinin geçmesine, girmesine izin ver-. 2. Yerleştir-, sok-.
(KTTS-200) 

Tatar Türkçesinde kĭr-t- eylemi “birisinin girmesine izin ver-” temel an-
lamında ve ettirgenlik işlevinde kullanılır. Ancak “Cilek cilek kirĭgĭz / Yuvġaç 
kĭrtĭp ĭlĭgĭz/ Cıyın tuġan arasında min beḫĭtsĭz bĭlĭgĭz. (Kova kova kiriniz/ 
Yıkayınca yerleştirip asınız./Meclis akraba arasında/ Ben mutsuzum biliniz .) 
(Cır ) örneğinde ise “yerleştir-” anlamında kullanılıp temel anlamından uzak-
laşarak sözlükselleşmiştir.]

M. Tat. sik-ĭr- 1. Sıçra-, zıpla-. 2. Fikirlerde istikrarsızlık göster-. (KTTS-411) 

 Mişer Tatar Türkçesinde sik-ĭr- eylemi “Sikĭrep töştĭm baḳçaġa bastım 
baḳır aḳçaġa.” (Zıplayıp indim bahçeye, bastım bakır akçeye.) (Beyit) örneğinde 
“zıpla-” temel anlamında ettirgenlik işlevinde kullanılmışken, “fikirlerde istik-
rarsızlık” anlamında kullanıldığında temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

M. Tat. ĭrĭ-t- 1. Erit-. 2. Birisinin öfkesini geçir-. ( KTTS- 126) 

Mişer Tatar Türkçesinde ĭrĭ-t- eylemi “Küp zamanlar üttĭ , emma kürmedĭk 
ḳızlar yözĭn kürmedĭk ul saḫĭr ane nurlı yoldızlar yözĭn. ĭrĭmedĭk ĭrĭtmedĭk 
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kükrekde diñgĭzler bozın.” (Çok zamanlar geçti, ama görmedik kızlar yüzü-
nü, görmedik o sahrayı nurlu yıldızlar yüzünü, erimedik eritmedik gönülde 
denizler buzunu.) (Babiç) örneğinde görüldüğü gibi “erit-” temel anlamında 
ettirgenlik işlevinde kullanılmıştır. Ancak “birisinin öfkesini geçir-” anlamında 
kullanılınca temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

M.Tat. aġ-ız- 1. Akış için yol aç-. 2. Akıtmak, hareket ettir-. 3. Bir şeyi 
yığınla alıp ver-.( KTTS- 26) 

Mişer Tatar Türkçesinde aġ-ız- eylemi “akış için yol aç-” temel anlamında 
ettirgenlik işleviyle kullanılırken, “bir şeyi yığınla alıp ver-” anlamlarında kulla-
nılınca temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

K. Tat. tam-ız- 1. Damlat-. 2. Rüşvet olarak biraz para ver-, koklat-. 3. Vur-, 
dokundur-. (KTTS- 445) 

Kreşin Tatar Türkçesinde tam-ız- eylemi “damlat-” temel anlamında ettir-
genlik işlevinde kullanılır. Ancak “rüşvet olarak para ver-” ve “vur-” anlamların-
da kullanılınca temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

K. Tat. bĭl-gĭr-t- 1. Belirt-, bildir-, sevdir-. 2. Anlat-, ilet-. ( KTTS-57)

Kreşin Tatar Türkçesinde bĭl-gĭr-t- eylemi “İr başlarına ni ĭş töşmeseñ / 
Hiç bĭlgĭrtmes yĭgĭt uyavı.” (Erkek başına ne iş gelmesin hiç belirtmez yiğidin 
uyanığı.) (Cır) örneğinde görüldüğü gibi “belli et-” temel anlamında ettirgenlik 
işlevinde kullanılmıştır. Ancak “anlat-, ilet-” anlamında kullanılınca temel an-
lamından uzaklaşarak sözlükselleşir. 

S. Tat. sib-ele- 1. Serpiştir-. 2. Dağıt-, yay-. 3. Yağmur çisele-. ( KTTS-410) 

Sibirya Tatar Türkçesinde “-ele-” eki fiilin gösterdiği işi kısa aralıklarla tek-
rarlama işlevi yükleyen bir ektir. Ancak bu ek işlek değildir. sib-ele- eylemi “ser-
piştir-, dağıt-” temel anlamında ettirgenlik işlevinde kullanılırken, “yağmurun 
çiselemesi” anlamında kullanılınca temel anlamından uzaklaşarak sözlükselleşir.

S. Tat. tĭr-gĭz- 1. Dirilt-, canlandır-. 2. Tedavi et-, iyileştir-. ( KTTS-466)

 Sibirya Tatar Türkçesinde tĭrgĭz- eylemi “dirilt-” temel anlamında ettirgen-
lik işlevinde kullanılırken, “tedavi et-, iyileştir-” anlamında kullanılınca temel 
anlamından uzaklaşarak sözlükselleşir.



Çatı Biçimbirimlerini Almış Eylemlerin Sözlükselleşmesi 455

S. Tat. yörĭ-t- 1. Yürüt-. 2. Daima yanında taşı-. 3. Ünvanla çağır-, adlan-
dır-. (KTTS-587) 

Sibirya Tatar Türkçesinde yörĭ-t- eylemi “yürüt-” temel anlamında ettirgen-
lik işlevinde kullanılırken “daima yanında taşı-” anlamında kullanılınca sözlük-
selleşir. Ayrıca “Merfuġe apa dip bĭz üzĭbĭz niñ kürşĭ Ġabdrahman abzıynıñ olı 
ḳızın yörtebĭz.” (Merfuge abla diye bizim komşu Gabdrahaman amcanın bü-
yük kızını adlandırıyoruz.) (Emirhan) örneğinde de görüldüğü gibi “adlandır-” 
anlamında kullanılmış ve temel anlamından uzaklaşarak sözlükselleşmiştir.

Edilgenlik Biçimbirimi Almış Eylemlerin Sözlükselleşmesi

Tatar Türkçesinde edilgenlik çatı ekleri olarak -Il-/ĭl-/-l-/-n-/Ul-/-Ol-/ 
biçimbirimleri kullanılır. Tatar Türkçesinde edilgenlik çatı eklerini alan bazı 
eylemlerin çatı işlevini kaybedip başka bir anlamda kullanılmasıyla sözlüksel-
leştiği görülür. 

Tat. sav-ıl- 1. Sağıl-. 2. Kan damarlarından geçerken bir yerde tıkan-, don-. 
(KTTS-400)

Tatar Türkçesinde sav-ıl- eylemi “Ḳısır sıyırnı savġan bĭlen may çıḳmas.” 
(Kısır ineği sağdığın ile yağ çıkmaz.) (Mekal) örneğinde görüldüğü gibi “sağ-, 
sağıl-” temel anlamında edilgenlik işlevinde kullanılmışken, “Ḳarlıġaçlar ġına 
ay kaġına, tuġan ilĭn gĭne saġına, tırışsañ la mallar, ay tabıla, yöreklerge ḳan-
nar savıla.” (Kırlangıçlar da çırpınır, sırf memleketini özler, uğraşsan mallarda 
bulunur. Yüreklere kanlar donar.) (Cır ) örneğinde ise görüldüğü üzere “don-” 
anlamında kullanılarak temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşmiştir. 

M. Tat. yırt-ıl- 1. Yırtıl-. 2. Bağır-. 3. Eksikli, ihtiyaçlı ol-. (KTTS-575) 

Mişer Tatar Türkçesinde yırt-ıl- eylemi “yırtıl-” temel anlamında edilgenlik 
işlevinde kullanılır. Ancak bu eylemin “bağır-” ve “eksikli ol-” anlamında kul-
lanıldığı yerlerde vardır. Bu anlamları ile kullanılınca temel anlamından uzak-
laşıp sözlükselleşir.

 K. Tat. iy-ĭl- 1. Eğil-. 2. Yığılıver-. (KTTS-183)

Kreşin Tatar Türkçesinde iy-ĭl- eylemi “Yul buyında yeş bĭr kayın kızı, tı-
nıp yoḳlıy başkan köyĭne, isrĭk usaḳ ceyĭp kanatların, anı über öçĭn iyĭle.” (Yol 
boyunda genç bir kayın kızı, sakince uyku basmış hâlinde, sarhoş kavak yayıp 
kanatlarını, onu öpmek için eğilir.) (Taktaş) örneğinde olduğu gibi “eğil-” temel 
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anlamında ve edilgenlik işlevinde kullanılmıştır. Ancak “yığılıver-” anlamında 
kullanılınca temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

S. Tat. küm-ĭl- 1. Gömül-. 2. Kaybol-. (KTTS-239) 

Sibirya Tatar Türkçesinde küm-ĭl- eylemi “gömül-” temel anlamında edil-
genlik işlevinde kullanılır. Ancak “kaybol-” anlamında kullanılınca temel anla-
mından uzaklaşarak sözlükselleşir. 

S. Tat. yıy-ıl- 1. Yere düş-, yıkıl-, yığıl-. 2. Yere eğil-. 3. Hasta düş-. 4. Öl-. 
5. Yalvar-, yakar-. (KTTS-571) 

Sibirya Tatar Türkçesinde yıy-ıl- eylemi “yere düş-, yıkıl-, yığıl-” temel an-
lamında edilgenlik işlevinde kullanılır. Ancak “yere eğil-, hasta düş-, öl-, yal-
var-” anlamları ile de kullanılır. Bu anlamlarda kullanılınca temel anlamından 
uzaklaşıp sözlükselleşmiş olur.

Dönüşlülük Biçimbirimi Almış Eylemlerin Sözlükselleşmesi 

Tatar Türkçesinde dönüşlülük ekleri olarak -ın-/-ĭn-/-n-/-ıl-/ -l-/ biçimbirim 
ekleri kullanılır. Tatar Türkçesinde dönüşlülük çatı eklerini alan bazı eylemlerin 
çatı işlevini kaybedip başka bir anlamda kullanılmasıyla sözlükselleştiği görülür.

Tat. sal-ın- 1. İnşa edil-, yerleştiril-. 2. Aşağı sark-. ( KTTS-396)

Tatar Türkçesinde sal-ın- eyleminin temel anlamı inşa edilmektir ve fiiller-
de dönüşlülük ifadesi yapar. Ancak “salınıp töş” şeklinde kullanıldığında “sark-” 
anlamına gelerek temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir. 

Tat. cıy-ın- 1. Toplan- (topluluk, meclis). 2.Hazırlan-. 3. Niyetlen-, tutun-, 
giriş-. (KTTS-79) 

Tatar Türkçesinde cıy-ın- eylemi “Töş avışḳaç saḫradan ḳaytırḫalık, cıyın 
bĭter.” (Gün kavuşunca sahradan döner halk, düğün biter.) (Muhammedi-1992 
) örneğinde olduğu gibi “toplan-” temel anlamında kullanılmıştır. Ancak “se-
yaḫatke cıyın-” (seyahate hazırlan-) örneğinde olduğu gibi “bir şeye hazırlıklı 
ol-” anlamında kullanılarak temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşmiştir.

Yine “Komandirlar kursı eşlerge tiyeş, ul ġına da tügĭl, Estĭrhan da hem 
Meskev’de yaña kurslar açarġa cıyınabız.” (Komutanların kursu çalışmalı, ayrı-
ca Astırhan’da ve Moskova ‘da yeni kurslar açmaya girişiyoruz.) (Muhamme-
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di-1992) örneğinde ise bu eylemin temel anlamından tamamen uzaklaşarak 
“niyetlen-, giriş-” anlamında kullanılarak sözlükselleştiği görülür.

Tat. tart-ın- 1. Kendi üstünü başını çekiştir-. 2. Utan-, çekin-. (KTTS-450) 

Tatar Türkçesinde tart-ın- eylemi “kendi üstünü başını çekiştir-” temel an-
lamında kullanılırken; “Garif bĭraz tartınılarak isenleştĭ, utururga da aşıḳmadı. 
(Garif biraz çekinerek selamlaştı, oturmak için acele etmedi.) (Kamal) örne-
ğinde görüldüğü gibi “çekin-, utan-” anlamında kullanılarak sözlükselleşmiştir.

M. Tat. kür-ĭn- 1. Görün-. 2. Gerçekleş-. (KTTS-244) 

Mişer Tatar Türkçesinde kür-ĭn- eylemi “görün-” temel anlamında dönüş-
lülük işlevinde kullanılır. Ancak “gerçekleş-” anlamında kullanıldığı zaman te-
mel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

K. Tat. ayır-ıl- 1. Ayrıl-. 2. Başkalarından farklı ol-. 3. Mahrum ol-. (KTTS-40) 

Kreşin Tatar Türkçesinde ayır-ıl- eylemi “ayrıl-” temel anlamında dönüş-
lülük işlevinde kullanılır. Ancak “başkalarından farklı ol- ve mahrum ol-” an-
lamlarında kullandığı örneklerde vardır. Bu şekilde kullanıldığı zaman temel 
anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

S. Tat. ḳoy-on- 1. Yıkan-. 2. Suya dal- 3. Yüz-. (KTTS-302) 

Sibirya Tatar Türkçesinde ḳoy-on- eylemi “yıkan-” temel anlamında dö-
nüşlülük işlevinde kullanılır. Ancak “Cey könĭ ĭssĭ havada min suda koynam, 
yözem.” (Yaz günü sıcak havada ben suya dalıyorum yüzüyorum.) (Tukay) ör-
neğinde görüldüğü üzere “dal-, yüz-” anlamında kullanılarak temel anlamından 
uzaklaşıp sözlükselleşmiştir.

İşteşlik Biçimbirimi Almış Eylemlerin Sözlükselleşmesi 

Tatar Türkçesinde işteşlik ekleri olarak -ış-/-ĭş-/Iş-/-Oş-/ -ş-/-kala-/-ke-
le-/-Igla-/ biçimbirim ekleri kullanılır. Tatar Türkçesinde işteşlik çatı eklerini 
alan bazı eylemlerin çatı işlevini kaybedip başka bir anlamda kullanılmasıyla 
sözlükselleştiği görülür. 

Tat. oy-ış- 1. Uyuş-. (el, kol için) 2. Birleş-. 3. Örgütlen-, toplan-. (KTTS-368)

Tatar Türkçesinde oy-ış- eylemi “uyuş-” (el, kol için) temel anlamında iş-
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teşlik işlevinde kullanılır. Ancak “bir araya gelip yapış-, kümelen-, birleş-, ör-
gütlen-” anlamlarında kullanılınca temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir.

K. Tat. kil-ĭş- 1. Yakış-. 2. Birbirini anla-. ( KTTS-205) 

Kreşin Tatar Türkçesinde kil-ĭş- eylemi “Biyiysĭ kilmegenge köyĭ kilĭşmes.” 
(Oynamak istemeyene ezgisi yakışmaz.) (Mekal) örneğinde görüldüğü gibi 
“yakış-” anlamında kullanılarak “gel-” temel anlamından uzaklaşıp sözlüksel-
leşmiştir. Yine “Bĭr kiçnĭ alarġa kötĭlmegen ḳunaḳ, militsiye pod polkovniġi 
kilĭp kĭrdĭ. Küresĭn, aldan kilĭşĭngĭn bulġandır.” (Bir akşam onlara beklenmedik 
misafir, polis komiseri geldi. Galiba önceden anlaşmış olmalılar.) (Galiullin) 
örneğinde görüldüğü gibi “anlaş-” anlamında kullanılarak temel anlamından 
uzaklaşıp sözlükselleşmiştir. 

S. Tat. sĭr-ĭş- 1. Sarhoş ol-, mest ol-. 2. Bilincini kaybet-. 3. (Gaz ile) zehirlen-. 

Sibirya Tatar Türkçesinde isĭr-ĭş- eylemi “Ḫismetullaġa isĭriş ayaġın yan-
dırġan traktorçına, zakonsız pinsĭ birgende karşı min.” (Hismetulla’ya sarhoş 
olup ayağını yakan traktörcüye kanunsuz olarak emeklilik verdiğinden ötürü 
karşıyım ben.) (Ahunov) örneğinde görüldüğü gibi “sarhoş ol-” temel anla-
mında işteşlik işlevinde kullanılmıştır. Ancak “bilincini kaybet-, gaz nedeniyle 
zehirlen-” anlamlarında kullanılınca temel anlamından uzaklaşıp sözlükselleşir. 

Sonuç

Türk dilinin bütün dönemlerinde olduğu gibi Tatar Türkçesinde de ekleme 
yoluyla yapılan söz yapımında bazı sözcüklerin temel anlamlarından uzaklaşa-
rak başka bir anlama geçiş yaptığı ve yeni bir kavramı karşıladığı görülmüştür. 
Bu durumda sözcüğün aslında mecaz, dil içi ve dil dışı sebepler ve ad aktarması 
gibi sebeplerden dolayı kazandığı yan anlamlardan farklı bir anlama geçiş yap-
tığı tespit edilmiştir. 

Çatı ekleri, geldiği fiillerin anlamlarında değişiklik yapmalarına rağmen 
yine aynı fiilin temel anlamından çok farklı bir anlamı işaretlemedikleri için bu 
çatı eklerini alan fiiller sözlük maddesi olarak ayrıca sözlükte yer almazlar. An-
cak, temel anlamdan uzak bir anlam işaretlendiği durumlarda sözlüklerin ilgili 
yerlerinde bu tür yapılar kendilerine yer bulmaktadırlar. Tatar Türkçesinde de 
ettirgen, edilgen, dönüşlü ve işteş çatı biçimbirimlerini aldığı hâlde, temel an-
lamı ve çatı işlevini tamamen kaybedip, sözlüklerde ayrı bir madde başı olarak 
yer almak durumunda kalan fiiller tespit edilmiştir. 
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ÖZET

Millet, ortak değerlerle bir araya gelen topluluğun oluşturduğu sosyolojik 
bir kavramdır. Millet/soy isimlerinin teşekkülünde tarihî, mitolojik ve kültürel 
değerler etkilidir. Ad var olmanın kültürel kodlarını içerir. Türkmen isminde 
bir toplumu özel kılan tanılayıcı sembollerin aktarımı mevcuttur. Oğuz Türk-
lerinin soyundan gelme vurgusuyla atalar kültünü ifade eder. Türkmen isminin 
Türk ve manend/men kelimelerinin birleşmesiyle oluştuğu ‘Türk’e benzer/Türk 
olan’ anlamında bir öyküsünün olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Türk ismi 
Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kültürel belleğe ait değerlerle topluluklar 
halindeki millet kavramını ifade eder. Türkmen isminde millî kimliği yansıtan 
değerler ve uygulamalar, kültürel bellek mekânı olarak göstergesel bir sembole 
dönüşür. Millî romantik söylem mahallî olan ata kültüne ait değerlerin tümü-
dür. Bu değerler kültürel bellek mekânlarıdır ve nostaljik bir temadır. Nostalji, 
ilksel kodlara ait millî kimlik bilinciyle her yerde ve zaman evinde olmaktır. 
Nostalji, bugünde dünün arzu ve özlemlerinin ortak hafızada güncellenerek 
canlı tutulmasıdır. Atalardan alınan kültürel mirasın dün, bugün ve gelecek 
bağlamıyla özümsenmesi ve yeni nesillere aktarılmasıdır. Nostalji/eve dönüş 
millî duyuş ve tefekkürün işaret ettiği tarih, dinî inanışlar, dil, dil ürünleri vb. 
ortak hafızaya ait değerlerdir. Türkmen aşiretleri Orta Asya’dan Anadolu’ya 
eve dönüş temasını içeren millî romantik bilinçle gelenek ve törelerini yaşat-
mıştır. Zengin kültür birikimi, Orta Asya’dan/atalar yurdundan getirilen millî 
romantik bilince ait ortak kodların geleceğe aktarılmasıdır. Türkmen isminin 
eve dönüş temasına ait göstergeleri atalar ruhunu taşıyan değerlerin aktarımı 
ve korunmasıdır. Çalışmada Türkmen isminin edebî bir ifade olan millî roman-
tik göstergeleri ve eve dönüş temasındaki ilksel formları işlenmiştir. Türkmen 
isminin nostaljik bir gösterge olan eve dönüş izlekleri millî romantik söylem 
bağlamında ezelî bir imge olarak ele alınmıştır. Eve dönüş aşamaları ve göster-
geleri millî romantik bilinç/algı bağlamıyla değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Türkmen, ad, millî romantik bilinç, nostalji, eve dönüş.
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NATIONAL ROMANTIC CONSCIOUSNESS IN THE 
NAME OF TURKMEN

ABSTRACT

Nation is a sociological concept formed by the community that comes 
together with common values. Historical, mythological and cultural values are 
effective in the formation of nation/lineage names. The name contains the cul-
tural codes of existence. There is a transfer of identifying symbols that make 
a society special, called Turkmen. It expresses the cult of ancestors with the 
emphasis on descending from the Oghuz Turks. The opinion that the Turkmen 
name is formed by the combination of the words Turk and manend/men has 
a story in the sense of ‘like Turkish/Turkish’. The Turkish name expresses the 
concept of nation in communities with the values belonging to the cultural 
memory stretching from Central Asia to Anatolia. The values and practices 
reflecting the national identity in the name Turkmen turn into a semiotic sy-
mbol as a place of cultural memory. National romantic discourse is all of the 
values belonging to the local ancestor cult. These values are places of cultu-
ral memory and are a nostalgic theme. Nostalgia is to be everywhere and at 
home with the awareness of national identity belonging to the primary codes. 
Nostalgia is keeping the desires and aspirations of yesterday alive by updating 
them in common memory. It is the assimilation of the cultural heritage taken 
from the ancestors with the context of yesterday, today and the future and 
transferring them to new generations. History, religious beliefs, language, lan-
guage products, etc., pointed out by nostalgia/homecoming, national percep-
tion and contemplation are values in common memory. Turkmen tribes kept 
their traditions and customs alive with the national romantic consciousness, 
which includes the theme of homecoming from Central Asia to Anatolia. The 
rich cultural accumulation is the transfer of the common codes of the national 
romantic consciousness brought from Central Asia/the ancestral homeland to 
the future. The indicators of the Turkmen name for the theme of homecoming 
are the transfer and preservation of values   that carry the spirit of ancestors. In 
the study, the national romantic signs of the Turkmen name, which is a literary 
expression, and its primary forms in the theme of homecoming are processed. 
The themes of homecoming, which is a nostalgic sign of the Turkmen name, 
are considered as an eternal image in the context of national romantic discour-
se. The stages and indicators of homecoming were evaluated in the context of 
national romantic consciousness/perception.

Keywords: Turkmen, name, national romantic consciousness, nostalgia, ho-
mecoming.
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Giriş

İsim/ad, kişiye/varlığa dair ayırıcı bir tanınma işaretidir ve kültürel kimlikle 
yakından ilgili bir kavramdır. Topluluk/millet isimleri çağrışım, hatırlatma ve 
işaret etme yoluyla etimolojik olarak bir bağlam oluştururlar. Türkmen ismi 
etimolojik olarak Türk dilinin zenginliği içinde bir köken mitine telmihte 
bulunur. Mitolojik bağlam adın sahip olduğu millî bilince ait çağrışım, değer 
ve kazanımlardır. İsim verme; ait olunan toplumun kültürel değerlerinden, 
mitolojik hafızasından ve tarihî süreçlerinden beslenen bir gelenektir. Türkmen 
isminde soy birliğinin teşekkül ettiği ilksel hafıza gelenek halinde bir miras 
olarak korunmuştur. Türkmen ismi dilin hem gerçek manasını hem de sembolik 
kullanımını ifade eden bir bağlama sahiptir. Türklük fenomeni içinde bu isim/
adlandırma, millet olma olgusunu ve bilincini ifade eder. Türkmen isminin 
temsilcileri/mirasçıları tarihî, mitolojik ve millî kodları taşıyan kültürel bellek 
mekânlarını birlikte muhafaza ederler. Millî romantik söylem kökte/kökende 
ortak değerlerle buluşma ve bu değerleri geleceğe aktarma bilincidir. Ada ait 
değerlerin/sembollerin korunması ve adın tarih içinde canlı olarak kendini var 
etmesi sosyal bir göstergeye dönüşür ve millî kimliğe dair değerler kazanımını 
sağlar. Çalışmada millî romantik bilinç varlıklarından biri olan dil ve dilin kul-
lanım alanlarından sembolik dil ve göstergeleri Türkmen ismi bağlamında işle-
necektir. Türkmen isminin arka kültür planındaki millî bilinç tarihî, mitolojik 
ve kültürel bir değer olarak yorum bilim yöntemiyle ele alınacaktır. 

1. Ad ve Adın Sosyolojik İşlevleri

İsim/ad, varlıkları karşılayan sözcük türüdür; isim, varlıkların belirginlik 
kazanarak belleğe alınmasını sağlayan bir kavramdır. İsimlendirme/adlandırma 
algılama, anlam yükleme, bilişsel ilişkilendirme vb. olarak bir varlığa/kavrama 
işaret etme sürecidir. Adlandırma, varlığa/kavrama statü ve nitelik kazandırmadır.

“Dilde her varlığın birer adı vardır. Adlar olmadan varlıkları birbirinden ayır-
mak ve kullanmak olanaksızdır. Bundan dolayı varlıkları anlamak ve incelemek 
için algıladığımız her şey adlandırılmalıdır. Adlandırma, yeni karşılaşılan var-
lıklara anlam yükleyen, insanın zihninde yer alan kavramları meydana getiren 
bir varlığa işaret ederek varlığı diğerlerinden ayırmaktır. Her varlık adlandırı-
lınca birer statü ve nitelik kazanır” (Yalçın ve Çeçen, 2020: 11). 

Varlıkların/kavramların adlandırılmasındaki belirleyici etken insanın anlam 
arayışı ve mitolojik dönemi içeren çağrışım ve kabullerden doğan inanışlardır. 
İsimlendirme/adlandırma hem birey için hem toplumlar için kendini, evreni 
ve yaşamını bir düzen içinde inşa etmeyi sağlar. Ad/isim bir varlık gösterme, 
belirginleşme, benzerlerinden ayırma gibi işlevler için kullanılır. Adlandırma 
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çağrışım, hatırlatma ve kabul yoluyla toplumsal bir olgudur. “Adlar çağrışım ve 
kabulleriyle hayatımızda yer alır, anlam kazanır” (Kibar, 2005: 16). Ada bağlı 
çağrışım ve kabuller anlamı güçlendirerek ortak hafızada korunur. “Kişilerin 
adlarına benzediği; belli adların da kişileri ve kişilikleri çağrıştırdığı söylen-
miştir” (Kibar, 2005: 18). Ad kişi ve toplum açısından varlığını somutlaştırma, 
değer olarak bir göstergeye işaret etme vb. işlevlerle kişiyi/toplumu başkaların-
dan ayıran bir özelliktir. Ad alma/verme sosyolojik bir gösterge olarak çağrışım 
yoluyla anlamları var ederek bir ruh kazandırmadır. Topluma mal olmuş kişile-
rin, din büyüklerinin, çok sevilen bir kişinin adının verilmesi gibi uygulamalar 
ismi belirleyen toplumsal etmenlerdir. Ad alma/verme; kişiyi özel kılan, onu 
başkalarından ayıran ontolojik bir varoluş ve tanınma kodudur. 

Kişilere/toplumlara isim verilmesinde ismi belirleyen ölçüt ait olunan top-
luluğun kültürel değerleridir. Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan 
ad verme geleneğinin en yaygın şekli bir büyüğün ad vermesidir. Günümüzde 
bu görevi toplumun saygın bir kişisi veya dinsel bir kimliğe sahip olan kişiler 
yerine getirir. Ad almak, kişinin varlığını somutlaştırmasıdır ve bu durum ede-
bî ürünlerde de bir gelenek halinde korunur. Anlatılarımızda, toplumun saygı 
duyulan ulu şahsiyetleri, atalar kültünü yaşatarak kahramana ad koyar ve kah-
ramanın geleceğiyle ilgili öngörüleri de bu din büyükleri açıklar. Dede Kor-
kut Hikâyelerinde ad almak için kahramanlık göstermek gerekir. Dede Korkut 
kahramanlarının en önemli özelliği hüner göstererek, kendini ispatlayarak ad-
larını almalarıdır. Bu isim onun toplum tarafından onanmasını sağlar. İsmini 
hakkıyla kazanan kahraman, artık zorlu sınavları kazanacağının teminatını ver-
miş demektir. Ad, kişiyi özel kılan bir kavramdır ve adın verilişi aşamasında ki-
şinin/kahramanın ismiyle bütünleşerek kutsanması amacı vardır. Dede Korkut, 
Boğaç Han’ın boğayı yere serdiği kahramanlık gösterisi sonucunda ona Boğaç 
Han ismini verir. Boğaç ve diğer kahramanlar alplık töresinin özelliklerini sem-
bolize ederler. Türk destanlarında ‘alp’ sözcüğü kahraman bir toplumun savaşçı 
ve mücadeleci kimliğini taşır ve bu bağlam kahramanlara ‘alp kişi’ özelliğini 
kazandırır. Ad alma aşaması, kahramanın maceraya hazır duruma geldiğini içe-
ren bir sonuçla ortaya çıkar. Bu değerler anlatılarda da kahramana ad verilmesi 
aşamasında özel törenlere dönüşür. Ad verme aşamasını özel kılan bu törenler, 
kültürel kimliğin etkisiyle nesiller arasında özdeki değeri ve amacıyla güncel-
lenir. Günümüzde de çocukların doğumunun üstünden bir hafta, on gün, kırk 
gün gibi özel, tamamlanmış ve motifleşmiş zamanlar seçilerek çocuğun adı kut-
sanır; ad verme töreni sevinç ve paylaşım ruhuyla kutlanır. Bu tören sırasında 
davetlilere ikramda bulunmak da bir gelenektir. 

Ad, toplum içinde varoluş anlamında bir konumlanmadır. Adların kişiyi 
toplum içinde var etme bağlamıyla sosyolojik işlevleri bulunur. Bireysellikten 
millet erkine kadar adların gösterdiği sosyolojik bir yapı bulunur. Ad alma/
verme ontolojik bir kavramdır ve sosyolojik işlevle kişiye aidiyet kazanma bi-
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lincini sunar. Sosyoloji bilim dalı toplum ve insanın etkileşimi üzerine çalışır. 
Dil; toplumu ırk, tarih, kültür, coğrafya yaşayış tarzı vb. yönlerle etkileyen canlı 
bir dinamiktir. Dil, toplumun kültür kodlarına dair dinamik bir ruh taşır; dilin 
içinde doğduğu toplumla birlikte bir tarihi bulunur. Dil ve dil ürünleri toplum 
ruhuna ait dinamikleri oluşturur. Ad bilim adların var oluşu, yapısı ve içerdiği 
değerleri inceleyen bilim dalıdır. Ad özellikle toplumların kendini var etme 
sürecinde önemli bir unsurdur. Millet/boy adlarının kökeninde de ayırıcı millî 
kimlik değerleri ismin anlam ve çağrışımlarını işaret eder. İsimlendirme/ad-
landırma hem kişiler için hem de toplumların biyografik öykülerinin okunma-
sında tanılayıcı bir değere sahiptir. “Şu halde, hangi yandan bakılırsa bakılsın, 
ad gerek kişisel, gerekse toplumsal karakteriyle, yaşam düzeninin en önemli 
simgelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır” (Örnek, 1976: 148). Millet/
soy isimleri topluma ait özelliklerin, ana dilin ve tarihi süreçlerin izlerini taşıyan 
adlandırma, hatırlatma ve çağrışım kodlarından doğar. Millet isimleri tarih ve 
coğrafya olarak milletin geçmişine/kültürüne ait değerleri ortaya koyar. 

2. Millî Romantik Bilinç ve Dil

Millî romantik bilinç, romantizm akımının duygusallığı, tarihî konuların kim-
lik kazandırmada önemsenmesi, halk dilinin kullanımıyla ulusalcılık düşüncesin-
den beslenir. Millî romantik bilinç, özellikle 19. yüzyılda tüm dünyada etkisi 
hissedilen bir uluslaşma hareketidir ve ulusalcılık hareketleri zemin olarak ide-
olojik bir çerçeveye sahiptir. Millet birlikteliğini var eden değerlerin korunması 
ve gelecek nesillere aktarılması millî romantik bilincin ideolojik çerçevesidir. 
Millî romantik bilinç toplumların siyasi, kültürel ve tarihi süreçlerinde daima 
hissedilen ulusalcılık merkezli bir kavramdır. Ulusalcılık, tarihî romantizm 
kavramına bağlı millî tema ve kahramanlar ilkesiyle bağlantılıdır. Tarihî ro-
mantizm söylemi edebiyat, siyaset ve millet kavramları/değerleri üzerine geli-
şir. Edebî eserler aracılığıyla ulus ruhunu güçlendiren ilk kaynaklara dönüş, bu 
kaynakların güncel temalarla yeniden yorumlanması vb. içerikler millî kimlik 
bilinciyle aidiyet oluşturma amacı taşır. Türk edebiyatında bir akım olarak ortaya 
çıkan bu düşünce, Kurtuluş Savaşı yıllarında birlik ve beraberlik ruhu oluştur-
ma ve millî bağımsızlığın kazanılmasında etkili olmuştur. Millî romantik bilinç, 
kaynağını eve dönüş temasındaki ortak hafızaya ait değerlerden alır. Türk dilinin 
güzelliği, kültürel dokusu, tarihî temalar millî romantik duyuşa ait kültürel kod-
lardır. Romantik bilinç, temalarla bir söylem yaratmadır; millî söylemde maddî ve 
manevî değerler ortak kültürün ürünleridir. Bu değerlerin korunması, aktarılması 
ve millî bilinç oluşturulması önemlidir. Toplumsal bilince ve ortak hafızaya ait 
güçlü temalarla toplumda/millette ortak bir duyuş sağlanır. Millet için önem 
taşıyan tarihî olaylar, paylaşımlar, halk diliyle tema halinde bir araya getirilerek 
etkili bir metin haline getirilir. Millî romantik bilinç kültürel bellek mekânları 
aracılığıyla kökteki ortak değerleri ve ata kültünü hatırlama ve güncelleme-
dir. Bu bilinçle tarihe ve öz kültüre dönüş millî romantik temalara yönelmedir. 
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Şanlı tarih, büyük zaferler, ana dilde anlatım özellikleriyle millî romantik söy-
lem bir ekol olarak Türk edebiyatında/kültüründe dinamik bir işleve sahiptir.

Millî romantik söylemle “tarihî romantizm, bir geçmiş saplantısı olarak kal-
mamış, milletlerin şimdisi ve geleceğini şekillendiren yeni bir hayat kaynağı, bir 
uyanış olmuştur. Ancak böyle bir millî tarih şuuru, sıradan bir topluluğu millet 
hâline getirebilir. Millî tarih şuurunun bu işlevi, millî romantik düşüncedeki 
aydınlar ve sanatçılar tarafından göz ardı edilmemiş, tarihin edebiyat, resim, 
heykel, müzik, mimari vasıtasıyla romantikleştirilmesi sağlanmıştır” (Yıldız, 
2020: 169). 

Millî tarih şuuru ve ana dil, millet olma ülküsünü işaret eden dinamiklerdir. 
Millî kültür şuuru, ilk kaynaklara dönüş olarak aydınların/yazarların millî de-
ğerlere ve tarihe yönelişini içerir. Millet sosyolojik bütünlük ifadesiyle kültürel 
bir kurumun inşasıdır. Millî romantik söylemde mahallî kimlik, mahallî renk 
ve yaşayış ana bütüne ve ortak paydaya aittir. Millet söyleminde aynı töre ve ge-
leneği oluşturan topluluk kast edilir. Mensup olma, ait olma hür iradeyle bağ-
lanma millet olmanın temelidir. Ortak değerler millet ruhunu oluşturur. Millî 
romantik söylemle tarihsel çağrışım ve devrin sosyokültürel yapısı güncellenir. 
Millî romantik izleklere dönüş, ana yurt bilincini taşıyan bir değerdir. Millî kültür, 
tarih ve ana dille birlik ruhu oluşturulur ve kökene/atalar mirasına dönüş sağlanır. 
Millî romantik söylemde geçmiş ülkü birliği, ataların kimlik kodları, manevî 
bir güç olarak içselleştirilir. Tarih geçmişteki bir zaman dilimi değil; bugünü ve 
geleceği şekillendirecek bir farkındalık olarak temaya dönüşür. Millî romantik 
söylemde topluma/millete ait tarihî süreç boyunca kazanılmış millî ve manevî 
değerler aktarılır. Türk milleti hayatının her aşamasında olduğu gibi adlandır-
malara/isimlendirmelere de büyük önem vermiştir. Bu bağlamda millî bilinç 
ruhunu taşıyan Türkmen ismi içerdiği dil göstergeleriyle köklerine/millî kimlik 
kodlarına bağlı olmak temasıdır. Türkmen ismi sosyolojik bir karşılıkla kişinin 
soy bağını ifade eder. Türkmen isminde millet olma ülküsünü taşıyan birçok 
gösterge millî romantik bilinci canlı tutar.

3. Türkmen İsminin Fenomenolojisi / Millî Romantik İzlekleri

Millî romantik söylem; millet olarak aynı ruhla tarihe, mekâna ve ortak 
değerlere dönüştür. Millî romantik söylemde geçmişin atalara ait izleri nostal-
jik bir temadır; nostalji, mitik bilinçte anne imgesinin karşılığı olan eve dönüş 
izleklerinin yakalanmasıdır. Türkmen isminin içinde eve dönüş temasını var 
eden dil, millet, vatan vb. kültürel belleğe ait tanınma işaretleri kastedilir. Ana 
dil ve bu dille yaratılmış kültürel miras kişiye/topluma psiko-sosyal açıdan millî 
bilinç kazandıran değerler bütünüdür. Ana dil bilinci, kişiyi/toplumu kendilik 
değerleriyle ortaya koyar. Dil, toplumların kültürel hafızasıdır. Türkmen ismin-
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de dil, dilin canlı varlığı ve kültürel zenginliği hepsi bir arada sembolize edilir. 
Türk kelimesi işaret ettiği millî romantik izleklerle Türkçenin en eski ismidir. 
Türkçe bir kök olan Türk ismi, Türkmen adlandırmasıyla Türk milletine ait 
kültürel değerleri güçlü bir kod haline getirir.

Millet isimleri, soyu oluşturan millî ruha dair ögeleri taşıma ve aktarma 
işlevine sahiptir. Kültürel değerleri oluşturan tarih, din, dil, gelenekler, coğrafya 
vb. kavramlar milletin tanılayıcı özellikleridir. İsim, kişi/millet için aitlik ilgi-
siyle kültürel değerlerini/kodlarını tanıma ve bu değerlere/kodlara nostaljik bir 
dönüştür. Ad koyma geleneğinde ait olunan toplumun kültürüne bağlı olarak 
isim verilir ve adın konulmasında bazı değerler ölçüt alınır. Bu uygulama ‘adla 
bütünleşme’ inancının ve adın insan hayatındaki öneminin ortaya konmasıdır. 
Ad verme ritüellerindeki hassasiyet Türk toplumunda boy/ulus ve yer/mekân 
adları için de geçerlidir. Yurt tutulan yerin özel değerleri mekâna/millete ve-
rilen isme de aktarılır. Ad kişinin/toplumun kaderini ve kişilik özelliklerini 
belirleyen/etkileyen bir aşama olarak değerlendirilir; bu bağlamda adın veril-
mesi kültürel aktarım ve paylaşım kodlarıyla özel bir içeriğe dönüşür. Türk-
men ismindeki Türk bilinci isim olarak aynı soyu/milleti işaret eden özel bir 
vurgudur. Türklük fenomenini oluşturan bir değer olarak Türkmen ismi Oğuz 
soyuna ait atalar ruhunun kodlarına dönüşen bir hafızayı barındırır. Oğuz 
ismi ok: boy sözcüğü çoğul anlamını karşılayan -z çoğul ekiyle Ok+u+z/boylar 
şekline dönüşür. Oğuzlar, VIII. yüzyılın başlarında 6 Oğuz şeklinde kaydol-
muştur; bu durum Oğuzların altı boydan teşekkül ettiğini gösterir. (Gündüz, 
2016: 1) Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bu yolculukta millî bilinçte koru-
nan değerler aktarımı önemlidir. Bu durum Göktürk Abidelerinde de korunan 
kutlu soya ait olma bilinci ve eve dönüş temasıyla bağlantılıdır. Millî bilinç, 
ataların geleneğini, yaşam kodlarını, örf ve adetlerini gidilen her mekâna yurt 
değeriyle taşımaktır. Türkmen ismi, ata/baba kavramıyla kişileştirilmiş kutsal 
bir soy özelliği kazanır. Türklük ilk Türk devletlerinden itibaren fenomenolojik 
bir yapıya sahiptir. Göktürk Yazıtlarında ‘üç Oğuz’, ‘Altı Oğuz’, ‘Sekiz Oğuz’, 
‘Dokuz Oğuz’, tabirleri boy ve soy bilincidir. Türkmen ismi, Türklük fenome-
ninin açıklandığı mitolojik ve kültürel bir değerdir. Oğuz soyunun kök saldığı 
bir isim vurgusu ve millî bilinç ruhunu ifade eder. Türkmen ismi, Türk kelime-
sine eklenen -manend/men ekinin simgeleştirdiği Türk milletine ait millî ve 
manevî içerikleri kodlaştıran bir köken söylencesidir. Millî kimliğe bağlı bir 
özellik olarak ad verilmesi/ad kazanılması geçiş aşamalarında en çok önemse-
nen süreçlerden biridir ve bu durum kültürel bir özellikle atalar kültünü işaret 
eder. “Türk isim verme geleneği ile ilgili inançların altında kişioğlu kutsiyeti, 
atanın kutsallığı, hakan’ın kutsallığı, göğün kutsallığı, yerin kutsallığı gibi bazı 
kutsiyetler vardı ve bunlar günümüze kadar, kısmen veya kılık değiştirerek gel-
mişlerdir” (Kalafat, 2007: 126-127). Türkmen ismi, Türklük fenomeninin fikir 
olarak doğması ve bir ada/bilince kavuşmasıdır. Türkmen ismi etimolojik öy-
küsünde tarihî, mitolojik ve kültürel bir zemine sahiptir. Türk milletinin Orta 
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Asya’da oluşturduğu millî değerler Türkmen ismine bağlanır ve Türkmen ismi 
kültürel belleğe ait ontolojik mekânı ifade eder. Men/man eki son ek olarak 
büyüklük, üstünlük, çokluk vb. anlamlarla halis/aslî Türk anlamını işaret eder. 
Bu bağlamda Türk+men/man ismi; mitolojik/kutsal, kültürel/kimlik kodları ve 
tarihî/varoluş hafızası vb. çağrışım ve hatırlatma anlamıyla fenomenolojik bir 
göstergeyi işaret eder. Türkmen ismi tarihî, mitolojik ve kültürel değerler ak-
tarımıyla birleştirildiğinde Türk soyunun tanılayıcı kimlik kodlarına dönüştür.

Toplum içinde sosyal bir statü kazanma bağlamında ad alma önem arz 
eder. İsim/ad bir belirteçtir; psikolojileştirme ve sosyal işlev sağlar. Millet/soy 
isimlerinde psikolojik belirteçlerle ben biz öznesine dönüşerek ortak bir ruh 
yaratılır. Soy ismindeki arketipik kodlarla toplumun fertlerine orada bulunmak 
değeriyle aidiyet kazandırılır. Türkmen isminin kökenindeki kutlu vatana ait 
kültürel bellek değerleri bütünsel bir hafızayla Türk milletine ait değerler dün-
yasını işaret eden panoramik bir göstergedir. Bu değerler mekâna/ana yurda 
ait belirteçlerdir; mekân belirteçleri/göstergeleri mekânın psikolojileştirilme-
sidir. (Tepebaşılı, 2013: 113) İsim/ad millî romantik bilinçte bir belirteç işle-
vi kazanır. Belirteçler, nesneye/kavrama/kişiye psikolojileştirme ve sosyal işlev 
kazandırır. (Tepebaşılı, 2013: 114-115) Psiko-sosyal bir göstergeyle Türkmen 
ismi bu ismin mensuplarına aidiyet bilincini aşılayan Türklük ideolojisine ait 
tüm değerleri kapsar. Soy/millet isimleri, psikolojik gösterimde ruh yaratımı ve 
sosyalleşme izleğiyle milleti/nesilleri ülkü değerlerde buluşturur. Psiko-sosyal 
işlev hem kişiler düzeyinde hem de toplum düzeyinde her iki olguyu da işaret 
eder. Ad, kişinin psikolojik ve sosyal bilincini oluşturduğu için gelişimsel süreç-
te psiko-sosyal bir işleve sahiptir 

Psikolojileştirme bağlamında olgusal mekân, anlamlar üreten ontolojik bir 
kavramdır. İsim fenomenolojisinde Türklük kavramı makro ve mikro mekâna 
ait değerleri içerir. Makro ve mikro mekân (Tepebaşılı, 2013: 120) sınırlarla çi-
zilmiş coğrafya olan makro mekânın, milleti oluşturan kültürel değerlerin tümü 
olan mikro mekânlarla ifade edilmesidir. Türk yurdunun/vatanının makro sı-
nırları üzerinde üretilen anlamlarla mikro mekân Türklük ideolojisini inşa eder. 
Mikro mekân unsurları; dil, din, gelenekler, ortak tarih, kültürel bellek vb. millî 
varlık alanlarını işaret eder. Makro mekân üzerinde mikro mekânın içerikleri 
topluma/kişiye var olma, kendini bulma ve millî bilinçle yenilenme döngüsü-
nü sunar. Mikro mekâna ait değerler, eve dönüş sırasında tanınma işaretlerini 
kültürel kodlar aracılığıyla güçlendirir. Kültür bir bütündür ve birbirinin plan-
layıcısıdır. Nostalji, evinde olmak temasıyla ortak kültüre ve değerlere ait mutlu 
anları yâd etmektir. Mutlu anlar ata kültüyle yaratılmış millî bilinç izlekleridir; 
bu izlekler nostalji kavramıyla nesiller arasında ortak ülküyle buluşmayı sağ-
lar. Yurt ve yurda ait kültürel miras nostalji bağlamıyla kişiyi fetheden evde 
bulunma temasıdır. Evimiz/yurdumuz bizim korunaklı ve güvenli alanımızdır. 
Ev, kişiyi kendilik değerlerine yönlendirir ve millî değerleri besleyen bir bilinç 
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kazandırır. Türkmen ismi, kişiyi/toplumu ortak değerlerin yarattığı makro ve 
mikro mekânda birleştirir. Dil ve dil ürünleri kişi için evinde olmanın mikro 
mekâna ait kalıcı formudur. Dil, sınırsız anlamlar üretme ve yaratma imkânı 
sunar; zihinsel süreçlerle duygu ve düşünceleri zengin bir yapıyla gösterir. Tarih 
bilinci ve ata ruhu eve dönüşte dil temasıyla ana dile ve vatana dönüştür. Türk-
men ismi dil bilinciyle kökendeki ortak değerleri her yerde korumak ve yurt 
arketipiyle devam ettirmektir. Her yerde evinde olmak millî romantik söylemle 
Türkmen isminin kodlarında korunur. Türk dili köken olarak uzun bir tarihe 
sahiptir. 

“Türkçe, ‘Türk’ün eskiliğini bilmek açısından önemli ve etkili kaynaklardan 
birisidir. Çünkü Türk dili, etkili büyük siyasî hasımlar tarafından dahi ihmal 
edilmez bir gerçek olduğundan, Türk kavramı ile adeta eşdeğer sayılmıştır. Çün-
kü Türkçe, Türkler sayesinde yaşamış ve her zaman canlı kalabilmiştir. Aynı dil 
ailesine mensup oluş, ‘Türk’ dilinin de önemli bir gerçeğidir. Aynı dili konuşan-
lara ‘Türk dilli halklar’ da dense, Türk kavramı yine de etkinliğini ve önemini 
koruyacaktır” (Baykara, 1998: 11).

Dil, kültürün korunmasında en önemli değerlerden biridir ve dil, kültürün 
gelişimini belirleyen canlı bir dinamiktir. Türk ismi tek heceli bir kökle bu zen-
ginliği işaret eden bir soy/millet ismine ait bir metafordur. Türkmen ismi, Türk 
kültür geleneğini dil göstergesiyle barındıran bir tanınma işaretidir. Bu ifade-
lerle Türklerin her daim millî kimliklerini koruduğu; kavramın varlığından çok 
öncesinde milliyetçilik söyleminin korunduğu ve dilin işlevsel olduğu anlaşılır. 
Türkmen ismi bir soyun/ırkın değerler düzlemiyle aynılığını/benzerliğini ifade 
eder. Türkmen ismi Türklük ülküsünün ontolojik değerlerini taşır. Ad, varoluş 
bağlamıyla Türklük fenomeni olan Türk gibi, Türk’e benzer anlamlarıyla kül-
türel bellekte korunur. Türk sözcüğüne -men/man ekinin birleşiminden doğan 
Türkmen sözcüğü, Türk milletine ait olma üzerine anlam kodlarını içerir. Türk-
men ismi bu bağlamda geleneği var eden ve sürdüren bir soy bilincine mitolojik 
değerlerle vurgudur. Kaşgarlı Mahmud Türk isminin Tanrı tarafından verilmiş 
bir isim olduğunu ve kemal/olgunluk çağı anlamına geldiğini ifade eder. Uygur 
Türkçesinde Türk kelimesi erk ismiyle birleşerek güçlü ve kuvvetli anlamına 
gelir. Türk, Türkçenin en eski kelimelerinden biri olarak milâttan önceki bin 
yıl içinde ortaya çıkmış ve milât yıllarında bir küme insanı, halkı karşılayan 
anlamını kazanmıştır. (Baykara, 1998: 50-51) Millet/soy isimleri kültür aktarı-
mını inşa eder. Türk ismi; ata-soy bilgisini ve kültünü işaret eden rol özellikleri 
kapsar. Türklük, kültürel bir olgu olarak atalar ruhuyla birlikte şekillenen bir 
değerdir. Türk; güçlü, yiğit, mert kişi anlamında bir karakter halinde milleti 
işaret eder. Sonuç olarak Türkmen isminin ortaya çıkışıyla ilgili şu görüşler dik-
kat çeker: Göktürk ve Uygur baskısı sonucunda Karlukların bu ismi kullandığı 
söylenir ancak Kaşgarlı, Karlukluları Türkmenler içinde göçebe olan bir bölü-
ğün adı olarak belirtir. Karluklular da Oğuzlar gibi Türkmendir görüşünü ifade 
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eden Kaşgarlı Mahmud, Türkmen adını Oğuzlara vermektedir. Onun ‘Oğuzlar 
bir Türk boyudur. Oğuzlar Türkmendirler. Bunlar 22 bölüktür. İki boy olan 
Halaçlar bunlardan ayrılmışlardır’ şeklindeki ifadesi Oğuz-Türkmen aynîliği-
ni açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkmenlerin İslamiyet’i kabul eden 
Türk zümrelerin öncüsü olması yüzünden bunlara yakın oturan ve İslamiyet’i 
benimseyen Oğuzlara da Türkmen denilmekteydi. Kaşgarlı, Türkmen isminin 
Zülkarneyn tarafından ‘Türk-Manend’ (Türke benzeyen) şeklinde verildiğini 
belirtir ancak İslâm dinini seçen Türk zümrelerine ‘Türkmanend’ dendiği ve 
Türk-men isminin bu şekilde türediği görüşü daha çok kabul görmüştür. (Gün-
düz, 2016: 13-14-15) Türkmen ismi bu bağlamda Oğuz soyunu işaret eden bir 
anlamla Türklük fenomenine ait tüm değerleri bünyesine almıştır. Türkmen 
ismi, Türk ve Türklük bilinci olarak millî romantik bilinci ifade eder. Türklük 
ülküsüne ait bu değerler millet/soy ismi olarak Türkmen isminin tarihî, mito-
lojik ve kültürel çağrışımlarının kaynağıdır.

Adların çağrışım, hatırlatma, öğretme, aktarma, belirtme vb. sahip olduk-
ları bir hafıza vardır. Türkmen ismi millî bilince dair ortak bir hafızadır. Ortak 
değerlerle her yerde ana yurtta olmak ülküsünü sembolize eder. Olgusal mekân 
dolaylı anlatımla Türk kültürüne ait çağrışım ve hatırlatma izlekleriyle kurulur. 
Mekâna yüklenen değerle oraya ait olma ve ilk yurda ait kutsiyetin devamı 
sürdürülür. Mekân bu değerlerle psikolojikleşir. Psikolojik belirteçler; mekân 
sunumu, mekân yapısı ve mekânın yaşanmasıdır. (Tepebaşılı, 2013: 111) Türk-
men ismi, Türklüğe ait değerleri inşa eden çağrışım, anlamlandırma ve değerler 
düzlemiyle millete ait ortak hafızanın kültürel kodlarını taşır. Türk ilini/yur-
dunu metaforlaştıran bir mekân adlandırması da ‘Türk eli’ söylemidir. Türk eli, 
Türk yurdu/diyarı anlamında bir kavramdır ve bu adlandırma Kaşgarlıya aittir. 
Türk ili adlandırması Türkmen isminin taşıdığı millî kimliğe ait göstergele-
rin mekânla bütünleşmesidir. Bu bağlamda Anadolu, Türklüğe ait değerlerle 
coğrafyanın psikolojik belirteçlerle mekân/yurt/vatan tutulmasıdır. Türkmenler 
göçebeliğin kültürel değerlerini, coğrafyanın/mekânın şartları içinde canlı ola-
rak sürdürmüştür. Göçebeliğin yazılı olmayan ancak kültürel bir miras olarak 
korunan ve uygulanan hukuk kanunları bulunur. Türk insanı, göçebe kültürün-
de millî kimliğini gittiği her mekânda aynı bilinçle inşa etmiştir. Türk insanı 
göçebe kültürüne uygun yaşamış; hayatını tabiata göre düzenlemiştir. Mevsim 
şartlarına göre yaşam yaylak ve kışlak olarak göçebelik kültürüyle düzenlenir. 

“Türk, hiçbir zaman bilinen yaygın anlamı ile göçebe bir hayat sürmemiştir. 
Aksine, sevdiği iklimlerde yaşayan, iklim değişmelerine bağlı olarak mevsimden 
mevsime, evini, teorik olarak dört ayrı yerde, fakat yaygın olarak üç ve en çok 
da iki yerde kuran insandır. Türkler genellikle, yay (şimdinin yaz) mevsimini 
yay-lak (=yayla)da, kış mevsimini de kış-lak da geçirir” (Baykara, 1998: 19). 

Göçebeliğin şartlarından doğan kültür, yerleşik hayata kültürel bellek 
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mekânları olarak aktarılmıştır. Böylece millî bilinçle korunan kültürel mekân 
algısı il tutma kavramıyla mekânı işlevsel hale getirmiştir. İl, Türkler için bir 
teşkilatlanma içeriğidir. Türkmen ismi ortak değerlerle kültürünü kendisiyle 
birlikte yeni mekânında inşa etmektir. Türkmen, Türke benzeyen Yörükan, Yö-
rük, Yörük Türkmenleri vb. adlandırmalar tarihî, mitolojik ve kültürel zemi-
ni olan soyun/milletin değerlerine dair ilksel köken söylencelerine aittir. İlk 
köken Türkmanend isminin Türk gibi Türk’e benzeyen manasının korunması 
ve ortak hafızaya kodlanmasıdır. Türkler teşkilat sahibidir ve bu özelliklerini 
Anadolu’nun yurt tutulması sürecinde de ortaya koymuşlardır. Türk ismi bir 
boy, soy ve devlet teşkilatını ifade eder. Türk/Türkmen isminde Türklerin 
oluşturduğu kültürel bellek mekânının tamamı işaret edilir. Bellek mekânları 
dil, tarih, ana yurt millî şuur vb. olarak yansır. Türkmen boyları bu bilinçle dili-
ni, töresini yeni yurdunda konar-göçer kültürüyle sürdürmüştür. Konar-göçer-
lik ataları göçebe olan bu toplum için bir yaşam şekli olarak korunmuştur. Orta 
Asya’da kazanılan kültür, değerler aktarımı şeklinde nesiller arasında özenle 
sürdürülmüştür. Türk boyları konar-göçer kültürünün özelliklerini Orta As-
ya’dan Anadolu’ya millî bir bilinç olarak aktarmışlardır. Türk boyları arasında 
konar-göçerlik daima devam etmiş bir kültür olarak korunmuştur. Türkmen 
boyları Anadolu’nun Türkleşmesinde de siyasî, sosyal ve kültürel bir rol üstlen-
mişlerdir. Türkmenlerin sınır uçlarına sevki Anadolu ve Azerbaycan bölgeleri-
nin Türkleşmesinde önemli bir uygulamadır. Faruk Sümer bu görüşü şu şekilde 
ifade eder. 

“Anadolu’ya sevk edilen Türkmenler ise ya göçebeliği terk etmeyerek uçlarda 
bu hayatın gereği olarak yaylak-kışlak hayatını devam ettiriyor ya da tedri-
cen yerleşik hayata geçiyorlardı. Türkmenlerden yerleşik hayata geçip ziraat ile 
meşgul olanlar ‘Türk’ diye isimlendiriliyordu. Böylece Türkmen adı, Anadolu’da 
konar-göçerlik ile eş anlamlı olarak kullanılıyordu” (Gündüz, 2016: 23).

Konar-göçer Türkmenler kültürel değerlerini koruma ve yaşatma bilinciyle 
Türklük fenomenine ait değerleri bir miras olarak sonraki nesillere aktarmış-
lardır. Teşkilat sahibi Türkler kültürel bellek mekânlarını koruma konusunda 
da töre ve geleneklerine bağlı kalmışlardır. Türkmen adlandırması ideolojik bir 
gösterge olarak millet olma bağlamıyla önemsenir. Arap ve Fars kaynaklarında 
Kınık boyuna mensup Selçuklulardan Türkmen adıyla bahsedilir. 

Soy/boy isimleri millî kimliği inşa eden ontolojik alanlara dair bir doğuştur. 
Ontolojik doğuş, anlamlar üretme ve yenilenme döngüsüyle süreklilik arz eder; 
süreklilik kültürel bellek mekânları olarak korunur. Türkmen isminde Türk gibi 
olmak, Türklüğe ait olmak, Türklüğe çağrışım yapma değeriyle sembolik ve 
gerçek bir anlam bulunur. Dilin korunması ana vatandan alınan sözcüklerin 
aynı bilinçle yaşatılması millî ve mahallî unsurlarla bir kültürel bilinçtir. Aynı 
olmayı ifade eder. Türkmen ismi sosyolojik bir karşılıkla kişinin soy bağını ifade 
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eder. Kültürel bellek mekânlarının işleviyle kişi nerde olursa olsun kökenleriy-
le, değerleriyle evindedir. Türklerin her coğrafyayı mekân/yurt tutmasında bu 
kazanımları içeren aidiyet ruhu önem arz eder. Türkmen isminin fenomenolo-
jisinde bir soy, aşiret, kavim ve ulus değeriyle atalar ruhunun/kültünün korun-
ması ve devamı anlamı ifade kazanır. 

“Türk olmak, her ne kadar açıkça XV. yüzyıl sonrasında görülüyorsa da, Kaş-
garlı Mahmud’un eserindeki bazı kavramlar, konuya daha bir açıklık getiriyor. 
Çünkü o Türklen-mek kelimesini, kendisini Türk saymak gibi belirtmektedir. 
Aynı şekilde Oğuzlan-mak veya Uğraklan-mak fiillleri de, kişilerin kendilerini 
Oğuz veya Uğrak boyundan saydıklarını ifade etmektedir. Böylece, boylanmak 
söz konusu olduğu gibi, doğrudan Türk olmak, tıpkı Atatürk’ün söylediği gibi 
‘kendisini Türk olarak mutlu hissetmek’, Türk tarihinin en eski zamanlarından 
beri görülen bir gerçek olmalıdır” (Baykara, 1998: 58). 

Bu değerlendirmeler Türkmen isminin Türk milletini oluşturan değerleri 
ifade ettiğinin göstergesidir. Türklük bilinci tarih boyunca millî kimlik kod-
larını işaret eden bir fenomendir. Atatürk, Polatlı Topçu Okulundaki hatıra 
defterine Türklük fenomenini ortaya koyan şu sözlerini nakşeder: 

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümid etmediği bir müstesna medeni-
yetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedi bin senelik Türk 
beşiğidir. Beşik, tabiatın rüzgârları ile sallandı. Beşiğin içindeki çocuk, tabiatın 
yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından ev-
vela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı, onların 
oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk 
budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün burada ifade ettiği millî romantik bilinci besle-
yen Türklük ideali ve mefkûresi kaynağını Türk töresinden alır. Türk milletini 
tarih sahnesinde şahlanışa götüren kahramanlıklar, atalarından aldığı kimlik 
kodlarıyla güçlü bir soy/millet özelliğinden gelir. Türk milleti Ötüken yurdun-
dan Cumhuriyet Türkiye’sine aynı millî kodlarla kendini var etmiştir. Türklük 
fenomeni, bir bütün olarak Türk milletinin yüksek karakter özelliklerini ifade 
eder. Türklük bilincindeki kültür ögeleri mitolojik, tarihî ve kültürel işaretlerle 
Türkmen isminin anlamsal çağrışım ve kodlarından doğan yüce bir soyu işaret 
eder. Türklük mefkûresi mitolojik bir değer olarak hem kutsallık hem de ger-
çeklik ifadesi kazanır. Türkmen ismi; çağrışım, aktarım, hatırlatma, yaşatma, 
koruma vb. işlevlerle Türk soy birliğinin millî romantik bilinç değerlerinden 
doğan kültürel bellek hafızasıdır.
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Sonuç

Ad; tanınma, bilinme, var olma vb. işlevlerle ait olduğu kültürün bellek 
mekânlarını tanılayan bir göstergedir. Türkmen ismi işaret ettiği değerler-
le Türklük fenomenini köken olarak ortaya koyar. Mahallî bir unsur olan dil 
ögesi Türk ismiyle kurulma bağlamıyla kültürel belleği inşa eden soy/millet 
isminin mitolojik kökenidir. Türkmen ismi, bir ulus kimlik inşası olarak aynı 
değer ve kültüre mensup olma anlamıyla köken birliğini ifade eder. İsmin sos-
yolojik göstergesi olarak gidilen her mekân, yurt tutulmuş; millet bilincinden 
gelen kültürün korunması ve aktarımı millî kimlik kodu olarak sunulmuştur. 
Türkmen ismi gösteren, millî bilinç gösterilen bağlamıyla bu adın eve dönüş 
temasındaki göstergeleridir. Millî romantik bilinç, milleti oluşturan her bir fer-
din aynı bilinçle geleneği devam ettirmesidir. Mekân değişir ancak kültürel 
bellek mekânları olarak gelenekler ve millî hafıza korunur. Türkmen ismi ana 
yurtta oluşturulmuş millî bilincin gidilen yeni mekâna aktarımıyla yurt tutmak 
ifadesinin karşılığıdır. Türkmen ismi mekân kavramıyla evinde olmak ve kültür 
kodlarıyla oraya/ana yurda aitlik ilgisini taşır. Nostalji yuvaya, öz değerlere ve 
köklerine sımsıkı bağlı olmaktır. Türkmen ismi Türklüğü ve Oğuz soyunu içe-
ren ideal bir toplum/millet ülküsüne ait değerleri içerir. Birlik ruhunun atıldığı 
soyun özelliklerinin taşıyıcısı bir isimdir. Millet isimlerindeki mitolojik öyküyle 
kutlu bir soya, kültürel değerlere ve bu değerlerle korunan ana dile bir vurgudur. 
Türk+men/manend köken olarak Türk toplumuna ait kimlik kodlarına dair ait-
lik ilgisidir. Mitolojinin kutsal ve gerçek bir öykü bağlamı bu adlandırmada 
öncelenir. Türkmen ismi soy birliği işaretiyle Türk kelimesinin ve Türk dilinin 
millî kültüre ait kodlarını yenileyerek/koruyarak ortak hafızada millî romantik 
bilinç olarak inşa eder. 
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ÖZET

Evrensel varlığın başlangıcından günümüze kadar, tarihin akışına göz at-
tığımızda, bizlere o geçmişi anlatan satırların arasında öyle kelimeler vardır 
ki onların gücünün hiç kaybolmadığını, defalarca hem kitaplarda okuruz hem 
de güncel sosyal yaşamımızdaki sohbetlerin akışı içinde duyar ve sık sık tekrar 
ederiz. Toplum dinamiklerinin devamında ve yaşamın renklenmesinde kelime-
lerin gücü önemlidir. Bu kelimelerden birisi ise ülkemizin Güneydoğu coğraf-
yasında ve farklı coğrafyalarında varlıklarını devam ettiren büyük bir topluk 
olan BARAK’tır.

Barak’ın Asya coğrafyasındaki varlığı; “Çin’in öbür yüzünde, deniz tarafın-
da yüksek dağların içinde ülke vardı. Onun padişahının adına “İt Barak Han” 
derlerdi. Oğuz Han, ata binip onun üzerine gitti, savaştılar. “İt Barak Han” 
savaşı kazandı. Oğuz Han kaçtı. Savaştığı yerin beri tarafında akıp giden iki 
büyük su var idi. O iki suyun arasında birçok gün durup kaçan askerinin önünü, 
arkasını topladı”. 

Anadolu’ya gelişleri; ‘’Barakların şifahi tarihi ve destanları’’ bölümü’’ İran’da 
kendilerine reis seçtikleri Firuz Bey’in idaresindeki aşiretler gelip Yozgat hava-
lisine yerleştilera. 

Barak aşireti Horasan’dan Anadolu’ya göç eder. Anadolu’ya göç güzergâhı, 
coğrafyalarda da görüleceği üzere, beli dönemlerde konar-göçer olarak yaşamışlar. 

Yozgat’tan sonra “II. Süleyman döneminde tehcir kararı alınmış ve yöre 
ahalisinin bir kısmı Rakka olmak üzere, Kıbrıs Adası ve Anadolu’nun değişik 
yerlerine gönderilmeye karar verilmiş, daha sonrada bugün, Gaziantep Barak-
ları olarak yaşamlarına, Fırat’ın batısındaki coğrafyada devam etmektedirler. 
Güney Doğu Anadolu coğrafyası dışında Anadolu’nun çeşitli bölgelerine ya-
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yılmış bulunan Barakların dışında güney komşumuz Suriye de Gaziantep’teki 
dört kabilenin akrabaları olan Baraklar da mevcuttur. 

Barak sosyal ve toplumsal yaşam kültürü, günümüz Türkiye coğrafyasındaki 
yerel, kentsel ve kırsal yaşamında önemli bir yere sahiptir. Özelikle Gaziantep 
coğrafyasında yaşayan Barak kültürü, aşiretin önemli bir öğesidir. Bu makale de 
Barakların toplumsal kültür yaşamını konu edeceğim.

Anahtar Kelimeler: Barak, Gaziantep, Oğuz Han, Anadolu, Fırat.

Barak Adının Kaynağı

Barak, kelime olarak birden çok anlamda ifade edilmektedir. ‘’Çok tüylü kö-
pek. Türklerin inancına göre akbaba yaşlandığı zaman iki yumurta yumurtlar; 
onların üstüne kuluçkaya yatar. Abu yumurtalardan birinden barak adı verilen 
köpek çıkar. Bu, hızlı koşan ve avını en iyi koruyan köpektir. Diğer yumurtadan 
da akbabanın yavrusu çıkar ki o da en son yavrusudur. (Ercilasun-Akkoyunlu, 
2004:162 ). TDK sözlüğün de ise “Tüylü, kıllı çuha, bir cins tüylü av köpeği.” 
Günümüzde Barak sözcüğü ifadesinde ilk çağrışımı türküleri ile menşur Gazi-
antep’in Nizip ilçesine bağlı bir topluluk, diğer ifadesiyle aşiret akla gelir.

”Barak kelimesinin geçtiği en eski eser Matta İncili’n de Barak, bir peygamber 
ismi olarak geçmektedir. Ancak İncil yorumcuları Barak kelimesinin…. ‘yıldırım’ 
anlamına geldiğini, bu ismin Barak adındaki bir aşirete ait olduğunu, bu aşiretin 
Kenaniler ve Sisralara karşı savaştığını söylemektedirler” (Bozkurt, 2012: )

Hatta İncil yorumcuları Barak İbni İbiuam isminden birinin İsrail oğullarını 
Sisraların elinden kurtardığını söylerler” (Bozkurt, 2012: 149) yazarlar. Coğraf-
yalarda zaman zaman kent isimleri olarak da karşılaşılmaktadır. Nitekim “Yafa 
şehrine yakın bir mesafede Barak isminde bir şehir de mevcuttur. Ayrıca Şam 
yakınlarında Barak ismiyle bir de kasaba mevcuttur.” (Bozkurt, 2012: 149).

Barak Baba

Asya coğrafyasından kavimlerin tarihi yaşam ve kültür coğrafyalarında Ba-
rak isminde kişilere rastlanmaktadır. Gerek devlet yönetimlerin de gerekse bazı 
toplulukların öncüleri olarak da tarihi belgelerde yer almaktadır.

“Bunlar arasında Özbek hanlarından Barak Han (Ölüm 1429), Mavera-
ünnehir’deki Şibanlı hanlardan Han Barak ( 1540-1559), Türkistan da Bükey 
hanların ceddi olan Barak Han, Doğu Kazak sultanlarından Barak Han ve Ba-
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rak Batır (Er barak), efsanede; önce Oğuz Han’ı yenen ve sonra Oğuz Han’ın 
yendiği Kıl Barak. 

Celalettin Harzemşah devrinde, ‘Barak Hacib’ isminde pek çok hadiseye 
katılmış olan ünlü bir kumandan da var.

Barak isimli kişilere, Osmanlı tarihinin ilk zamanlarında da rastlıyoruz. Ru-
meli fatihlerinden Gazi Evrenos Bey’in en büyük oğlu ‘Barak Bey’dâr. Evrenos 
Gazi 1417’de öldüğüne göre, Barak’ın 1380’lerden önce doğmuş olması gerekir. 
Demek ki bu tarihlerde ‘Barak’ ismi veriliyordu. 

Saltıkname’de, Şerif (San Saltık), Kıl Baraklar diye bir topluluğa rastlar 
önce ona taş atarlar ve sonra anlaşırlar. Türkmenistan’da Teke Uruğu içinde 
“Köpekler” diye bir oymak mevcuttur. 

Selçuklular ve Osmanlı ilk dönemlerinde Kalenderi dervişleri içinde Bara-
kiyyûn diye anılan bir topluluk da mevcuttu.’’ (Ayhan, 2020: 16-17). 

Ön Asya coğrafyasın yaşayan Barak Baba’nın kim olduğu konusunda yazı-
lan eserlerdeki ifadelerden ‘saç ve sakallarını kazıtarak bıyık bırakan, boynunda 
boynuz ve aşık kemikleri taşıyan, vecd içinde şathiyeler söyleyen Moğollar ara-
sında ve İlhanlı Hükümdarı Gazan (1295-1304) katında büyük hürmet gören 
ve Ulçayto Hüdabende Muhammet’in elçisi olarak gönderildiğini Gilan’da 
Araplar tarafından öldürülen, daha sonra kemikleri getirilerek Sultaniye’de bu-
lunan Moğol hükümdar aileleri mezarlığına gömülen bir Kalender-i Haydari 
dervişidir.” (Ayhan, (2020: 9)

Konumuz içeriğine uygun olarak Anadolu da yaşayan Barak Baba hakkında 
farklı farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaşmaktayız. Anadolu da çeşitli coğ-
rafyalarda adı Türkmen toplulukları ile daha çok anılan Barak Baba, Anado-
lu’daki kerameti erenlerle de sağlıklı ilişkiler kurduğu anlaşılmaktadır. Anadolu 
yaşanan bazı hareketlerde yer aldığı ve Anadolu dışında Suriye ile Arap coğraf-
yalarında dolaştığı yazılı kaynaklarda yer almaktadır.

“Barak Baba’nın, XIII. yüzyılın sonlarıyla XIV. yüzyılın ilk yıllarında bir 
yandan Anadolu’daki Türkmenler, diğer yandan İran’da Müslümanlaşmakta 
olan Moğollar arasında faaliyet gösteren ilginç Türkmen babalarından ve -çok 
muhtemelen- Babaî hareketi mensuplarından biri olduğunu biliyoruz. Kendisi 
San Saltık’ın en önde gelen halifesi olarak zikrediliyor. San Saltık’ın aksine, 
Barak Baba’nın hayatı çağdaş Arap kronikleri sayesinde oldukça açık çizgilerle 
bellidir. Bunun da sebebi, Barak Baba’nın uzun süre Suriye’de dolaşmış olma-
sıdır.” (Ocak, 2002: 79). 
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Sarı Saltık’ın müridi ve halifesi Barak Baba hakkındaki önemli kaynakların 
başında gelen Arap tarihçisi el-Birzâlî, Barak Baba’dan bahsederken, şeyhinin 
Sarı Saltık olduğunu ve 692’de (1293) vefat ettiğini yazarak, hem onu zikredi-
yor, hem de ölüm tarihini kesin bir şekilde veriyor. (Ocak, 2002: 65)

“Barak Baba 707’de (1307 - 1308), Moğollar tarafından elçilikle gittiği 
Giylan’da öldürülmüştür. Bir şathiyesinde, mürşidinin Saru Saltuk olduğunu 
açıklar. (Abdulbaki (1958: 112) 

Barak Baba’nın Anadolu da dolaşırken Hacı Bektaş Veli’ye yakın olduğu 
Velâyetnamelerde yer almaktadır. Hacı Bektaş Veli, baş halifesi Sarı İsmail’e 
“ahirete göçeceğini” bildiren vasiyetini söyledi.

‘’Sana bir vasiyetim daha var:

Öğüdümü tut. Ölümümden sonra bin koyunla yüz sığır kurban et, bütün 
halkı çağır, hizmet et, onları doyur. Yedinci gün, kırkıncı gün helva dök, korkma. 
Erin harcı eksilmez. Ne kadar mürit, muhip varsa davet et, onları topla, öğüt ver 
ağlamasınlar. Bir halifem de Barak Baba’dır. Gerçek bir erdir. Ona da söyleyin. 
Karesi’ye varsın, Balıkesirı’ ye gidip orasını yurt edinsin. (Abdulbaki, 1958: 90) 

İslam ve Türk İslam İmparatorlukları konusunda araştırma yapan İlahiyat 
ve Türkolojik kökenli akademisyenlerin eserlerinde Anadolu erenleri hakkın-
da zaman zaman ayrılık zaman zamanda aynı bakış açılı ifadeler kullandıkları 
aşikâr. İşte Barak Baba konusunda önemli bir örneği Ahmet Yaşat Ocak kendi 
eserinde bunu Barak Baba hakkındaki ifadeleri ile yansıtmaktadır.

‘’H. Hüsâmeddin, F. Köprülü, Hilmi Ziya (Ülken) ve A Gölpınarlı, Arap 
kaynaklarındaki bu tasvirlere bakarak, Barak Baba’nın Şaman hüviyetini henüz 
korumakta olan, Kalenderiyye tarikatına mensup bir Türkmen babası olduğunu 
haklı olarak tahmin etmektedirler. Hatta biz, kazınmış saç, sakal ve kaşlarına, 
aşağı salıverilmiş gür bıyıklarına bakarak onun bir Haydari şeyhi olduğunu dü-
şünüyoruz. İşte bu görüntüleri sebebiyle Barak Baba ve dervişleri, Arap uleması 
tarafından Ehl-i Sünnet mezhebi dışında telâkki edilmişler, hattâ Müslüman 
sayılmamışlar, bu yüzden Mısır’a sokulmamışlardı.

Barak Baba’yı Anadolu’daki diğer Türkmen şeyhlerinden ayıran bir özel-
liğine de temas etmek gerekiyor. Olcaytu Hudâbende’nin maiyyetinde görev 
yapmış olması dolayısıyla, onun On iki İmam Şiiliğine geçmiş olduğu kolayca 
anlaşılabilir. Nitekim hatırlanacağı üzere, Gîlân elçiliğinin bir amacı da ora hal-
kını bu mezhep vasıtasıyla Müslüman etmekti. Zaten -kaynağı gösterilmemek-
le beraber- Amasya Tarihi- nde bulunan bir kayıt, Barak Baba’nın, Olcaytu’nun 
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Hz. Alinin, dolayısıyla Allah’ın mazharı olduğuna inandığını belirtiyor.

Görüldüğü üzere Barak Baba’nın bir Kalenderi (Hayderî) şeyhi olduğu çok 
açık olarak ortadadır. Böyle olunca onun şeyhi olan Sarı Saltık’ın da Kalenderi 
(Hayderî) şeyhi olması gerektiği mantıken kaçınılmaz olur.’’ (Ocak, 2002: 83-84)

Bir eğitimci olan Aydın Ayhan, gerek akademisyenlerin gerekse bazı sivil 
toplum kuruluşlarının web sitelerinde değerlenen Barak Baba hakkındaki de-
ğerlemeyi yayına hazırladığı eserin de paylaşıyor.

Barak Baba ve Felsefesi

“Barak Baba, gerek görünüşü ve gerek yaşam biçimi bakımından, oldukça 
tepki çeken ve İslam dışı olduğu söylenen bir Batınî derviştir. Saçı, sakalı tıraşlı, 
uzun bıyıklı, belden yukarısı çıplak, el ve ayak bilekleri demirden halkalı, başın-
da boynuzlu bir maskeyle dolaşmakta, çalgı çalmaktadır. Neden Böyle olduğu 
sorulduğunda, Bu durumuyla “zavallıları eğlendirmek istediğini” belirtmekte-
dir. Onun bu tavırları, Sünni inanç ilkelerine pek uymamaktadır. Eski Yunan’ın 
Kinik filozoflarını andıran bir yaşam felsefesi ve davranışı vardır. “Haydari Ka-
lenderilerinden”dir. Amasya’da halkı ‘Al- i aba sevgisi’ Ehl-i beyt/12 İmam sev-
gisine halkı çağırmıştır. Öte dünyaya inanmamakta, ruh göçüne inanmaktadır.

Tanrı’nın Hz. Ali’nin kişiliğinden ortaya çıktığına ve sonradan Sultan Hu-
dabende’yle birleştiğine inanmaktadır. Farzların özünün ‘Ali sevgisi’ olduğunu 
savunmaktadır. Güzelleri Tanrı olarak görüp, secde etmektedir. Mala mülke 
değer vermez, kendisine verilen paraları herkesle paylaşmaktadır.

Tarihler çoğu kez genel adlandırmalarda bulunarak Barak Baba olarak 
nitelendirirler. Oysa ruh göçü, Ali ruhunun başkalarında ortaya çıkması gibi 
inançlara Şiilik ve Caferilik oldukça karşıdır. Kaldı ki, Sarı Saltuk’un mürit-
lerinden olması da onu Şii olmaktan alıkor. Oysa o, bu düşünceleriyle daha 
sonraki yıllarda Azerbaycan’da ortaya çıkacak olan Fazlullah’ın Hurufiliğinin 
ve Ali İlahiliğin temellerini atacaktır.’’ (Ayhan, 2020: 30-31)

Barak Türkmenleri

Türkmen kelimesinin geçtiği ilk kaynaklardan birisi Kaşgarlı Mahmut’un 
DivanuLugati’t Türk’üdür ‘’Türkmen; Oğuzlar ve Oğuzların dışında kalan gö-
çebelerden Karluklar’’ (Ercilasun-Akkoyunlu, 2004: 911) Bu görüşü teyit eden 
bir başka araştırma; Oğuzlar için Türkmen kelimesini kullanmadan önce IX. 
asırda Karluklara Türkmen dendiği yönünde çeşitli deliler sunan Kafesoğlu, “…
bu tabirin geniş hudutlar içinde tam bir siyasi birlik kurmuş olan Türk boylarını 



484 Orta Asya'dan Anadolu'ya Baraklar

topluca ifade etmek için kullanılmış olduğunu söylemektedir. Bu siyasi birlik 
dağıldıktan sonra Oğuzlar ve Uygurlar gibi diğer Türk boylarıyla husumet için-
de olan Karlukların Kök Türk tabirini kullanamayacaklarını” belirten Kafesoğ-
lu, Kök Türk ile aşağı yukarı aynı mefhumu ifade eden Türkmen’i kullanmış 
olduklarının anlaşıldığını bildirmiştir. Daha sonra X. asrın ikinci yarısından 
itibaren Hazar’ın kuzey düzlüklerinde büyük bir siyasi birlik vücuda getirmiş 
olan Oğuzların bu tabiri kullanmış olduklarını söylemektedir. (Zeyrek, 2009:6)

Faruk Sümer ise “bilhassa Oğuzların ticari münasebetler sebebiyle X. yüz-
yıldan itibaren aralarında yayılmaya başlayan İslamlığın, XI. yüzyılda Oğuz-
ların ezici çoğunluğun dini haline geldiğini” belirtmektedir. (Sümer, 1972:X) 
Bunun sonucunda Oğuzlara XI. yüzyılda Türkmen adı verilmiş. Bu ad yaklaşık 
iki asır sonra her yerde Oğuz adının yerini almış. Böylece Oğuz destanları ile 
hatıraları yaşatılan atalarının adı olarak Türkmenler arasında uzun müddet ya-
şanmış.’’ (Sümer, 1972:X) Sonuç olarak Oğuzların Türkmen değil Türk olduk-
ları asıl Türkmenlerin ise Karluklar olduğu gerçeği aşikârdır.

Sonuç olarak Etnografya Türk Dergisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Dergisi ve A.Ü.D.T.C.F dergilerinde 
yayımlanan yazılı metinlere baktığımızda Barakların Türkmen olduğu fakat 
Oğuz değil Karluk oldukları gerçeği ile karşı karşıyayız. Aynı eserin 10. Say-
fasında “Barak Hacib, Barakoğulları sülalesindendir. 1210’da meydana gelen 
Tamas Muharebesi’nden sonra Harzemşahların hizmetine girmiş bilahare 
hükümdarın veziri olmuştur. Harzemşah Devletinin Cengiz istilası esnasında 
kuşatma sonlarında çıkan kargaşalardan da faydalanarak 1222 de Kirman’da 
istiklalini ilan etmiş ve kurduğu beyliği kısa zamanda kuvvetlendirmiştir. İsla-
miyeti kabul ettikten sonrada Abbasi halifeleri tarafından tanınarak kendisine 
Kutluk-Han unvanı verilmiştir. Barak hanedanı oğulları 81 yıl hüküm sürmüş-
tür.” (Barthold, 1979: 307).

‘’VII. hicret asrında KERMAN’da hükümet sürmüş olan (KARA HA-
TAYLILAR- Kara-Hitayliler olması gerekir-) ve diğer namla (AL-İ BARAK 
) devletini kuran BARAK HACİB- diğer adı Kutluğ Handır. Sultan Mehmet 
Harzemşah Mogollar tarafından bozulduğunda, Barak Hacib Kerman’a varıp 
orasını zaptıyla H. 621’de kendi namına hutbe okutmuş ve 11 sene hükümet 
sürdükten sonra H.632’de vefat etmiştir… Al-i Barak devleti; 621’den 706 tari-
hine kadar 85 sene sürmüş ve 8 hükümdar gelmiştir…

Bahis mevzumuz olan Barakların vaktiyle bu aile veya devlete mensup ol-
maları ihtimalden uzak değildir. Esasen tarihi hayatları ve menkıbeleri bu ihti-
mali tahakkuk ettirecek mahiyettedir. (Kum, 1963: 31) 
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‘’Gaziantep yöresindeki Barak boyunun dahil olduğu asıl göç ise Firuz Bey 
önderliğinde 1630-1640 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu göç sırasında Baraklar, 
tabi oldukları Oğuz boylarıyla beraber Erzurum, Erzincan üzerinden gelerek, 
Sivas havalisine perakende olarak yerleşmişlerdir (1630-1640). (Kum, 1963: 41) 

Kelimeler anlam ve güçlerini tarihte yaşadıkları coğrafyalarda bulundukları 
toplumsal bütünlüğün içinde adlanarak kalıcı olurlar. Bu tarihi oluşumun akışı 
içinde Barak adı tarihi varlığıyla günümüze kadar gelmiştir. Bir Türkmen top-
luluğu olduğunu şu kaynaklardan öğrenmekteyiz.

Barak sözcüğünün Asya coğrafyasında kurulan Türk devletlerinin egemen-
liği altındaki coğrafyalarda Ebulgazi Bahadır Han’ın 1660 yılarında kaleme 
aldığı, lakin 1663 yılında vefatı üzerine yarım kalın ve daha sonra oğlu Enuşe 
tarafından tamamlanan Şecere-i Terakime Türkmenlerin Soy Kütüğü eserinde 
bulmaktayız.

Adı geçen eserin aslı Şecere-i Terakime Türkmenlerin Soy Kütüğü’dür. 
‘’Eseri yayına hazırlarken Taşkent ce Akbabadaki nüshaları getirmeye çalıştık. 
Ancak sadece Özbek Bilimler Akademisi, Doğu Elyazmaları Enstitüsü, 171. 
Numarada kayıtlı olan nüshayı getirebildik.’’ (Ölmez, 1996: 8) 

‘’Şimdi bundan sonrasını (ise) Çingiz soyundan Ürgençli Arap Muhammed 
Han’ın oğlu Abugazi Han anlatır. Çok eziyetler gördükten sonra yaşımız otuz 
dokuza ulaştığında, 1050 tarihinde, yılan ayında Harezm’de, babamızın tahtına 
oturup memleket işleriyle uğraştık. Türkmenler o zaman Mankışlak, Ebulhan ve 
Tecen Nehri’nin kenarında oturuyorlardı. Harzem’de oturanlar bizim geldiğimizi 
işitip, kaçıp adı geçen bu üç yurda göçtüler. Daha sonra bir kısmı göçle, bir kısmı 
(da) yolla üç yurtta evi olan hiç kimse kalmaksızın hepsi (tekrar) Harzem’e geldi-
ler ve iyileri buyruğuna katıldı, kötüleri ise hizmetkâr oldu.’’ (Ölmez, 1996: 231) 

‘’Çin’in öbür yüzünde, deniz tarafında yüksek dağların içinde ülke vardı. 
Onun padişahının adına İt Barak Han derlerdi. (Oğuz Han) ata binip onun 
üzerine gitti. Savaştılar. İt Barak Han savaşı kazandı. Oğuz Han kaçtı. Savaş-
tığı yerin beri tarafında akıp giden iki büyük su var idi. O iki suyun arasında 
birçok gün durup kaçan askerinin önünü, arkasını topladı”. (Ölmez, 1996: 238). 
“Oğuz Han İt Barak Han’a yenildikten on yedi yıl sonra yeniden ata binip gidip 
İt Barak Han’la savaşıp onu yenip İt Barak Han’ı öldürerek Müslüman olanla-
ra dokunmaksızın Tanrı’ya iman getirmeyenleri öldürüp, çocuklarını esir edip 
dönüp evine geldi.” (Ölmez, 1996: 239). 

Barak aşireti Horasan’dan Anadolu’ya göç ediyor. Anadolu’ya göçün güzer-
gâhındaki coğrafyalarda da belli dönemlerinde göçer konar olarak yaşamışlar. 
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Bu coğrafyalar, İran ve Azerbaycan coğrafyalarıdır. Lakin göç topluluğunda 
yalnız Baraklar yoktur. Baraklar Türkmenlerin üçüncü göç grubu olarak bu 
yurtlardan göç etmiş oldular.

Prof. Dr. Cahit Tanyol Hoca 1951 ve 1964 yıllarında Barak’ta araştırmalar 
yapar. 1952 yılında İ.Ü.E.F. Sosyoloji dergisinin 7. sayısında yayımlan araştır-
masının “Barakların şifahi tarihi ve destanları” bölümünde: Bununla beraber 
Baraklar kendi aşiretlerini Uzun Hasan aşiretinin bir parçası sayarlar ve Ak-
koyunlu hükümdarını kendilerinin ilk reisi olarak tanırlar. Şifayı ananeye göre, 
Uzun Hasan öldükten sonra, Seyit Selahattin evlatlarından Firuz Bey isimli bir 
zatı kendilerine reis seçiyorlar. İran’da kendilerine reis seçtikleri Firuz Bey’in 
idaresindeki aşiretler gelip Yozgat havalisine yerleşiyorlar. Eserin orijinalinde:

“Baraklar bu yerleşmeyi şu türkü ile anlatırlar:

Çıktık Horasan’dan eyledik sökün
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Omuzda parlıyır uzun şilfeler
Aşırdılar bizi karlı dağlara

Kehi konduk, kehigöçdik yollardan
Bilip bilmediğimiz garip illerden
Kerbela yolundan şu düz çöllerden
Düşürdüler bizi gurbet ellere

Bölük bölük oldu yüklendi güçler
Atlandı ihtiyarlar yayaydı gençler
Başımıza geldi gördüğüm düşler
Bizden sonra bir nam kalsın dillere

Dedem oğlu söyler aşkın bağından
Aşırdılar bizi Yozgat dağından
Anadolu, Sivas şehri sağından
Düşürdüler bizi şu düz çöllere
(Tanyol, 1952: 73-74).
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Orta Anadolu’ya birinci, ikinci ve üçüncü göçle gelen aşiretler yazın Sivas 
Uzun Yayla da kışın ise Şam’a kadar uzanan bir coğrafyada göçerliklerini sür-
dürürler. Lakin bu göçerler geri gittikleri coğrafi alanda yöre halkı tarafında 
şikâyetlere ve Osmanlı açısından da asayiş sorunlarına neden oluyorlar. ” 1690 
yılı II. Süleyman döneminde tehcir kararı alınmış ve yöre ahalisinin bir kısmı 
Rakka olmak üzere, Kıbrıs Adası ve Anadolu’nun değişik yerlerine tehcire yol-
lamaya karar verilmiş (Uçakçı, 2013: 451-452) daha sonrada bugün yaşamlarını 
yürütmekte olan Fırat’ın batısındaki coğrafyada Gaziantep Türkmenleri olarak 
yaşamların devam etmektedirler. Güneydoğu coğrafyası dışında Anadolu’nun 
çeşitli coğrafyalarına yayılmış bulunan Barakların dışında güney komşumuz 
Suriye de Gaziantep’teki dört kabilenin akrabaları yaşayan Baraklar da mev-
cuttur. 

Toplandık aşiret geldik Colap’a

Baş bend Firuz Beğ’in değil mi?

Emreti beyler konduk yan yana

Haci Ali’nin yurdu Seylan değil mi?’’

Dedemoğlu’nun bu dizelerinden de anlaşıldığı gibi aşiretin beli bir zaman 
Çorum’da da kaldığı anlaşılmaktadır. Lakin bu zorunlu göçle birlikte tüm Ba-
raklıların gelmediğini, bir kısmının o coğrafyada kaldığını bugün yurdun diğer 
coğrafyalarında yaşamlarını devam ettiren aynı soyadı dahi yaşayan Baraklar-
dan anlamaktayız. Ayrıca Barak, Firuz Bey’in başkanlığında Colap’a yerleştiril-
miş. Bu yerleşmeden sonra Firuz Bey’in reisliği altında aşiretlerin başına, Oğlu 
Şahin Bey, kardeşi Kenan Bey ve Kurt Bey atanıyor. Bu atamayı; “Elimizdeki 
kayıtlara göre ilk tayın tarihi 1693 Şubat ayında olup, önce Bozkoyunlu oy-
mağına mensup olan Firuzoğlu Şahin Bey ondan sonra kardeşi Kenan Bey 
tayin edilmiştir. Bozkoyunlu oymağı 1691’ de Rakka iskânına memur olmuştur. 
(Orhunlu, 1987: 53) 

Bu coğrafyaya yerleştirilen aşiretler zaman zaman kendi başlarına hareket 
ederek başka bölgelere kaçmaya başlıyorlar. Her ne kadar Osmanlı yönetimi 
zaman zaman fermanlarla tekrar Rakka ve diğer coğrafyalara dönmelerini is-
tese de bu konu da başarılı olamıyor. Bu aşiretlerin içinde Baraklıların da ol-
duğunu görmekteyiz. ’’ Raka havalisinde iskân olunan Türkmen aşiretlerinin 
Anadolu’ya dağıldıklarına dair.” (Refik, 1989: 100). 

Barakların bölgede ki Arap aşiretlerinden Tay ve Muvali ile dönem dönem 
kavgaları, Osmanlı’nın aşiretleri birbirine denetletme ve kontrol politikasından 
kaynaklanmaktaydı. Barakların hâkimiyetiyle sonuçlanan bu kavgaların neti-
cesin de aşiretler arasında evliliklerin de oluşturulmasıyla Osmanlı istenilen 
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hedefe ulaşmaktaydı. Baraklar bu coğrafya da Milli, Ketiken, Arap Binisait, 
aşiretleri ile de zaman zaman tekrar eden kavgalar yapmışlardır. Lakin bu coğ-
rafyada Baraklarla Osmanlı arsında zaman zaman vergi ve diğer talepler ko-
nusunda çatışmalar da oluyordu. Baraklarla “Arap aşiretleri arasında 19 Aralık 
1692 yılında Rakka Mukavelesi imzalanmıştır.”(Çelikdemir, 2002: 252) 

Baraklar Arap ve diğer bölge aşiretlerle çekişmelerine yaşamaları Osman-
lı’nın zorunlu iskân politikaları neticesinde sonucu zorunlu olarak Fırat’ı ge-
çerek önce Nizip’in Tilbaş bölgesine daha sonrada bugünkü yurtları olan Fı-
rat’ın batısına yerleşmek zorunda kalırlar. Bu çatışmaların yaşandığı dönemde 
bugünkü Barak yerleşkesinde dört oymağın kendisine kalıcı yerler edinmesi 
kesinleşiyordu. Bu dört oymak; 1- Abdürrezaklı, 2- Kürdili, 3- Torunlar, 4- 
İsali oymaklardır.

Barakta Toplumsal Yaşam

Barak sosyal ve toplumsal yaşam kültürü günümüz Türkiye coğrafyala-
rındaki yerel, kent ve kırsal Barak kültür yaşamında önemli bir yere sahiptir. 
Özelikle Gaziantep coğrafyasında yaşayan Barak kültürü, aşiretin önemli bir 
öğesidir. Bu bölüm de Barakların sosyal ve toplumsal kültür yaşamı ile gelenek 
ve göreneklerini konu edeceğim

Toplulukların toplumsal yaşamındaki değişimleri kültürel değişimlerle 
mümkün olabilir. Kültürel değişimle ise hemen kısa bir sürede olabilecek de-
ğişimler değildir. Eğer bir sosyal grup kültürel değişimleri başaramaz ise ge-
leceğin toplumu olması mümkün olamaz. Kültürel değişimleri çağdaş eğitimi 
alabilen topluluklar bu değişimi daha sağlıklı ve kalıcı olmasını başarabilirler. 
Siyasal ve sosyal yönetimlerin olumsuz yönetim süreçleri çağdaş değişimi ana 
olumsuz etkenidir. Bir topluluğun maddi ve manevi kültür değişimlerinin en 
önemli unsurlarında biri manevi değerlerini sahip çıkıp korumasıdır. 

Bir topluluğun değişim yaşaması için bulunduğu coğrafi alan, bölge, ülke ve 
evrensel iç ve dış yeniliklerden haberdar olması gerekir. Yani sağlıklı iletişimler 
kurması gerekir. Eğer bunu başaramıyorsa kapalı bir toplum olarak kendi alanın-
da kalıp çürür, geleceğin kuşaklarını da çağdaş değişimlerle buluşturmayı başa-
ramaz. Geleceğin medeni ve çağdaş toplumu olarak da ismini tarihe yazdıramaz.

Barak topluluğu da ilkçağlardan itibaren çeşitli coğrafya devletlerinin si-
yasal, ekonomik ve sosyal yönetim anlayışları altında yaşamış bir topluluktur. 
Bugün yaşamlarını sürdürdükleri Gaziantep’in kırsalında tarihi değerlerinin 
özünü korumakla birlikte 1960 sonrası başlayan ekonomik ve sosyal zorunlu 
göç nedeniyle bu değerleri yeni yaşam alanlarında yaşamak zorunda kalmışlar-
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dır. Lakin bu kültürel değerlerin büyük bir kısmı yok olmuş veya değişime uğ-
ramak zorunda kalmıştır. Bunu engelleyen faktörlerin en önemlileri dış evlilik-
ler, ekonomik ve sosyal yaşam koşularıdır. Kentsel alanlara göç etmek zorunda 
olan Baraklılar kent yaşamının kurallar gereği kültürel değişimlerini yaşamak 
zorunda kalmışlar ve bir kısım kültürel değerlerini de yaşamadıkları için unut-
muşlardır. Gerek Anadolu ve gerekse Anadolu dışında yaşayan Baraklar 1940’lı 
ve 1950’li yıllarına kadar kapalı toplum olarak yaşamlarını sürdürmekte idiler. 
Bugün ise yaşamlarını sürdürdükleri coğrafyalarda tarihsel kökenleri Asya Ho-
rasan’ına uzanan sosyal ve toplumsal yaşamlarına ait gelenek ve göreneklerin 
yaşatmaya devam etmektedirler.

Kendilerini bozkıra dağıtılmış köylerin yaşam alanında bulan insanlar tarih 
geçmişlerini, gelenek ve göreneklerini Cumhuriyetin ellili yılarına kadar büyük 
oranda öz değerleri ile koruyup yaşamlarında devam etmişlerdir. O günden 
sonra değişen koşullar ve çoğalan nüfus nedeniyle bozkırı terk etmeye başlayan 
yeni nesiller birlikte taşıdıkları kültürel genlerle Anadolu’nun başka köşelerine 
ve hatta diğer kıtalara kadar gitmişlerdir. Ancak bu süreçte geçmişin öz değeri-
nin büyük çoğunluğu da geride bırakılmıştır. Yaşları 40-50 üzerinde olanlar için 
her ne kadar Barak bozkırının toprak kokusu burunlarında tütse de geri dönüş-
lere pek rastlanmamaktadır. Yeni kuşakların ise o tarihi değerlere ve mekânlara 
uzak kültürlerle yetiştiklerini söylemek fazla yanlış olmayacaktır.

2014 yılından itibaren Barak köylerinin yaşadığı coğrafyada yaptığı alan 
araştırmalarında gerek sohbet etiğim Baraklılar gerekse gözlemleri sizlerle pay-
laşmanın konunun içeriği bakımından büyük önem taşıdığı kanaatindeyim.

Barak coğrafyasına yakın Gaziantep’te yaşayan ve Barak köyleri ile ziraat ve 
diğer ilişkilerini yürüten emekli öğretmen İsa Tiryaki, Barak topluluğuyla ilgili 
düşüncelerini şöyle ifade diyor:

“ - 1950’li, 60’lı yıllara kadar kapalı bir kutuydu. Asya’dan geldiği kültü-
rü olduğu gibi yaşayan, dışa açılmayan, dıştaki; yani Barak dışındaki insanlara 
güvenmeyen anlayışı vardı Barak’ın. Önce bilmezden gelir, anlamazdan gelir 
herhangi bir konuyu. Tabii bu yılların daha önceki yaşanmışlıkların verdiği acı 
deneyim. Ondan sonra, bakar ki herhangi bir tehlike yok, ondan sonra açılır 
konuşmasına devam eder. Yalnız tespit çok doğru, çünkü sürekli itilmiş, oradan 
oraya kakılmış, oradan oraya sürülmüş, ama içi henüz bozulmamıştı.

- 1900’lü yılların başından ortalarına kadar olan yaşam biçimi, ta oradan 
(Asya) gelenek, görenek, anane çerçevesinde yapılan bir çalışma ve de o süreç 
işleyen bir mekanizmaydı. Ne diyelim artık teknoloji mi gelişti? Barak dışa mı 
açıldı? Ondan sonra da okuyan da fazlalaştı. Önce okuyan yoktu, parmakla 
gösterilecek düzeyde insanlar okuyordu. (İsa Tiryaki, Gaziantep).
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Barak Örf ve Âdet 

‘’Baraklar, müşterek bir örf ve âdete sahiptirler. Menkibe ve destanlarını 
hikâye ederken her oymak kendisini birinci planda zikretme ve hadiselerin 
önemli kısmını kendi aşiretlerine izafe etmeği ihmal etmez. Aşiret reisleri aynı 
zamanda Barak aşiretlerinin bir nevi vakanüvisidir. Reislikle beraber Barak ta-
rihini bilmeye, onları yeni nesillere öğretmeye memurdur…

Barakların kültürleri kendi aşiret menkıbelerine ve onların mücadeleli hayat-
larına münhasırdır. Sünni olmakla beraber Barak köylerinde, Dere köyleri deni-
len diğer Türkmen köylerinde olduğu gibi, cami hemen hemen yok gibidir veya 
sonradan yapılmıştır. Hayatlarına dini eserlerden ve fikirlerden ziyade, kendi milli 
ananeleri hâkimdir. Göçebe halk ananesinin beraberinde getirdiği manevi kıymet-
ler onların bir nevi dini gibidir. Onlarda mistik din problemlerine rastlanmıyor…

Baraklarda, içtimai bütünlüğü ve tesanüt duygusunu temin ve devam ettir-
mekte en mühim âmil müşterek örf ve âdettir… Barak örf ve âdetinde müşterek 
olan kıymetler henüz muhafaza edilmektedir. İçtimai hayatı ilgilendiren kaide-
ler geçerliklerini muhafaza etmektedir. Kıymetler içinde, iktisadi kıymetlerin 
değişmesiyle hemen sarsılanlar daha fazla manevi kıymetlerdir. Bu sarsılma, 
mesela kendi tarihi ananelerine ve edebiyatlarına karşı bir ihmalle başlıyor…

Bir Barak köyünde eski örf ve âdete, göç hikâyelerine ve halk şiirlerine ait 
sorduğumuz bir suale cevap olarak:

-Bunları Hülmen köyünde Kör Derviş, Ağca köyde İdris Ağa’nın uşakları, 
Mahmut ve Ahmet (çocukları) ve Merdihamis köyünde Âlâma Ahmet ve Eli-
foğlu köyünde İbrahim Ağa bilir, diye cevap verdiler. 

Örf ve âdete bağlı, hukuki ve İçtimai müesseseler, ancak kanun tazyikiyle 
zorlanmaktadır. Fakat umumiyetle aşiri sistemin örf ve âdeti, hükümetin ka-
nunlarına mukavemet etmektedir. Baraklarda, toprak, mülkiyetine geçiş ve in-
tibak nispetinde, aile hayatında ve hukuki mevzuatta göze görünür bir değişme 
görülmez. Hele bazı sahalarda örf ve âdet o kadar kuvvetlidir ki, meselâ evlen-
me müessesesi bir türlü Medenî Kanunun müeyyidelerine riayet etmemekte-
dir.” (Tanyol 1952: 92-95)

Aile Hayatı ve Evlilik

Geçmiş dönemlerde ekonomik sorun nedeniyle Barakta evlik konusu kan 
davlarına kadar varan sorunlar doğurmaktaydı. Sebebi ise evlilik masrafını kar-
şılayacak ekonomik gücün olmaması nedeniyle erkeklerin kız kaçırmaya mec-
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bur olmaları idi. 50-60 yıllarına kadar devam eden bu durum göç ve kentsel 
yerleşim hayatından sonra son bulmuştur.

Elifoğlu köyünde İbrahim Ağa’nın oğlu Av. Kalgay Özarslan, Baraklarda 
toplumsal yaşam konusunda aile ve evlilik konusundaki ifadeleri:

“Baraklarda aile yapısı olarak büyük aile, toplu aile kavramını vurgulayabili-
riz. Bundan ne çıkarabiliriz? Yani kardeşler, bacılar, damatlar, amcalar falan son 
zamanlara kadar aynı evde, aynı hanede yaşarlardı ve dolayısıyla bu insanların 
rahat yaşayabilmesi için de çok geniş mekânlar şeklinde evler oluşturuluyordu. 
Bu bir anlamda da güzel bir şey; yani aile bireylerinin birlikte olması, birbirini 
dinleyebilmeleri, sıkıntılarını paylaşabilmeleri, yakın temas içinde olmaları fa-
lan, onların mutluluğu için ve sorunların çözümü için de önemliydi. O nedenle 
o büyük aile kavramını ben de önemsiyorum. 

Fakat teknoloji değiştikçe, iletişim arttıkça kentler, münasebetler yoğun-
laştıkça, çoğaldıkça bu kavram yavaş yavaş yerini çekirdek aileye doğru yüzünü 
çevirdi ve böyle bir evrime doğru yöneldi. Şimdilerde doğrusu o büyük aile 
kavramı pek yok.

Barakta evlilikler daha çok bildik, tanıdık yakinen ne olduğunu anladığımız 
kimseler arasında olması yeğlenir. Dışarıdan gelen birisi ailenin o alışık olduğu, 
o yıllardır yaşadığı düzene müdahale falan gibi kabul edilir ve dolayısıyla çok 
yabancıdan evlilik falan istenilmez. Ancak istenilecekse bu defa istenilen kızın 
ailesiyle ilgili çok uzun araştırmalar yapılır. Yani bu kız bizim aile yapımıza 
falan uygun düşer mi? Yoksa mevcut yapıyı zedeler mi? Falan şeklinde böyle 
uzun uzun soyunu sopunu, geçmişini falan böyle bir araştırılır, evlilik bu şekilde 
yapılır; ama esas tercih edilen de oymakların kendi aralarında, hatta akrabaların 
kendi aralarında falan akraba ve iç evlilik . Evet, çünkü biz de hatta şunu söy-
lerler: İşte kötü kızın nişanlısı emmisi oğludur. Böyle yabancıya gitmesin, buna 
ilişkin türküler de vardır. Onlar söylenir. Bu evlilikle yani kabileler arasındaki 
evlilik anlayışı bundan ibaret. Özellikle daha eski dönemleri ifade etmek için 
böyle anlatacağım; taraflar, yani damat ile gelinin birbirini çok yakından gör-
mesi, izlemesi, gözlemesi falan maalesef mümkün değildi. Dolayısıyla ebevey-
nin, annenin, babanın ve akraba büyüklerinin telkinleriyle bu iş olurdu.

Barak’ta evlilikler daha çok bildik, tanıdık yakinen ne olduğunu anladığımız 
kimseler arasında olması yeğlenir. Dışarıdan gelen birisi ailenin o alışık olduğu, 
o yıllardır yaşadığı düzene müdahale falan gibi kabul edilir ve dolayısıyla çok ya-
bancıdan evlilik istenilmez. Ancak istenilecekse bu defa istenilen kızın ailesiyle 
ilgili çok uzun araştırmalar yapılır. Yani bu kız bizim aile yapımıza uygun düşer 
mi? Yoksa mevcut yapıyı zedeler mi şeklinde uzun uzun soyunu sopunu, geçmi-
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şini falan bir araştırılır, evlilik bu şekilde yapılır; ama esas tercih edilen de oy-
makların kendi aralarında, hatta akrabaların kendi aralarında akraba evliliği idi.

Düğün başlayacağı zaman düğünün yapılış şeklini gelenek ve göreneklerin 
karar mekanizmasını ataerkil aile yapısından kaynaklı daha çok damat tarafının 
dedikleri olur, ama kızın da kız tarafının da belli ölçüde istekleri vardır. Onların 
da mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bunun olabilmesi için işte o evlilik ön-
cesi falan pazarlık denilen bir olay vardır. Hem damadın hem gelinin tarafları 
iki veya üç temsilciyle birlikte kente giderler, önceden kararlaştırdıkları şeyleri 
almak üzere. Bunlar ziynet olur, giysi olur vesaire. Onları almak üzere bazen 
de yahu biz şunu da istemiştik, bu olmadı işte biz de şöyle düşünmüştük falan 
şeklinde ufak tefek tartışmalar da olur, ama bu, böyle olayı bozucu boyutlara 
falan ulaşmaz.

Barak düğünlerinin ön hazırlığını özetleyeyim. İşte bu pazarlıktan döndük-
ten sonra düğün kurulacağından bir gün önce ya da iki gün önce yine davulla 
zurnayla köyün, kendi köyünün bütün evleri dolaşılır ve komşular düğüne davet 
edilir. Bir de dışarıdan geleceklerle ilgili bir olay vardır. O da okuntu dediği-
miz davetiye yollanır komşu köylere, tanıdıklara, bildiklere. Kimleri çağıracaksa 
düğüne onlara okuntu yollanır. O okuntuyu da böyle köyde durumu zayıf olan, 
ekonomik durumu işte biraz daha güçsüz olan falan birisine yaptırılır; bahşiş 
verilir çünkü davetiyeyi bırakana bahşiş verilir ve böyle bir dayanışma da içerir. 
Düğün kurulduğu gün, genellikle pazartesi günleri kurulur ve perşembe akşa-
mı biter; yani işte eski ifadeyle cuma akşamı biter. Bu arada komşu köylerden 
gelen misafirler köyün dışındayken karşılanır, davulla zurnayla falan karşılanır. 
Düğün sahibi tarafından keza birlikte falan onlara hoş geldin denilir ve onların 
köyde kimin tarafından ağırlanacağı önceden kararlaştırılmıştır. O ağırlayacak 
olan aile ile gelen misafirler tanıştırılır ve onlar misafirlerini alır evine götürür-
ler. Bu da bir dayanışma, bir paylaşma, işte o kadar misafire falan tabii bir tek 
evin hizmet etmesi kolay olmaz. Böyle hoş bir şey, tatlı bir şey olarak gerçekleşir

Cenaze

Cenaze ile ilgili cenaze evi uzun süre kendisi yemek çıkarmaz. Komşular 
tarafında yemekler hazırlanır ve taziyeye gelenler gelen konuklara işte komşular 
tarafından yapılan, hazırlanan yemekler ikram edilir ve bunun süresi de bir hay-
li uzundur. O da yine dediğim gibi içtimai durumuna göre 1 hafta, 10 gün, 20 
gün, 1 ay falan devam eder ve cenazeye gelenler, komşu köylerden gelenler her-
kes mutlak suretle bir şeyle gelir, yani bir katkı ile birlikte gelir. Nedir o katkı? 
O katkı bir kurbandır, bir koyundur, efendim işte bir çuval şekerdir. Efendim 
buna benzer mutlak suretle gelenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek türden şeyler 
getirilir, katkılar yapılır.
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Giysi

Önce kısaca erkeklerin kıyafetlerini söyleyeyim. Şimdi tabii kıyafet de za-
manla birlikte değişime uğruyor. Esas itibarıyla Barak’ta kıyafet şalvar, üzerine 
bir yelek ve bir cekettir. Fakat zaman zaman da muhtemelen Arap kültürünün 
etkisiyle fistan dediğimiz entari şeklinde giysiler de görüldü. Ama bunlar çok 
yaygınlaşmadı ve uzun da sürmedi. Normal, klasik giysisi ne ise şalvar, yelek ve 
ceket ona dönüldü. Erkeklerin genelde kıyafetleri böyledir. Bir de köyde biraz 
işte ekonomik durumu iyi olmayanlar beyaz uzun bir don, yani pantolon gibi 
uzun bir don üzerine yine beyaz bir gömlek ve onun üzerine bir yelek giyerler. 
Bu daha çok durumu iyi olmayanlar tarafından kullanılır. 

Kadınların kıyafetlerine gelince, baş bağlama diye bir şey var. Mesela genç 
kızların kıyafetleri daha cıvıl cıvıl, daha renkli olur. Başlarında Ahmediye de-
diğimiz sarı renkte bir örtü vardır. Onun üzerine de poşu dediğimiz yine simli 
bir giysi diyelim ya da başörtüsü sarılır ve genç kızlar o poşu ile Ahmediye’nin 
arasına yörede sedef dediğimiz, çok da güzel kokan şeyi koyan. Bazıları da lüle 
falan takar. Baktığında bilirsin ki bu genç kız. 

Mutfak

Barak mutfakları ise ellili yılların, çocukluğum ya da gençliğimin yılları 
itibarıyla söyleyeyim; koca bir ev mutfak diye adlandırılır. Orada iki ya da 
üç oda vardır. Ocak vardır, efendim hemen arkada bir yıkanma yeri vardır. 
Ocak hem içeride vardır hem mutfağın önünde vardır. Ayrıca bir de geze-
gen ocak dediğimiz mobil, yani taşınabilir ocaklar yapılırdı. Bunlar çamurdan 
olur, bunu istediğin yere götürebilirsin. Onda da çok güzel yemekler olur. 
Tabii yakıt olarak da daha çok odun kullanılır. Yemeklere gelince; yemek daha 
çok bulgur pilavı, üzeri et veya da sulu bir yemek vardır. Klasik yemek budur. 
Bulgur pilavı üzerinde kuzu, koyun eti ve yanında sulu yemek. Çorbalar ve 
yörenin sebze ve bitkilerinden yapılan çorbalar. Kışa hazırlık olarak yazın ve 
sonbaharda tarhana, bulgur, un, süt ürünleri olarak peynir, çökelek ve topaç 
dediğimiz kavurmanın top şeklinde yuvarlanması, bağcılığa bağlı dayalı ola-
rak işte pestiller, sucuklar. Onlar da kışın şirincelik derler zaten, kışın böyle 
aile toplantılarında komşular da çağrılır falan sofralar kurulur. Bunun dışında 
kurutmalar yapılır, yani patlıcan kurutması, domates kurutması, biber kurut-
ması yapılır.

Erkekler mutfak işlerine, yemek işlerine karışmaz, yaklaşmazlar. İçki sofra-
ları kurulur. Sofraya gelen yemeklerin boşalması sonundaki boş kalan tabaklar 
asla mutfağa götürülmez, içki içilen yerde bir kenara bırakılır.
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Mimari Yapı 

Barak evleri kerpiçten yapılır. İçeri girersiniz bir büyük koridor. Sol tarafta 
genellikle seki gibi bir yükseltiye bir oda yerleştirilmiştir. Tam kapının karşısı-
na yük yeri diye tabir ettiğimiz altında çuvallar, üstüne yatakların dizildiği bir 
bölüm vardır. Yine sağ tarafta da girdiğimizde sağ tarafta da böyle kiler gibi, 
eşyaların, yiyeceklerin vesairelerin olduğu bir bölüm vardır. Yani genelde üç T 
biçiminde girişte sağda, solda 2 oda ve karşıda uzun bir koridor. İşte o koridor 
dediğimiz yerin zemininde çuvallar vardır. Bulgur çuvalları, un çuvalları vardır. 
Onun üzerinde de yine işte rengârenk sünevet denilen kilimler falan sarkıtılır. 
Onun da üzerine yataklar dizilir. Barak kültüründe önemli yeri var. Evler dışları 
da çarpı dediğimiz kirece benzer beyaz renkte bir toprak maddeyle çarpılır, yani 
badana yapılır. Evlerin kapısı tamamen güneye bakar. Sonra kocaman bir avlu 
vardır, biz ona hayat diyoruz. Epeyce geniş olan hayatın içinde ambar vardır, 
ağaran damı vardır; yani süt ürünlerinin olduğu ağaran dediğimiz ağaran damı 
vardır ve bir tarafında da koca mutfak vardır. 

Tek katılıdır evler, iki katlı olmaz. Her hayatta, her avluda mutlak suretle bir 
ağaç vardır. Bu dut olabilir, asma olabilir. Yazın oturmak üzere yine evin girişi-
nin bir tarafında, sağında ya da solunda seki diye tabir edilen yerden 50-60-70 
cm yüksekliğine varan bir oturma yeri vardır; yani açık teras gibi bir şey. Efen-
dim çok sıcak olduğu için bölge yazın ora kullanılır. Onun dışında hemen şe-
yin arkasında bu ev hayatının, ev avlusunun arkasında ahırın şeyi vardır avlusu 
vardır, ahır hayatı vardır. Orada da atlar için ayrı yer vardır, eşekler için ayrı yer 
vardır. Koyunlar, keçiler için ağıl dediğimiz ayrı bir bölüm vardır. Develik diye 
bir yer bulunur, eskiden deve de vardı çünkü develik diye daha yüksek kapılı, 
devenin girebileceği tarzda yer. Bir tarafta da işte çit hayvanlarının barındığı, 
beslendiği ve yemlendiği falan bir bölüm vardır. Orada da en az iki göz olur 
ve o iki gözün sırayla daha her hayvanın işte yem yiyebileceği kadar tüneyip 
bir akere dediğimiz ne vardır? Duvak gibi bir şey vardır yani. Onu ne diyorlar 
şimdi? Bilmiyorum. Biz akere diyoruz, yem oraya konulur. Evlerin anahtarları 
enteresandır, ya tahtadandır ya da ağaçtan yapılır. Veyahut da dövülmüş demir 
denilen frengi diyorlar o anahtarlara. 

Mutfak bölümünün içinde kapısı mutfaktan oraya açılan Sululuk denilen 
bir bölüm vardı. Su dökülen yer, yıkanılan yer anlamında Türkçe anlamıyla 
bBanyo denilen bölüm.”(Av. Kalgay Özarslan-İstanbul)

Barakta yaşamının içinden gelen Özarslan’ın ifadeleri ile güneydoğuda 
Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl, Bitlis, Elâzığ 
yörelerinde dolaştığımda göçer olan Türkmen topluluklarının hepsinde ortak 
bir yaşam alanı oluşumunu görmekteyiz. Lakin Barak oymaklarındaki bazı 
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toplumsal yaşamın kültür değerlerinin özgünleştiği de anlaşılmaktadır. Bunun 
ana sebebi ise tarihsel olarak Barak odaların kültür ve sosyal yaşam kurallarına 
yaptığı öncüllükten kaynaklanmakta.

“Barak Odaları” bir mekteptir. Ve onların kültürüne hâkimdir. Değişme 
emareleri bu odalardan başlamaktadır. Eskiden “Barak Odaları”nda bahis ko-
nusu olan şeyler, hikâye, musiki ve “Osmanlı” adını verdikleri hükümetle mü-
cadele ve münasebetler idi. Bunları tespit eden destanlar, onların söylenmesi 
birinci planda konuşma konusu idi. Barak halkının “Osmanlı” ile sürekli mü-
cadelesi onları politikacı yapmıştır. Bir Barak atasözünde bu şöyle ifade edilir: 
“Oğlunu biraz mektepte, biraz da Barak odalarında okut” derler. Eskiden bu 
odalarda, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, siyasi, tarihi ve edebi bir hava hâkimdi. 
Şimdi, bilhassa kasabalara yakın köylerde, konuşma mevzuu iktisadi hadiselere 
yönelmiş bulunuyor. Bu, manevi kültür kıymetlerinin azalmasına, ihmaline se-
bep olmaktadır. Bir Barak köyünde eski örf ve âdete, göç hikâyelerine ve halk 
şiirlerine ait sorduğumuz bir suale cevap olarak: 

- Bunları Hülmen köyünde Kör Derviş, Ağca köyde İdris Ağanın uşakla-
rı, Mahmut ve Ahmet (çocukları) ve Mercihamis köyünde Âlâma Ahmet ve 
Elifoğlu köyünde İbrahim Ağa’lar bilir, diye cevap verdiler. (Tanyol, 1952: 94).

Barak Odalarının hiyerarşisi şu: Büyüğe saygı. Geçmiş dönemlerde sayısız 
misafirler gelir, günlerce kalırlarmış. Bir yerden bir yere gitmek de zaten bu 
kadar kolay olmadığına göre kalınması gerekiyormuş.

Birincisi ister istemez bir konaklama fonksiyonu var, konaklama yeri. Yaşa-
mın devam ettirmek için yemek yeme yeri, su içme yeri, sohbet, dinleme yeri 
zorunlu olmuş. Şimdi kimse gidip de bir köyde kalmıyor, yani ben şu köyde 
kalacağım falan demiyor. Dolayısıyla odaların fonksiyonel olarak işlevi çok bü-
yük oranda azaldı. 

İkincisi odaları devam ettirecek kimse de kalmadı, bu çok önemli bir husus, 
pek konuşulmuyor ama en önemli hususlardan bir tanesi de bu. Neden? Çünkü 
eskiden oda sahipleri büyük toprak sahipleriydi. 

Çoğu bilmeyerek bunu Anadolu’daki köy odalarıyla karıştırır ki hiç alakası 
yok. Köy odası köyün orta malıdır, sahibi yoktur. İhtiyaç halinde köyde herhan-
gi birisi kullanır. Diğer zamanlarda muhtarların idaresi altındadır. Şimdi Barak 
odası böyle değildir. Barak odası bir adamın odasıdır, bir şahsın, toprak sahibi 
çoğu da genelde kendisine ağa denilen bu varlığını, bu kişiliğini devam ettire-
bilmek için de gelirinin çok büyük bir kısmını oradaki misafirlerine harcayan, 
yediren, içiren, yatıran insanların kurduğu odalar. Şimdi böyle bir toprak sahibi 
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kalmadı. Arazinin parçalanması, bölünmesi, paylaşılması, miras nedeniyle el 
değiştirmesi nedeniyle tabii ki küçüldü. Doğal bir şeydir, yani bu süreç içe-
risinde. Dolayısıyla odanın iki yerde kaybı oldu; birisi oda müşterisi kalmadı 
diyebiliriz. İkincisi odanın sahibi kalmadı. 

Barak odaları geleneğinin köken itibarıyla Asya coğrafyasında yaşan Türk 
ve Türkmen topluklarında mevcut olduğunu tarihi belgelerden de anlamakta-
yız. Göçer Türkmen ve diğer coğrafya toplulukları gezgin göçerlik dönemlerin-
de çadır, yerleşik hayat geçtikten sonra da odanın oluşmuş günümüze kadarda 
varlığını korumaya devam etmektedir.

‘’Bir gün Kam Han oğlu Han Bayındur kalkmıştı. Şamî günlüğü yeryüzün-
de diktirmişti. Ala sayvanı gökyüzüne ışnamıştı. Bin yerde ipek halı döşenmişti. 
Hanlar Hanı Han Bayundur yılda bir kere toy edip Oğuz beylerini konuklardı. 
Gene toy edip attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırmıştı. Bir yere ak 
otağ, bir yere kızıl otağ, bîr yere kara otağ kurdurmuştu. (Otağ: büyük ve süslü, 
gösterişli çadır. TDK)

Oğlu olanı ak otağa ve kızı olanı kızıl otağa kondurun; kimin ki oğlu kızı 
yok, kara otağa kondurun, kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden 
önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin, demişti.’’ (Şaik, 1993: 5) 

‘’Görür müsün neler oldu? Han Bayundur kalkıp ayağa dikilmiş, bir yere ağ 
otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ diktirmiş; oğulluları ağ otağa, kızlıları 
kızıl otağa oğlu kızı olmayanı kara otağa kondurun; kara keçeyi altına düşeyin, 
kara koyun yahnisinden Önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin.’’ 
(Şaik 1993:6)

 ‘’ Oğul, kalabalık Oğuz beylerini odamıza çağıralım. Nasıl uygun görürlerse 
ona göre iş edelim.

Kalabalık Oğuz beylerini hep çağırdılar, odalarına getirdiler, ağır konuktuk 
eylediler. Kalabalık Oğuz beyleri, geldiler, yediler, içtiler, söz açtılar, danış ettiler, 
bu kızı istemeye kim varabilir, dediler. Sonra Dede Korkut’un gitmesini müna-
sip gördüler.’’ (Şaik, 1993: 34 )

Barak gelenek ve görenekleri, sosyal ve ekonomik yaşam konular, siyasi ve 
sosyal konular tarafsız bir yaklaşım içinde sohbetler de söz konusu olurmuş. 
Hiyerarşik bir işleyiş içinde bilginin ve çağdaş yeniliklerin topluma intikalinde 
öncüllük yapıyormuş demek de yanlış olmayacak.

Barak odalarının vazgeçilmez ikramı acı kahve olurmuş. Toplumun yaşa-
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mında önemli bir yer sahip olan davul ve zurna çalınırmış. Yankı sazlı veya 
sazsız Barak türküleri ise odanı geleneğiymiş. Misafirlerin kişisel kariyer ve 
toplumsal yerlerindeki farklılıklara bakılmaksızın hizmet ilkesi anlayışlı bir 
yaklaşım sergilenirmiş.

Oymaklar arası da oda sahiplerinin kendi kimliksel değerlerini koruma-
ları geleneksel bakış içinde tatlı bir rekabetin olduğu da yaşanırmış. Ayrıca 
oymaklar arası ihtilafların görüşülmesi ve karara bağlanması bu odalarda oy-
mak kollarını temsil eden ‘Oymak Ağası’’ diye adlandırılan öncüler tarafından 
yürütülürmüş. Barak ağaları aşiretçi ağlık işleyişli bir ağalık değil. Toplumsal 
bütünlüğün sağlanması, gelenek ve göreneklerin yaşatılması, Barak kültürünün 
sürekliliğinin sağlanıp yeni kuşaklara intikali konusunda özverilerde bulunan 
kişiler demek daha doğru olacaktır.

Barak toplumsal kültür yaşamında odaların fizik özelliği yapısı ile toplum-
sal yaşam içindeki işlevi bakımından önemli bir yere sahip idi.

“’Odaların uzun salonlarının başucunda, şömineye benzer şekilde inşa edil-
miş ocaklar vardır. Ocakların şöminelerden şekil olarak bir farkı yoktur. Yalnız 
bu ocakların şöminelere göre çok daha fazla işlevleri vardır. Bu nedenle orta-
lama bir şömineden daha büyüktürler. Ocaklarda, ortut diye tabir edilen, ku-
rumuş bağ, zeytin ve fıstık dalları yakılır. Bu ocaklardan en az bir adedi odada 
mutlaka vardır. Büyük odalarda iki hatta üç tanesi de salon sayısıyla orantılı 
olarak bulunur.

Barak bölgesinin güneşi çok fazla olduğundan odaların salonlarında iki veya 
üç adet küçük sayılacak pencereler vardır. Bu pencereler normalden daha yük-
sektedir. En büyük sebebi güvenlik ve az ışık ihtiyacındandır. Bu odalar tek veya 
iki katlı olsunlar, değişmeyen ortak özellikleri zeminden en az bir metre yukarı-
da toprak dolgu üzerine inşa edilmiş olmalarıdır. Hemen hepsinde, giriş kapı-
larının iki tarafında yine toprak dolguyla oluşturulmuş ve seki denilen dışarıda 
oturma yerleri vardır. Bu sekilerin, zeminden bu kadar yüksekte tutulmalarının 
sebebi, bölgede çok bulunan akrep ve diğer zararlı böceklerden korunmaktır. 
Odaların iç zemini de toprak sıvadır. Salonun bir köşesinde el yıkamak için 
otuz santim yüksekliğinde ve yaklaşık iki üç metrekare büyüklüğünde bir alan 
vardır. Burası çimento ile sıvanır. Ama çimentonun bol kullanıldığı son yıllarda 
odaların tabanı da çimento sıvayla sıvanmakta ve üzerine şap çekilmektedir. Bu 
durum hem temizlikte kolaylık sağlamakta hem de sıcak yaz günleri sulanarak 
bir serinlik elde etmeye yaramaktadır.

Odaların salonlarının iki tarafında karşılıklı yer sergileri vardır. Ortalama 
bir odada, ocağın bulunduğu kısımdan kapıya doğru karşılıklı olarak uzanan 
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bu sergiler, genelde cins olarak değişmekle birlikte, hepsinde vardır. Sergiler, iki 
katlıdır, altta hasır vardır.

Hasırın üzerinde oda sahibinin mali durumuna göre keçe, kilim veya halı 
vardır. Bu sergiler, yaklaşık bir metre eninde ve 10-15 metre uzunluğundadırlar. 
Bu nedenle, bir salonun iki yanında yaklaşık bir metre eninde ve 4 metre uzun-
luğunda 6 halı veya kilim karşılıklı olarak yer alır. Karşılıklı iki sıra halindeki bu 
sergilerin ortası 1-1.5 metre kadar boşluk kalmaktadır. Buraya genelde bir şey 
serilmez. Kış aylarında, bu orta alana da sergi serildiği olur.

Karşılıklı olarak duvara dayalı halı yastıklar vardır. Bu halı yastıkların, yüz-
leri isminden de anlaşılacağı gibi halıdandır. Bunlar halı atölyelerinde özel 
olarak bu amaçla imal edilirler. Halı yastıkların duvara gelen yüzleri ise düz 
kilim tarzı imalatlardır. Yastıkların içine yün doldurulup, öne gelen halı yüzü ve 
arkaya gelen kilim yüzleri dikilir. Halı yastıklar ocağın başından, kapıya kadar 
iki sıra aralıksız dizilirler. Yerlerdeki değerli halılarla, yanlardaki halı yastıkların 
uyumu tek kelimeyle mükemmeldir. Odaların bir kısmında sahibinin bilgi ve 
kültür durumuyla alakalı kitaplık vardır.

Bu odalarının genel durumu şekilde birlikte, birden fazla salonu olanların 
birisi farklı olabilmektedir. Farklı olan bu salonlarda iki taraflı uzun kerevetler 
olmakta, bunların üzerine yan halıları örtülmekte ve tabii halı yastıklar bulun-
maktadır. Ancak bu tip salonlarda, doğası gereği şömine-ocak bulunmamak-
tadır. İki taraflı kerevetin ortasında 6-7 metre uzunluğunda bir yemek masası 
bulunmaktadır. Genellikle ağır konuklar bu masada yemeğe alınırlar. Tuvalet-
ler, odaların makul mesafe uzaklığında bulunurlar. Hiçbir odanın içinde tuva-
let yoktur. Zamanına göre düşünürsek, temizlik açısından en iyi yaklaşımın bu 
olduğu anlaşılacaktır. Zira o dönemde Barak’ta tazyikle akan su olmadığı gibi 
insanlar içme suyunu bile 30-40 metre derinliğinde kuyulardan temin etmek-
teydiler. Ama konukların tuvalet ihtiyacı için her zaman su dolu ibrikler hazır 
bulundurulurdu.

Odaların salonlarının, giriş kapılarına göre solunda, şömineye en yakın yer-
de odanın sahibi oturur. Tam karşısında sağ tarafa ise en hatırlı konuk oturtu-
lur. Bunlardan sonra sağlı sollu konuklar ve oda sahibi ailenin diğer ileri ge-
lenleri önem derecelerine göre dizilirler. Başköşeye oturan konuğun dışında 
hiç kimseye şuraya otur denilmediği halde, bu iş gerek oda sahipleri, gerekse 
konuklar tarafından o kadar iyi ayarlanır ki, kimsenin bu oturma düzeninden 
alındığı görülmemiştir.

Oturma şekli, halı yastıklara dayanarak ve sökenip bağdaş kurarak olmak-
tadır. Bu oturma şekli, dışardan gelen ve alışık olmayan konuklara zor geldi-
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ğinden, onlar ayaklarını uzatarak oturabilirler. Odalarda konukların olduğu ve 
olmadığı zamana göre değişen oturma ve sohbet tarzı vardır. Konuk olmadı-
ğı zamanlar, oda sahibinin yakınları ile çalışanları usule uygun oturup sohbet 
ederler. Genelde hanımlar ve kız çocukları odalar gelmezler. Erkekler ve erkek 
çocuklar odada otururlar, çocukların önemli konukların bulunmadığı zaman-
larda odaya giriş çıkışları genel olarak 8-10 yaş arasıdır. Daha küçükler odaya 
giremezler. Önemli (ağır) konuk olduğu zaman, 17-18 yaşından küçükler oda-
nın içine giremezler. Evle oda arasındaki servislere yardımcı olurlar. Bu hizmet-
lere sayısız kere katılan genç insanlar kendilerini kabul ettirir ve odaya girme ve 
oturma hakkına kavuşurlar.

Gençler, konuk yokken veya varken lafa karışamazlar, ancak kendilerine bir 
şey sorulursa cevap verebilirler. Bu arada kendilerinden istenilen işleri yaparlar. 
Oda içinde hizmeti esas olarak oda sahibinin soyundan insanlar yaparlar. Bun-
ların yetmemesi halinde hizmetçi ve azaplar da yardım ederlerdi.

Önemli konuklar geldiğinde, oda sahibi orada ise o yoksa sıra ile ailenin 
en büyük erkekleri konuğu ağırlamak için elinden gelen her çabayı gösterir. 
Konuk oturtulup hal hatır sorulduktan sonra, bazen hissettirilmeden bazen de 
duruma göre sorularak yemeğe kalıp kalamayacağı öğrenilirdi. Bu arada birisi 
görevlendirilerek sürüye gönderilir, bir veya birkaç kuzu veya koyun getirtilip 
hemen kesilip yüzülür ve çok acele olarak yemek haline getirilir. Hele aniden 
gelen devlet görevlileri için bu olay kaçınılmazdır. 

Barak odalarında, önceden tasarlanmış davetlerde ve aniden gelen konukla-
ra çıkarılan yemeklerde farklılıklar vardır. Özellikle davet ziyafetlerinin çeşidi, 
lezzeti, keyfi eşsizdir. Barak’ta misafir ağırlamak çok önemli ve vazgeçilmez bir 
yarış olduğundan yemeklerin lezzeti de o ölçüde artmıştır. Bir ziyafette, genel-
likle içki içildiğinden, çeşit çeşit peynirler, enfes tereyağları, eşsiz lezzetteki yerli 
ve şehirden getirilen meyveler ile cacık ve salatalar meze olarak sofraya konulur. 
Bu arada görevli gençler, kuzu etinden yapılan şişi kebapları sıcak sıcak ve ak-
satmadan getirirler. Kebap arasında kuzu etinden yapılmış çiğköfteler de ihmal 
edilmez. Bunu takiben, haşlanmış ve kızartılmış enfes içli köftelere sıra gelirdi. 
İçki ile birlikte yuvalama da yenildiği olur. Oldukça uzun zaman alan içki içme 
faslının sonunda esas yemeğe sıra gelirdi. Bu esas yemek hemen hiç değişmez 
menüdür. Bulgur veya tercihen firik pilavı, haşlanmış parça et, bamya, fasulye, 
patates veya bu tür bir yemektir ki, buna cıvık denir. Pilav, sini tepsiler için-
de 3-4 kişiye gelecek şekilde ortada olur. Cıvık denilen yemek ise her kişinin 
önüne bir tabak konur. Haşlanmış kuzu veya koyun etleri ise pilavın üzerine iri 
iri serpiştirilerek yerleştirilir. Herkes buradan gözüne kestirdiği parçayı kendisi 
alır. Ama kuzunun başı, kesin olarak yarım açılmış olarak bir şekilde en hatırlı 
konuğun önüne konulur. Bu, en eski Türk törelerindendir. Barak’ta da aynen 
uygulanmaktadır. Önüne baş konulan konuk, eğer bunu yemek istemiyorsa, 
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kendi arzusuyla yemek istemediğini belirtir, bunun üzerine genellikle oda sa-
hibi tarafından birisine işaret edilir veya sözlü olarak ne yapılacağı söylenir.” 
(Aksoy, 1995: 13-14) 

Barak köylerinin bulunduğu coğrafyada yaptığım araştırmalarda çok az 
sayıda Barak odasının işlevini devam ettirdiğini tespit ettim. Bunun neden-
leri konusunda yöre halkıyla yaptığım sohbetlere de “Barak odalarının işlevini 
sürdürecek şahısların azalması ve eskisi gibi misafirlerin Barak odalarında ko-
naklamamaları” olarak ifade edildi. Ekonomik sorunlar ve nüfus artış nedeniyle 
Barkta 1960 yıllarından itibaren başlayan kentsel göçler, teknolojik iletiş ve 
ulaşım araçlarını değişimi bu oluşuma etki etti demekte yanlış olmayacaktır.

Buradaki temel sorunlardan birisi de 1960 yıllarından sonrayı bölgede ay-
dınlar göçünün başlaması. Çok medeni, çağdaş, ileriye dönük bir toplum birey-
leri yetiştirmesine rağmen bu toplum bireylerinin yüzde 80’i bu bölgeyle hiç 
ilgilenmemiş. Barak’ın kültürü gerek Barak’ın sosyal yaşantısı gerekse ekono-
mik problemlerinin bir bütünlük olarak, bir grup olarak, bir oluşum olarak, bir 
aydınlar grubu sorumluluk almalıdırlar demek yanlış da olmayacaktır. Çünkü 
güçsüz insan bugünleri yarına nasıl hayatına devam ettireceğini düşünen in-
sandan çok büyük bir gelişme kültürel, sosyal falan hiçbir şey bekleyemezsiniz. 
Bunlar güçlü insanların işidir ve bu güce çok yaklaşmışken, bu güce elimizi 
uzatıp almamız mümkün iken bunu istemiyorsak bu bir eksikliktir. Bu eksik-
liğin cezasını ekonomik olarak çekeceğimiz gibi çocuklarımız da çekecek, ama 
daha da önemlisi belki bunlardan daha önemlisi bu kültür de aşırı fakirliğin 
verdiği etkiyle yavaş yavaş kayboluyor. Tabii ki ülkelerin siyasal yönetim politi-
kalarının uyguladığı politikalarda göz ardı edilmemelidir.

Buna rağmen Barak oda ve toplumsal kültürünü yaşatma konuda girişim-
lerde yeniden başlamış bulunuyor. Gerek eğitim sebebiyle Barak dışında ya-
şamlarını sürdüren aydınları kültür yayınları Barak kültürünü yaşatmak için 
katkılarını sürdürmektedirler. Barak’ta yaşayan ekonomik durumları iyi olanlar 
ile Barak dışında yaşayan bazı Baraklıların şahsı ve imece üslüyle odalara yeni-
den işlerlik kazandırma faaliyetlerine de başlamış bulunmaktadırlar.

Dr. Göksel Tiryaki, Barak Seydimen köyünde doğup da Barak dışında öğ-
renim gördükten sonra Barak kültürüyle yakından ilgilen Baraklı bir bürok-
rat. Barak gelenek ve göreneklerin farklı farklı eserlerinde hikâyeler halinde 
yayına kazandıran Göksel Tiryakin eserlerini http://seydimen.blogspot.com/.
blogspot.com.tr adresini incelediğimde; işte bu bereketli topraklardan çıktık. 
Bu verimli toprakların ve güzel insanlarının hikâyesini yazmaya anlatmaya ve 
çektiğimiz veya derlediğimiz fotoğraf ve videolarla tanıtmaya çalışıyoruz. Bel-
ki unuttuğunuz, belki kaybettiğiniz, belki arada bir hatırladığınız ve belki de 
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hiç zihninizden atamadığınız o hasret dolu geçmişinizden, bugüne dair önemli 
yansımaları da olan hatıralar ve hikâyeler bunlar. Memleket ve çocukluk, insan 
hangi yaşa gelirse gelsin ve ne kadar çok mekân değiştirirse değiştirsin, hep 
yanında taşıdığı şeylerdendir. (Dr. Göksel Tiryaki Bürokrat İstanbul)

Tarihi akışın içinde topluluklar coğrafyalardan coğrafyalara yaşam müca-
delesi için göç ederek savrulurlar. Geride bıraktıkları eski mekânlarından al-
dıklarını yeni mekânlara intikal ettirip toplumsal değer yargılarını yaşatmaya 
çalışırlar. Yaşamını devam etmekte olan medeniyetlerin en güçlü kültür dina-
miğini ise yerel kültürler oluşturmaktadır. Yerel kültürlerin kaybolmaya yüz 
tutması, toplumsal değer yargılarının da kaybolmasına neden olacaktır. Yerel 
kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarmayan medeniyetlerin geleceği ise karanlığa 
mahkûmdur.

Kendilerini bozkıra dağıtılmış köylerin yaşam alanında bulan insanlar tarih 
geçmişlerini, gelenek ve göreneklerini Cumhuriyetin ellili yıllarına kadar büyük 
oranda öz değerleri ile koruyup yaşamlarında devam etmişlerdir. O günden 
sonra değişen koşullar ve çoğalan nüfus nedeniyle bozkırı terk etmeye başlayan 
yeni nesiller birlikte taşıdıkları kültürel genlerle Anadolu’nun başka köşelerine 
ve hatta diğer kıtalara kadar gitmişlerdir. Ancak bu süreçte geçmişin öz değeri-
nin büyük çoğunluğu da geride bırakılmıştır. Yaşları 40-50 üzerinde olanlar için 
her ne kadar Barak bozkırının toprak kokusu burunlarında tütse de geri dönüş-
lere pek rastlanmamaktadır. Yeni kuşakların ise o tarihi değerlere ve mekânlara 
uzak kültürlerle yetiştiklerini söylemek fazla yanlış olmayacaktır.

Tarihi akışın içinde topluluklar coğrafyalardan coğrafyalara yaşam müca-
delesi için göç ederek savrulurlar. Geride bıraktıkları eski mekânlarından al-
dıklarını yeni mekânlara intikal ettirip toplumsal değer yargılarını yaşatmaya 
çalışırlar. Yaşamını devam etmekte olan medeniyetlerin en güçlü kültür dina-
miğini ise yerel kültürler oluşturmaktadır. Yerel kültürlerin kaybolmaya yüz 
tutması, toplumsal değer yargılarının da kaybolmasına neden olacaktır. Yerel 
kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarmayan medeniyetlerin geleceği ise karanlığa 
mahkûmdur.

Barak yerel kültür yaşamında türkülerin ayrı bir önem vardır. Güncel ya-
şamında sevginin, isyanın ve sürgünün tarihi söylemleri olarak yer alır. Adeta 
geçmişi geleceğe bağlayan Barak topluluğu hakkında bilgi kaynağıdırlar. İçerik 
ve anlamları güncel hayatın birçok alanına rehberlik edecek kadar zengindir. 
Barak sosyal ve toplumsal yaşamının içinde kalmayıp sınırların açarak evrensel 
bir alan da yerini almıştır da diyebiliriz. Tarihsel olarak ustadan çırağa misali 
varlığını devam ettirmektedirler.
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‘Barak türküleri söyleyiş özelliklerinden dolayı çoğu coğrafyalar da sevi-
lerek söylenilen uzun havalardır. Bu türküler daha çok Türkmen toplulukları 
tarafından dilden dile dolaşmışlardır. Barak türkülerini birkaç bölümde incele-
yebiliyoruz. Barak türküleri üretildikleri döneme göre iki kümede incelenebilir.

a) Göçebe Dönemi türküleri

b) Yerleşik Dönem türküleri

Göçebe dönemi türküleri 3 bölümde söylenir: İskân türküleri, turna ve göç 
ile ilgili türküler, halk hikâyelerinden alınan türküler. İskân türküleri iskânla 
ilgili sorunları, zorlukları, kavgaları anlatır. Turnalar ile ilgili türküler göçebe 
Türkmen topluluklarının göç süresince derlediği, sembolü turna kuşu olan tür-
külerdir. Halk hikâyelerinden alınan türküler ise hikâye geleneği unutulmuş 
lakin çoğu hâlâ uzun hava olarak okunan türkülerdir. Âşık Garip, Hirşid ile 
Mahmeri’den alınan türkülerdir. Karacaoğlan Barak türkülerinde Barakların 
yaşadıkları bölgenin köylerinin, yörelerinin adı olarak yer alması Baraklar ara-
sında bir yakınlık olarak algılanır ve Karacaoğlan türküleri de söylenir. Barak 
ozanlarından etkilenen Karacaoğlan, 16. yy’da yaşamış ve Barakların yaşadığı 
coğrafyalarda göçebe toplulukları ile kışlaklarda, yaylaklarda bir araya gelmiş. 
Bu nedenle aralarında bir ortak kültür vardır.

Yerleşik dönem türküleri, Barakların kırsal kesimlerinde yaşayan Barak 
ozanları arasında önemli bir yere sahip. Her köyü türkücüsü sazını alıp köy köy 
dolaşarak bu türküleri söyler ve büyük bir saygı görür. Kubinli Abdil, Çiftlikli 
Mahey, Kubuşoğullu, Mankül, Bayındırlı Gazi bunlardan bazılarıdır.

Göçebe Dönemi’nde kalan türküler daha çok ayrılık, sevgi ve iskân üzerine 
iken günümüzde işlenen temalar çeşitlidir: Yoksulluk, geçim sıkıntıları, sınıfsal 
çelişkiler.

Günümüzde üretilen Barak türkülerini temalarına göre de 1) Sevgi türkü-
leri, 2) Ağıtlar, 3) Mayın ve kaçakçı türküleri

Sevgi türküleri kavuşmayan âşıkları, sevenlerin birbirine nazını, sevenlere 
engel olanlara yapılan sitemleri, sevginin güzelliklerini anlatır. Uzun hava söy-
lendiği gibi kırık hava olarak da söylenir. Düğünlerde ve dost topluluklarında 
çok söylenir.

Ağıtlar, Barak türküleri arasında en yaygın olanlarıdır. Ağıtlar ölen kişi için 
toplumda etki uyandırmaya yöneliktir. Koşma ya da yedekli türkü nazım biçimi 
ile söylenirler.
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Mayın, kaçakçı türküleri ise 1980’li yıllara kadar kaçakçılık Baraklar arasın-
da önemli bir geçim kaynağı idi. Sınırın öte tarafına geçen kaçakçılar zaman 
zaman mayına basıp ölebilirlerdi. Ölenler ile ilgili ağıt yakılırdı. Bu türkü biçi-
mine günümüzdeki bazı eserlerde hâlâ rastlanmaktadır. ( Oğlum Muhammed) 

İskân türkülerini okuyan Barak ozanları sırasıyla şunlardır: Dedemoğlu, 
Taşdemir, Kul Hüseyin, Mehmet Bey, Taşbaşoğlu, Kul Haydar, Kul Sadin, 
Müküm Bey…

Yerleşik yaşama geçildikten sonra ise Barak ozanları arasında İzanlı Hatice, 
Beyoğlu ve Kılıçoğlu gibi isimler karşımıza çıkıyor.

Günümüzde köyden kente göçe bağlı olarak Barak ozanlık yaşamının geç-
miş dönemlere göre parlak olmadığı söylenebilir. (Karataş, 1998: 132-190) 
Ayrıca günümüzde Barak türkülerini icra eden ve okuyanlar sanatçıları şöyle 
sıralayabiliriz. Şerif Akbağ, Hacı Çiçek Magül, Mehmet Yılmaz, Antepli Âşık 
Hasan Hüseyin, Mehmet Şenses, Hasan Beydilli, Cevdet Günebakan, Ahmet 
Özoğlu, Ökkeş Dehmanoğlu, Mustafa Çinkılıç, Hanifi Açıkgöz, Halit Arapoğ-
lu, Tevfik Karalar, Ramazan Karalar, Hasan Gezer, Ekren Avcu, Hasan Bulut, 
Hasan Bulut Ahmet Üzüm. Fevzi Çoban, Cahit İzci, Ümit Can İlhan, Fayat 
Alagöz, Kadir Asla, Mehmet demir, Gültekin Çekik Asım Kuzuluk (Ekinci, 
2013: 7-8) Nuri Sesigüzel, İbrahim Tatlıses, Belkıs Akkale, Gül Ahmet Yiğit, 
Azize Gürses, Mehmet Seske, Dilber Ay, Musa Eroğlu, Halil Kendirli, Yılmaz 
Alper, Mehmet Yakar, Ali Nurşani, Mustafa Açıkses, Mehmet Kalkan…

Barak toplumsal yaşamını böyle bir sempozyum makalesiyle detaylan-
dırmak yeterli olamaz. Yine de bu sempozyum düzenleyen değerli hocaların 
girişimlerini önemli bir girişim olarak görüyorum. Özellikle Gaziantep’te ya-
pılması, konuya önemli bir anlam da katmaktadır. Barak gibi bir Türkmen top-
lumunun tarihi yaşam akışı içinde konusunun uzmanı olan akademisyenlerce 
kaleme alınması Barak kültürünün gelecek kuşaklar intikali bakımından önem-
li bir gelişme. Emeği geçen herkese teşekkürler.
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ÖZET                 

Oyun kültürün kurucusu olarak karşımıza çıkar. Kültürün doğmasında veya 
aktarımında kendine özgü bir akış içerisinde yerini almıştır. Sıradan bir hare-
ket bütünlüğünün dışında kendine özgü bir sistematik içerisinde tarih boyunca 
yerini almış ve almaya devam etmektedir. Bu noktadan bakıldığında pek çok 
bilim dalı tarafından incelenmiş özellikle çocuk gelişimi ve eğitiminde kulla-
nılan temel araçlar olarak karşımıza çıkmıştır. Oyun tanımı yapılırken enerji 
fazlasını atmak, sosyalleşmek ya da kazanmak iç güdüsünü harekete geçirmek 
olarak nitelendirilse de aslında kültürün aktarımında önemli bir etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tarihe bakıldığında göç yolları üzerinde pek çok böl-
gede kültürel etkileşim yoluyla benzer oyunlar oynanmıştır. Barak Türkmen 
aşireti iskan sebebiyle barak bölgesi olarak tanımlanan Karkamış’tan başlayarak 
Nizip ve Oğuzeli üçgeni içerisine dağılmış bu topraklarda kendi geleneklerini 
devam ettirmeye çalışmışlardır. Köy odalarında büyüklerin oynadıkları oyunlar 
ve çocukların oynadıkları oyunlara iskânın ve yöresel etkilerin kattığı unsurları 
incelemek makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Bu oyunların Barak gele-
neğinde hangi noktada durduğu araştırılmıştır. Yapılan çalışmada Gaziantep 
Oğuzeli, Nizip, Karkamış ilçelerine bağlı köylerden yapılan derlemeler sonucu 
büyüklerin oynadığı oyunlar ve çocukların oynadığı oyunlar bağlamında Barak 
kültürü değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Barak Kültürü, Oyun, Çocuk Oyunları
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CHİLDREN’S GAMES İN GAZİANTEP BARAK TURKMEN  
CULTURE

ABSTRACT

The game emerges as the founder of culture. It has taken its place in a 
unique flow in the birth or transfer of culture. Apart from the unity of an ordi-
nary movement, it has taken its place in a unique systematic throughout history 
and continues to do so. From this point of view, it has been examined by many 
disciplines and has emerged as the basic tools used especially in child develop-
ment and education. When the definition of the game is defined as throwing 
excess energy, socializing or activating the instinct to win, it actually appears as 
an important factor in the transfer of culture. Looking at history, similar games 
have been played through cultural interaction in many regions on migration 
routes. The Barak Turkmen tribe tried to continue their traditions in these lan-
ds, which were scattered within the Nizip and Oğuzeli triangle, starting from 
Karkamış, which was defined as the Barak region due to settlement. The subje-
ct of our article is to examine the elements of settlement and local influences in 
the games played by the adults in the village councils and the games played by 
the children. It has been researched at what point these plays stand in the Ba-
rak tradition. In the study, Barak culture was evaluated in the context of games 
played by adults and games played by children as a result of the compilations 
made from the villages of Gaziantep Oğuzeli, Nizip, Karkamış districts. 

Keywords: Barak Culture, Game, Children’s Games

Giriş

Oyun, kültürün başlangıcında var olan kendi oluşum serüvenini oluştur-
muştur. İnsanın kendini rahat hissetmek için yaptığı davranışlar bütünü olarak 
değerlendirilebilir. Metin And’ın Huizinga’dan aktardığına göre "oyun, kültür-
den öncedir, çeşitli kültürlerden çıkma ya da bir rastlantı sonucu değil, tersine 
çeşitli kültür biçimlerinin doğuşunda başlıca etkendir.” (And,2019:27). Oyun 
kavramının pek çok tanımı yapılmış tanımdan ziyade kuram haline getirilmiş 
bakış açıları oluşturulmuştur.1 1 Bu noktada en büyük dayanağımız Huizin-
ga’dır. Uygarlıkların gelişmesinde ve ilerlemesinde oyunun rolü üzerinde duran 
Huizinga, oyun için; toplumun tinsel güçleri ile materyal güçleri arasında den-
ge görevindedir diyor. Öksüz’ün Roger Caillois’ten aktardığına göre:” İnsan, 
Oynamak ve Oyun adlı çalışmasında oyunun altı özelliğinden bahsetmektedir. 
Oyun: özgürdür, emir vermez, rutin hayattan ayrıdır, kendi zaman ve mekânı 
vardır, kesin değildir. Oyunun sonuçları önceden kararlaştırılamaz ve oyuncu-
1- Bu konu ile ilgili çalışmalar için bkz. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Türkiyede 
Çocuk Oyunları: Araştırmalar.
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nun girişimiyle alakalıdır. Bir şey üretmez, zenginlik sağlamaz ve başladığı gibi 
biter. “Yap-inan” kurallar içerirken sıradan yasaları ve davranışları askıya alabilir. 
Oyuncular ise bunlara uymak zorundadır.” (Öksüz,2017: 53, 58).

Dil, ritüel ve mitos üçlüsünün kökenlerine bakıldığında da “oyun” kavramı 
ile iç içe oldukları görülmektedir (Ant,2019:28). İncelemenin konusu olan Ba-
rak Türkmen oyunlarında bu görüş desteklenmektedir.

R. Caillois’e göre (Caillois, 2005: 122) oyun türleri; yarışma oyunları (Agon), 
şans oyunları (Alea), taklit etme oyunu (Mimicry) ve denge oyunları (Ilinx) 
olarak dört gurupta değerlendirilmektedir. Yarışma oyunları herhangi bir ko-
nuda karşılaşma içeren ve genellikle spor alanında örnekleri bulunan oyunları-
nı, şans oyunları zar, pul vb. gibi nesnelerle oynanan ve sonucu şans faktörünün 
belirlediği oyunları, taklit etme oyunu için basitçe-mış gibi yapma ve bir şeye 
ya da birine benzemek için onu taklit etme oyununu, denge oyunu ise fiziksel 
olanaklar dahilinde bedenin dengesini kaybedip yeniden bularak bir çeşit baş 
dönmesi yaratan oyunları ifade eder. Bu sınıflandırmada her bir gurubun oyun-
sal davranışı, kazanma yöntemi ve ulaşmaya çalıştığı sonuçlar farklıdır, ancak 
hepsi oyunun temel yapısından kaynaklanır ve insan hayatı içinde yer alırlar.

Oyun kavramının nitelikleri açıklanırken pek çok düşünce ortaya atılmıştır. 
Sosyolojik ,psikolojik açıdan ele alınan oyun kavramı Huizinga tarafından gö-
nüllü ve isteğe bağlı bir eylem olarak değerlendirilmiştir. Oyunun görev eğlence 
ya da bir dini tören maksadıyla yapıldığı durumlar ele alındığında oyunun bir 
göreve bağlı olduğu durumlar ritüel olarak değerlendirilmektedir (And, 2019: 
28). Bununla birlikte oyunun kendi kurallarını oluşturduğu gerçek dünya düze-
ninden çıkıp kendi dünya düzenini kurduğu düşüncesi oyunun diğer bir niteliği 
olarak değerlendirilir (And,2019:28). Oyunun bir sonuca yönelik olması başka 
bir nitelik olarak karşımıza çıkar bunun yanı sıra her oyun kendi kurallarını 
koyar kendi alanını belirler ve bu kurallar ve mekan dahilinde nesilden nesile 
sürekliliğini devam ettirir. “Bir gelenek gibi sürekli tekrarlanır.” (And, 2019: 
28). Oyun kendi içinde oluşturduğu kurallara bağlıdır. Bu kurallar değiştirilip 
esnetilemez. Oyun icra ortamında insanları birbirine yaklaştırır yapılan incele-
me alanında anlatıcıların neredeyse hepsi bu durumu doğrulamışlardır. Oyun 
Kültürün aktarımında bağlı bulunduğu topluma yardım eder . “Eski kardeşlik 
,klan toplulukları ,antropologların phratria dedikleri bir çeşit oyun toplulukla-
rıydı” (And, 2019: 29). Bu noktadan bakıldığında bu topluluklar kendi içlerinde 
oluşturdukları törenlerde bu oyunlar ile kültürün kurallarını yerine getirip bazı 
ritüellerin gerçekleşmesi için bir kural olarak görülmektedir. Dede Korkut ki-
tabında Dirse Han’ın boğa ile buğrayı meydana salıp dövüşlerini izlemesi, kah-
ramanların ava çıkması ok atması gibi pek çok oyun hikayelerin içinde kendi 
oluşturdukları ritüeller ile verilmiştir. 
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Oyun alanları oynanan oyunun içeriğine göre değişen ve pek çok oyun için-
de mekanın önemi büyük olarak görülmektedir. Huizinga’nın oyun tanımına 
bakıldığında; “Oyun; özgürce razı olunan, ama tamamen emredici kurallara 
uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bizati-
hi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile ‘alışılmış hayat’ tan 
‘başka türlü olmak’ bilincinin eşlik ettiği, iradi bir eylem veya faaliyettir’’ olarak 
değerlendirir. Bu noktada” belirli mekan sınırları içerisinde ”değerlendirmesi 
oyun kavramında mekanın sınırlandırılmış olabileceğini akla getirir. Nitekim 
yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere oyun alanları mekanı bir sınırlama ile 
ele alınmıştır Köy meydanlarında belirli alan çizilerek oyun oynanmıştır.

Oyunun Toplumsal İşlevi

Toplumun kendini gösterme işlevi değerlendirildiğinde pek çok yöntem 
belirlemiştir kendine oyun bu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkar. Kültü-
rün aktarımında oyunun rolü yukarıda aktarılmıştır bununla birlikte toplumun 
kültürü aktarma yöntemleri çocuk üzerinde oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
“Çocuk kendisine ad verilerek içinde yaşamaya başladığı topluma kabul edil-
mesinden itibaren geleneksel anlamda bireysel kimliğiyle toplumun bir parçası 
olmaya başlar” (Yeşildal,2018:53). Toplum ad vermek için ava çıkan çocuğa 
oyun üzerinden kültür yüklemektedir.

“Toplumsal kabullerin ve normların kişilik gelişimine paralel olarak küçük 
yaşlarda gelişmeye başladığı göz önüne alındığında ise çocukluk dönemi akti-
vitelerinin önemi daha da fazla ön plana çıkar. Kişiliğin gelişmeye başladığı bu 
yıllarda çocuk, kültürel ihtiyaçlarının oluşmasıyla birlikte sosyokültürel bir or-
tama ihtiyaç duymaktadır. Bu ortam aynı zamanda ona yetişkin kültürünün te-
mellerini vererek çocuğu içerisinde var olacağı kültür ortamına hazırlamaktadır. 
Bu bakımdan çocuğun sosyal ve kültürel hayatla etkileşime girdiği en önemli 
ortam oyundur.” (Sallabaş,2020:100). Çocuğun aile içinde öğretilen oyunlar 
toplumun erkek ya da kız olarak ona biçtiği roller doğrultusunda şekillenir. 
Ayrıca kültürel değerlerin çocuk yaşta verilmesi çocuk oyunlarında gizlenen 
mesajlar ve oyunun kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Oyunlar, yüzyıllar öncesine ait kültürel değerleri ve yaşayış biçimindeki çe-
şitli unsurları içeriğindeki ögeler vasıtasıyla yeni nesillere hatırlatmaya ve öğ-
retmeye devam eder. “En eski yazılı kaynaklarımızdan olan Divanü Lügati’t 
Türk’ten başlayarak Türk kültürünün temel eserlerinde çocuğun yetişerek kim-
lik kazanmasında günümüzde de oynanan bazı çocuk oyunlarına yer verildiği 
görülmektedir” (Sallabaş,2020:101). Bu bakımdan geleneksel çocuk oyunları-
nın, kültürün sürekliliği ve geçmişle gelecek arasında kurmuş olduğu bağ açısın-
dan önemi büyüktür. Dede Korkut Kitabı’nda “Meğer sultanım, Dirse Han’ın 
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oğlanı üç de kabile çocuğu meydanda aşık oynuyorlardı.” (Ergin,1969:13) 
ifadeleri üzerine aşık oyunu bir Han oğlu tarafından meydanda oynanan bir 
oyun olarak karşımıza çıkar. Burada bahsedilen aşık oyunu  Anadolu’nun pek 
çok bölgesinde oynanmaktadır. “Oyunlar oynandığı coğrafyanın; tarihini, top-
lumsal hayatını, sözlü edebiyatını, gelenek ve göreneklerini, inançlarını, hayata 
bakış açısını, kimliğini ve birçok başka unsuru birleştirerek kültürel bir zen-
ginliği açıkça ortaya koymaktadır.” (Karkınlı,2017:286). Barak Türkmen sahası 
incelendiğinde pek çok oyunun bu noktada hem kültürel değer aktarımında 
köy odası olarak değerlendirilen mekanlar hem de sözlü edebiyatın oyunların 
içinde yer alan maniler bu görüşü destekler niteliktedir. Bu noktadan bakıldı-
ğında oyun çocuk üzerinde toplumsal işlevi yerine getiren en temel öğelerden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel değerle ışığında oynanan oyunlar ile 
büyüyen çocuklarda toplumun sunduğu değer yargılarından kopmayan bireyler 
yetişmeye başlamış bu bireyler bir sonraki nesillere oynadıkları oyunları aktara-
rak kültürün devamlılığını sağlamıştır.

Gaziantep Barak Türkmenlerinde Çocuk Oyunları

Barak; Nizip, Karkamış, Oğuzeli üçgeni içerisinde kalan ova içerisinde ka-
lan topraklar için verilen adlandırma olarak karşımıza çıkar. Barak Türkmenleri 
Türkiye’nin pek çok şehrine yerleşmiş 15.yy da Horasandan Anadolu’ya göç 
eden Barak aşireti daha sonra Osmanlı zamanında Rakka eyaletine iskan edil-
miştir. Ruhi Ersoy’a göre “günümüzde doğuda Fırat Nehri güneyinden Suriye 
sınırlarıyla bölünen batıda yazı köylerini ve kuzeyde Gaziantep’in 20 km güne-
yinde yükselen bir alanı kapsamaktadır.” (Ersoy,2005:87). Bu coğrafya yöre hal-
kı tarafından Barak Ovası olarak isimlendirilmiştir. Burada yaşayan Türkmen-
ler de Baraklı olarak anılmaya başlanmıştır. Biz çalışmamızda Nizip, Karkamış 
ve Oğuzeli ilçelerine bağlı köylerde yaşayan Barak Türkmenleri olarak bilinen 
kaynak kişilerden yararlandık. Her ilçeden en az iki kaynak kişi ile görüşül-
meye çalışıldı. Bu doğrultuda Gaziantep Barak Türkmenlerinin “oyun” kültürü 
değerlendirilmeye çalışıldı. Kültür Barak Türkmenlerinde sözlü anlatım yolları 
ile devam ettirilmeye çalışılmış bu doğrultuda sözel bellik çok güçlü bir şekilde 
hissedilmektedir. Özellikle pek çok oyun tekerleme ve maniler eşliğinde anla-
tılmış sözel bellek kendini bir sonraki nesillere aktarma yolunu bulmuştur. Böl-
gede Halk Oyunları da çok canlı bir şekilde etkisini gösterirken çalışmamızda 
sadece çocuk oyunları değerlendirileceğinden bu konuya değinilmemiştir.

Oyunlar sınıflandırılmaya çalışılırken tıpki masallar ve tekerlemeler gibi 
pek çok sınıflandırma modeli oluşturulmuştur (And,2019:61). Bu sınıflan-
dırma modelleri incelendiğinde işlevsel olarak pek çoğu açıkta kalmış uygun 
oyunlar kümelere yerleştirilememiş ya pek çoğu eksik kalmış ve yahut oyunlar 
uygun kümeye yerleşemediğinden dışarda kalmış olduğu görülmüştür. Bu doğ-
rultuda elde edilen verilere dayanarak en uygun oyun modellemesi Pertev Naili 
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Boratav tarafından yapılan oyun kümelemesi şu şekildedir:

I. Sadece çocuklara özgü oyunlar (A-G)

   A. Büyüklerin küçükler için çıkardığı oyunlar.

   B. Çocukların söz oyunları.

   C. ‘Takım halinde, danslı, türkülü oyunlar ve basit taklit oyunları.

II. Talih, kumar, fal, niyet oyunları; büyülük ve törelik oyunlar (D-G)

   D. “Talih oyunları

   E. Kumar oyunları

   F. Niyet ve fal oyunları

   G. Törelik ve büyülük oyunlar.

III. Beceri ve güç oyunları (H-L)

   H. Asıl beceri oyunları

   İ. Utmalı/kazanmalı beceri oyunları

   J. Jimnastikli ve ritmik oyunlar

   K. Asıl güç oyunları

   L. Güç ve beceri oyunları.

IV. Zekâ Oyunları (M-R)

   M. Aldatmaca, yutturmaca oyunları,

   N. Bellek gücü, düşünce çevikliği, sezinleme oyunları,

   O. Saklamaca ve saklambaç oyunları.

   P. Çizgili oyunlar.

   Q. Taşlı oyunlar.

   R. Başkaca zekâ oyunları. - Bu bölüme giren oyuncaklar.
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V. Katışımlı oyunlar. (S - T)

   S. Katışımlı oyunlar.

   T. Oyuncaklar (Boratav,1984:236).

Boratav’a göre toplumbilimci oyunu insanların toplum içinde giriştikleri 
dinlenme ve eğlence eylemlerinin bütünü olarak nitelemektedir. Bu bağlam-
da bakıldığında oyun kapsamında Barak Türkmenlerinin inanç doğrultusun-
da yağmur yağması için çocuklar tarafından gerçekleştirilen “Gelin Gok Gok” 
oyunu inanç ritüelinin çocuk oyunlarına yansıması şeklinde görülmektedir. 
Bununla birlikte “Bir evde bir evde ”oyunu çocukların zihinsel zekalarında ya-
şadıkları bölgede ikamet eden insanları tanıma yolu olarak değerlendirilebilir.

Boratav ayrıca oyun davranışlarının amacı olarak üç maddeden bahseder ki 
bu maddeler bizim değerlendireceğimiz oyunlar için de geçerlidir. Oyun dav-
ranışları Boratav tarafından şu şekilde kategorize edilmiştir:

1)Büyü, töre, kader olguları ile şartlanan davranışlar, taklitler, sanat yaratmaları 

2)Vücut gücüne ve becerisine bağlanan davranışlar

3)Zihin gücüne ve becerisine dayanan davranışlar 

4)Katışımlı oyunlar iki davranış iki işlem aynı önemde olursa (Boratav,1984:235).

Bununla birlikte oyunların çeşitliliği ve aktarımdaki farklılıkları göz önüne 
alındığında oyunların kümelenmesinde Boratav, ikinci derecede bölümlenme-
leri şartlandıran etken ve olgulardan bahsetmektedir. Bu etken ve olguları şu 
şekilde değerlendirmiştir.

a) Anlatım biçimleri: Oyunlara koşulan kalıplaşmış, tekerlemesi veya uyaklı 
sözler; önceden belirlenmiş hareketler (jimnastik veya ritmik niteliğinde); ez-
giler; dramatik sahneler; geometrik çizgiler veya biçimler; beceri isteyen jestler, 
davranışlar; güç gösterileri; törelik anlatımlı hareketler, sözler.

b) Oyunun amaçları ve işlevleri: Bunlar, oyunu aşan amaç ve işlevler de ola-
bilir: «geçiş-giriş (initiaiion) sınamaları» veya eğitim gibi. Doğrudan doğruya 
«oyunun birer kesimi de olabilir: sayışmalarla oyundaki rollerin bölüşümünde 
belli bir görevi alacak kişinin seçilmesi, ya da belli rolleri almayacakların çıka-
rılması; bilinmeyeni, gizli olanı keşf etme (fal, niyet niteliğindeki oyunlarda); 
sözde büyülük güçlere başvurma; sanat zevkinin tadılması; yergi; yarışma; ba-
şarıları üstün olanın seçilmesi... gibi. 
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c) Oyunun yararlandığı maddeler, oyunun yeri, zamanı: Oyun araçları; 
oyuncaklar; oyunun dayanağı olan tabiat öğeleri: toprak, su, kar, buz, hava; oyu-
nun yeri: açık hava, kapalı yer; oyunun zamanı: mevsimi, yılı, ayı, hafta içinde 
belli günleri, günün belirli vakitleri.

d) Oyunun kişileri: Oyuncuların yaşı, cinsiyeti, sayısı; oyunda yer alışları 
ve sayılarının bölüşülmesi; tek başına oynanan oyunlar, iki kişi ile oynananlar, 
toplu oyunlar, karşılıklı kümelerle oynananlar.(Boratav,1984:236) olarak nite-
lendirilmiş ve yukarıda verilen oyun kümelemesi şeklini oluşturmuştur.

Tüm bunlardan hareketle derleme sahasında elde edilen oyunlar kendi içle-
rinde gruplandırılmaya çalışılacaktır.

1.Yedi Bardak Oyunu(Taş Oyunu)

Yedi tane taş seçilip avluya dizilir. oyuncuların ellerinde bir top olur( daha 
eskilerde bu bir taş olarak anlatılmaktadır.)Topu atınca taşlar devrilir oyuncular 
devrilen taşları tekrar dizene kadar ebe oyunculardan birini topu alıp vurursa 
ebe vurulan kişi olur (KK.1). Bu oyun Gaziantep bölgesi içinde Barak Türk-
menleri dışında da oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkar oyun bazı nok-
talarda farklılık göstermektedir biz bu çalışmamızda arada oluşan farklılıkları 
değerlendirmediğimizden bu noktaya değinmeyeceğiz. Boratav’ın kümeleme-
sinde bu oyun bizce Zeka oyunları kategorisinde belirtilen “taşlı oyunlar” kıs-
mında değerlendirilebilir. Oyun oynanan araç bölgede çok rahat bulunabilecek 
taş olarak bilinmektedir. İskan topraklarında çocukların oyun araçları bölgede 
bulunan kendileri ulaşabilecekleri araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel-
likle yassı olmasına dikkat edilen taş üst üste dizildiğinde kolay durabilecek 
şekilde seçilmiştir. Bu oyun Karkamış, Oğuzeli ve Nizip Barak bölgelerinde 
görülmektedir.

2. Gelin Gok Oyunu (Çömçeli Gelin)

Bu oyun bir oyun tekerlemesi ile başlamaktadır. Yağmur yağmadığı zaman-
larda ekinlerin suya ihtiyacı olduğu dönemlerde köy halkı tarafından çocuklara 
öğretilen gelin gok oyunu için köyün çocukları kız erkek karışık köyde tek tek ev 
ev dolaşır Antep köftesi(yağlı köfte) malzemeleri istenir. Malzemeler toplanınca 
bir eve gider oda köfteyi yapıp yerler.(k.k.)Başka bir anlatıcı bu durumu şu şekil-
de anlatmıştır. Elimize uzunca sırıklar alırız ev ev dolaşır kiminden simit kimin-
den salça isteriz vermeyen olursa, üstümüze su atan olursa elimizdeki sırıklarla 
damında bulunan çörteni (kerpiç damlarda bulunan damın giderini sağlayan 
teneke parçası, soba borusundan yapılır.)düşürürdük. (k.k.2)bu iki farklı anla-
tım, anne ve oğul tarafından anlatının kuşak arasındaki farklılığını göstermiş 



Gaziantep Barak Türkmen Kültüründe Çocuk Oyunları 517

oldu bize aynı evden üçüncü kişi ise yakın dönemlerde çocukluk çağını geride 
bırak birey ise küçükken bu oyunu hiç oynamadığını söylemektedir. Bununla 
birlikte bu oyun Barak olmayan Türkmen köylerinde de oynanmaktadır bunun 
örneklerini de Gaziantep’in pek çok köyünde görmekteyiz( eski adı Orul yeni 
adı Sekili köyü k.k.3)22 Arapça “Ümmü’l Gıyd” (Erol, 2012: 247) adı verilen 
törende Erol’a göre eski yağmur yağdırma törenlerinin bir kalıntısıdır. Ayrıca 
çocukların günahsız olması dolayısıyla dualarının kabul edileceği düşüncesi ile 
çocukların bu oyunu oynadıkları düşünülüyor. Bu doğrultudan bakıldığında kül-
tür olarak birbirine geçmeler görülmektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere 
oyunun inanç ritüeline yansımaları görülmektedir. Oyunun bir amaç etrafında 
oynanılması belirli bir tören havasında yapılması ve bu doğrultuda Boratav’ın 
sınıflandırılmasında törelik ve büyülük oyunların içerisinde değerlendirilebilir.

Bu oyun tekerlemesi ile birlikte oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkar 
tekerlemesi şöyle aktarılmıştır.

Yağ yağ yağmur 

Teknede hamur 

Bahçede çamur 

Ver Allahım ver sicim gibi yağmur.

Gelin gok gok gok

Çekirdeği çok 

Verenin oğlu olsun 

Vermeyenin kızı(k.k.1) 

3. Bir Evde Bir Evde 

İki grup halinde oynanan oyunda her grubun bir lideri olur liderler oyun 
başında kendilerine şehir seçerler herkes 10 şehir seçtikten sonra köyde yaşa-
yan kişilerin bazı özellikleri verilerek bulmasını isterler bulamayınca sıra diğer 
gruba geçer ve şehrin birini kaybeder.(bir evde bir evde kaç kişi yaşar, bir evde 
bir evde 2 kız 4 erkek yaşar…)Şimdilerde bul bakalım oyununa benzeyen bu 
oyun köyde yaşayan bireylerin çocuklar arasında tanınması açısından önem arz 
etmektedir. Bu oyun Boratav’ın sınıflandırılmasında zeka oyunları bölümünde, 
Bellek gücü düşünce çevikliği ve sezinleme oyunları içerisinde değerlendirile-
bilir.

2- Kaynak kişi derleme esnasında bu oyunun kendileri tarafından da oynanıldığını anlatmış ve Barak Türkmeni olmadıklarını 
söylemiştir.
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4. Beş Taş Oyunu

Bu oyunda hem Bark Türkmenlerinde hem de bölgede yaşayan diğer Türk-
menler içerisinde oynanmaktadır. Bu oyun 5 tane taş seçilerek oynanır. Beş yaş 
yere atıldıktan sonra bir tanesi havaya atılırken yerdeki taşlar tek tek alınmaya 
çalışılır alırken “del lo bir, del lo iki. Üç hoppa ver dördünü dedikten sonra 
beşinci bölüme geçildiğinde dört taş yerde bir taş yukarı atılır hepsi alınır ve 
hoppa gabban denir. Daha sonra köprü kurulur başparmak ve işaret parmağı ile 
bu defa taşlar tek tek bu köprüden içeri atılmaya çalışılır bunu yaparken taşların 
birbirine değmemesi gerekir. Bu oyun Boratav’ın kümelemesinde zeka oyunları 
kategorisinde taşlı oyunlar grubuna dahil edilebilir.

Bu oyun Karkamış bölgesinde farklı bir şekilde daha oynanmaktadır 
daha büyük ve daha çok taş alınır bu taşlar havaya atıldığında kim daha 
çok taş toplarsa o kazanır bu oyunun adına da “kütük”oyunu denmektedir.
(k.k.4)

5. Ayak Saymaca 

Bu oyunda Türkiyenin neredeyse her bölgesinde oynana bir oyun olarak 
bilinir. Bölgede bir oyun tekerlemesi ile birlikte oynanır.

Goz gopalak 

Yer gök gopalak

Emmim oğlu topalak çıktım seyran başına 

Seyran başı gül gezer

İçinde tilki gezer 

Tilki beni korkuttu 

Kuyruğunu sarkıttı

Ali Bey’in atı var

Kapkara bir kıçı var 

Çek ayak çember dayak 

Denilir kimin ayağı çıkarsa o oyundan çıkar.(k.k.1)
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6. Hakeke(seksek )Oyunu

Yere çizilen bir tablo şeklinde sayılar yazılı kutular yapılır tek ayak üstünde 
sekilerek oynanır. Elinde bir taş olur hangi sayının yazdığı kutuları oynuyorsan 
taşın olduğu kutuya basmazsın basarsan oyundan çıkarsın ya da çizgiye basar-
san oyundan çıkarsın.(k.k.5)

7. Ağaç Kapmaca

Beş kişi ile oynanır 4 ağaç bulunan yerde oynanır dört kişi ağaca yaslanır 
beşinci kişi yani ebe ortada bekler ağaca sırtını verenler kendi aralarında yer 
değiştirirken ebe onların yerine ağaca yaslanırsa dışarda kalan ebe olur.(k.k.5)
Bu Oyun Karkamış tarafında” taşta toprakta”adı ile oynanmaktadır. Taş üs-
tüne basanlar toprağa geçtiklerinde ebe tarafından dokunulursa ebe olurlar 
(K.K.4)

8. Güş Oyunu

Bu oyun uzun bir kazık çubuk ile oynanmaktadır. Çubuğun ucu sivriltilerek 
toprağa batırılır daha sonra diğer oyuncular bu kazığı kendi kazıklarını atarak 
saplandığı yerden düşürmeye çalışır.30-32 cm boyunda çubuklar ile oynanmak-
tadır.(k.k.7) Bu oyun “Gürr”oyunu ya da “Çücük “ oyunu ile benzerlik gösterir. 
Bu oyunlarda oyun malzemesi olarak taş kullanılır.

9. Yüzük Oyunu

Yüzük oyunu kalabalık iki grup arasında Barak Odalarında erkekler tara-
fından oynana oyunlardandır. Oyun için yedi adet fincan, bir yüzük ve tepsi 
gereklidir. Oyuna başlayan taraf yüzüğü, ters çevrilmiş yedi fincandan birinin 
altına saklar ve tepsi içinde diğer grubun önüne getirir. Bu oyunculardan biri-
si fincanların diziliş sırasına göre kaldırmak suretiyle yüzüğü bulmaya çalışır. 
Oyunun kuralı gereği oyuncu yüzüğü ya ilk kaldırdığı fincanda ya da sondan 
ikinci olarak kaldırdığı fincanda bulmak zorundadır. İlk kaldırdığı fincanda 
yüzüğü bulamazsa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kaldırışlarında bulması 
gerekir. Yani birinci veya altıncı fincan kaldırışında yüzüğü bulursa yüzük sak-
lama sırası karşı gruba geçer. Bunun haricinde aynı grup tepsi içinde farklı 
yerleşimlerle yüzük saklama hakkına sahip olur ve karşı taraf bu hakkı elde 
edinceye kadar oyun devam eder.(k.k.6)Bu oyun anlatıcı tarafından humar 
oyunu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Barak köy odası geleneğinde erkek-
lerin oynadığı oyunlar içerisinde değerlendirilip iskambil oyunları ile birlikte 
anlatılmıştır.
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10. Çamurla Oynanan Oyunlar

K.K.1 anlatıcısı tarafından kuzuları otlatmaya götürürken saatin kaç oldu-
ğunu hesaplamak için yapılan bir oyun anlatıldı. Bu oyuna göre ayağını üç adım 
saydıktan sonra gölgeni üç say gölgen üç sayıldığında saat gelmiş demektir ku-
zuları eve götürebilirsin. Ayrıca bu esnada çamurdan yapılan çeşitli oyunlar oy-
nanırdır. Çamurdan ayakkabı altına topuk yapılır ve taşlar bir araya getirilip ev-
cilik oynanır. Bu oyunlar kızların oynadığı oyunlarken Erkek çocukları da yine 
çamuru yoğurur top haline getirir daha sonra yere fırlatırlar çamurdan yapılan 
topu dağılan oyundan çıkara bu oyun” amel gok” olarak anlatılmıştır (k.k.1)

Sonuç

Yapılan çalışmada oyunlar on başlık altında ele alınmıştır. Farklı bölgelerde 
yaşamış (Suriye-Halep-Gaziantep)ve bir şekilde iskan etmek zorunda kalmış 
Türkmenlerin Gaziantep ilinde Barak Türkmenleri olarak anıldıkları bilin-
mektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacını oluşturan Barak Türkmenlerinde 
çocuk oyunlarının Halep Türkmenleri ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. İs-
kandan sonra kültürel unsurları bir şekilde aktarma yolunu bulmuş oyunlarda 
söylenen tekerlemeler sayesinde sözlü anlatım biçimlerini bir sonraki nesillere 
ulaştırabilmişlerdir. Oyunların oynanıldığı coğrafi bölge malzemelerin kendi 
içerisinde değişiklik göstermesini sağlamıştır. Özellikle taşın çok olduğu daha 
kurak bir yerleşkede olan Barak köylerinde taş ile oynanan oyunlar ağırlıkta 
iken sulu olarak nitelendirilen Barak köylerinde çamur ile yapılan oyunlar gö-
rülmüştür”. Gelin Gok” oyununun Halep Türkmenlerinde, Barak Türkmenle-
rinde ve bölgede yaşayan Barak olmayan köylerde de oynanıldığı görülmüştür. 
Bölge kültürel olarak iç içe geçmiş durumdadır. Oyunlar kısmında belli başlı 
oyunlar verilmemiş yörede özellikle oynanan oyunlar seçilmiştir. Körebe, el ele 
üstünde gibi neredeyse tüm Anadolu’da oynanan oyunlarda bile bir oyun te-
kerlemesi söylendiği görülmüştür. Bu tekerlemeler oyunun daha coşkulu oy-
nanmasını sağlamıştır. Ayrıca dil özellikleri söylenen oyun tekerlemelerinde 
kendini göstermiş yöresel ağız özellikleri dikkat çekmiştir. Bu doğrultudan ba-
kıldığında Barak Türkmenlerinde oyun dil, mitos ve ritüel bağlamında kültürü 
aktarma aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.
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ÖZET

Armin Vamberi XIX. yüzyılın sonu-XX. yüzyılın başlarında Batı’da Tür-
koloji alanında çok önemli çalışmalarıyla bilinen ünlü bir âlimdir. Kendisi Os-
manlı Devleti’nin desteğiyle Reşit Efendi ismiyle İran üzerinden Türkistan’a 
giderek bu bölgenin şehirleri, ekonomisi ve kültürü ile ilgili çok kıymetli bilgi-
ler edinmiştir. 1863. Yılına Türkistan seferini tamamlayarak Tahran’a dönmüş 
ve bir süre orada kaldıktan sonra 1864. Yılında Avrupa’ya dönmüştür. Kendi-
si Avrupa’ya döndükten sonra Türkistan’ın tarih ve kültürü ile ilgili toplamda 
otuz sekiz kitap yazarak yayınlamıştır. Bu kitap çalışmalarında Oğuz Grubu 
Türk Boyları tarih ve kültürü çok önemli bir yer kapsamaktadır. Bildiride Ar-
min Vamberi’nin Türkistan Seyahatnamesinde Türkistan bölgesinde yaşayan 
Oğuz Grubu Türk Boyları ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin değerlendirilmesi 
yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Armin Vamberi, Türkistan, Oğuz Grubu Türk Boyları

Giriş

Eski dönemlerden itibaren Türkçe konuşan toplulukların çeşitli boylara ve 
uruğlara bölündükleri tarihi kaynaklarca bilinmektedir. Orhun Yenisey başta 
olmakla diğer eski kitabelerde geçen farklı boy isimleri (öğreğin: Tabgaç, Uygur, 
On Uygur, Karluk, Üç Karluk, Oğuz, Dokuz Oğuz, Kırgız, Az, Basmil) bunu 
kanıtlamaktadır.1 Türk boylarının her birisi tarihin her dönemlerinde kendi 
devletini ve hatta imparatorluklarını kurma yeteneğine sahip olmuşlardır. 

Oğuz Grubu tarih boyunca Türk Boyları içinde farklı bir öneme sahip ol-
muşlardır. Oğuz Kağan Destanı’na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud’un Di-
vânu Lügati’t-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Oğuzlar Türkistan, Kafkasya, 
1- Soltanağa Ataniyazov, Türkmen Boylarının Geçmişi, Yayılışı, Bugünkü Durumu ve Geleceği, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı 10/Yaz 99, s.1-32
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İran, Yakın ve Orta Doğu, Mısır, Hindistan, Balkanlar ve Anadolu’nun siyasi 
hayatının şekillenmesinde önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Genel olarak 
Oğuzlar günümüzde Türkmenistan, Mısır, Suriye, Irak, İran, Türkiye, Azer-
baycan, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve 
Makedonya’da yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar. Bu bakımdan Oğuzlar-
la ilgili akademik çalışmalar günümüze kadar devam etmekledir. Oğuz Grubu 
Türk boylarıyla ilgili önemli akademik çalışmalar Armin Vamberi tarafından 
yapılmıştır. Kendisi Modern Batı ülkelerinde Oğuz başta olmakla diğer Türk 
Boyları ile ilgili yapılan akademik çalışmaların öncüsü sayılmaktadır.

 Armin Vamberi’nin Hayatı

Türkolog, Seyyah ve Şarkiyatçı(müsteşrik) olarak bilinen Armin Vamberi(-
bazı kaynaklarda Hermann Wamberger/Weinberger/ Bamberger/Vamberger) 
19 Mart 1832. Yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na bağlı Dunas-
zerdahely (Szerdahely) kasabasında bir Yahudi ailesinde doğdu.2 Budapeşte’nin 
kuzeybatısında yer alan Dunaszerdahely(Szerdahely) kasabası hâlihazırda Slo-
vakya Devleti’nin sınırları içinde bulunuyor. Fakat Vamberi’nin doğum tarihi 
kesin değildir. Mim Kemal Öke’ye göre Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu’nda Musevi uyruklu ahalinin doğum tarihlerinin kaydedilmesi yasal olma-
dığı için Vamberi ailesi de onun doğum tarihini kaydetmeleri mümkün olma-
mıştır.3

Vamberi’nin kim olması tam bir muamma. Siyonizm’in ünlü lideri Theo-
dor Herzl’in ifadesince: “70 yaşını aşkın bu Topal Macar Musevisinin şahsında 
dünyanın en ilginç insanlarından birini tanıdım. Kendisinin Türk mü, yoksa 
İngiliz mi olduğuna bir türlü karar veremeyen bu insan Almanca kitap yazmak-
ta, 12 dili aynı akıcılıkta konuşmaktadır. Ayrıca ikisine ruhban olarak bağlandı-
ğı 5 din değiştirdiğini iddia etmektedir. Bana Şark’ın (Doğu’nun) 1001 muam-
masını ve Padişahla olan ilişkisini anlattı. Bana tümüyle güvenerek kendisinin 
Türkiye’nin ve İngiltere’nin gizli ajanı olduğunu söyledi. Musevilere düşman 
olan bir toplumda çektiği sıkıntıları anlatarak Macaristan’daki Öğretim üye-
liğinin göstermelik olduğundan söz etti.”4 Vamberi’ni anlatmaya devam eden 
Herzl daha sonra şu fikirleri söylemiştir: “Dünyanın en ilginç insanlarından 
biri”nin kişiliğini oluşturan daha başka nitelikleri de var. 33 derece masonluk, 
siyonizmin sadık hizmetkârlığı, sahte dervişlik, gezginlik, kâşiflik, Türk-Macar 
soy birliği savunuculuğu, Türk hayranlığı ve dostluğu, Jön Türklerin akıl hoca-
lığı, devletlerarası arabuluculuk… Bütün bu nitelikleri kendinde toplayan kişi 
Vámbéry’den başkası değildir.”5

2- Turgut Akpınar, Vámbéry, Arminius, TDV İslâm Ansiklopedisi, Sayı 42, İstanbul 2012, s.501-502
3- Mim Kemal Öke, Saraydaki Casus / Gizli Belgelerle Abdülhamit Devri ve İngiliz Ajanı Yahudi: Vambery, İrfan Yayınevi, İstanbul 
1998, s.5
4- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.7
5- Arminius Vambery, a.g.e, s.7
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1913-1918 yılları arasında Budapeşte’de Başkonsolosluk yapan Ahmet 
Hikmet Müftüoğlu, Vámbéry’den Orta-Asya hakkında çok şey dinlediğini be-
lirterek yazılarında Vámbéry için “Türk âleminin mümtâz ve eşsiz bilgini azîz 
üstad” tabirini kullanmıştır.6

Vamberi ile ilgili çok önemli çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Mim Kemal 
Öke ise onunla ilgili şunları söylüyor: “Biz Profesör Vambery ile İngiliz Devlet 
Arşivi’nde (Public Record Office) araştırma yaparken tanışma imkânını bul-
duk. Göz gezdirdiğimiz dosyalar bu ünlü bilim adamının bugüne kadar bilin-
meyen bir yüzünü bize tanıtacaktı. Yine aynı incelememizi Türk ve İsrail belge-
lerini tarayarak sürdürürken bu sefer elimize geçen bazı kayıtların bize Profesör 
Vambery’nin yaşamından başka renkli boyutlar kazandırdığını gördük. Böylece 
topladığımız günyüzü görmeyen materyalin çekiciliği ile Profesör Vambery’yi 
ayn bir çalışma konusu yapmaktan kendimizi alamadık. Bizim için ise Vámbér-
y’nin ayrı bir yeri vardır. Bu araştırmaları ile dikkatimizi orta Asya’ya çekerek 
tarihimizi milattan en az 2000 yıl öncesine değin uzatmış, milli kültürümüzün 
vazgeçilmez bir boyutunun kazandırılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 
Ayrıca, bu bağlamda Vámbéry Oryantalizmi’ndeki vurgulama farkını da kay-
detmek isteriz. Sırf Batılı normlarına uymuyor diye Türk çalışmalarına küçüm-
seyici bir gözlükle bakmayı bir yöntem alışkanlığı haline getiren bazı peşin hü-
kümlü yabancı doğubilimcilere kıyasla Vámbéry her zaman Avrupa karşısında 
Türk uygarlığının üstünlüğünü savunmuş gerçek bir ilim adamı ve Türk dostu 
olarak hatırlanmalıdır.”7

Vamberi’nin ailesinin nereli olması ile ilgi farklı fikirler mevcuttur. Birçok 
tarihi kaynaklarda Vamberi ailesinin Macaristan’ın yerli Yahudilerinden olma-
dığı bilgisi yer alır ve ailenin Almanya’nın Bamberg şehrinden Macaristan’a göç 
etmesi fikri daha çok ağırlık kazanmaktadır. 

Armin Vamberi’nin çocukluğu çok zorlu geçmiştir. Babasının erken yaşlar-
da kaybettiğinden annesinin himayesinde büyümüştür.8 Doğuştan veya sonra-
dan sakat kalan Vamberi babası ölünce ailesine maddi katkıda bulunmak için 
çok küçük yaşından itibaren çalışmak zorunda kalmıştır. Vamberi’nin ne zaman 
ve nerde eğitime başlaması ile ilgili farklı bilgiler mevcuttur. Bazı kaynaklara 
göre Vamberi ilk olarak Bratislava yakınlığında bulunan bir manastırda eğiti-
me başlamıştır. Diğer bir bilgiye göre ise Vamberi İlkokulu doğduğu kasabada 
tamamladıktan sonra eğitimine Macaristan’ın Niske(Niş) şehrinde bulunan bir 
manastırda devam etmiştir.9

6- Yücel Namal, Prof. Arminius (Hermann) Vámbéry ve Ermeni Meselesi, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 19, Yıl 2011, ss.213-
232
7- Mim Kemal Öke, a.g.e.s.5
8- Salih Yılmaz, Armin Vamberi’nin Türküstan Seyahatnamesinde geçen Ahmet ile Yusuf Destanı, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 
Dergisi 16, (2003), ss. 127–143.
9- Salih Yılmaz, Armin Vamberi’nin Türküstan Seyahatnamesi ve Karakalpak Türklerine Dair Kayıtlar, Belleten Dergisi, LXIX,255 
(2005), ss. 599–628;
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Vamberi, çok sayıda yabancı dil bilmesi ile bilinen bir kişidir. Kendisi küçük 
yaşlarından itibaren yabancı dil öğrenmeyi kendisine amaç edinmişti.10 Niske(-
Niş) monastrında eğitim sırasında Macarca, Latince ve Almanca öğrenmeyi 
başaran Vamberi henüz 14 yaşında olmasına rağmen beş dil biliyordu.11 Bu-
nunla beraber İbranice de okuyup yazmayı öğrenmiş, tüm Tevrat’ı ezberlemişti.

Vamberi, eğitimini bitirir bitirmez iş aramaya başlamış ve küçük yaşta ol-
masına bakmayarak özel dersler vermeye çalışmıştır. Macar Macaristan’ın bü-
yük şehirlerinde zengin ailelerin konaklarında çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. 
Birkaç başarısız çabadan sonra zengin bir ailenin yanında o güne kadarki yaşa-
mında hiç tanımadığı konforlu bir ortamda özel öğretmenlik yapmaya başlar.12 
Bununla beraber kendisi seyahat ve macera aramaktaydı. Vyana’da ünlü doğubi-
limci ve diplomat Baron Joseph von Hammer Purgstal’la tanışması onun bilime 
olan iştiyakını daha da artırmış oldu.13 Hammer onda Türkoloji’ye olan merakı 
daha da pekiştirmiş oldu. Kendisi Baron Joseph von Hammer Purgstal’ın tav-
siyesine uyarak 1857 yılının bir Mayıs sabahı Macar halkının Asya menşelerini 
bulmak arzusu içinde İstanbul’a doğru gemi ile hareket eder.14 

Vamberi İstanbul’da çeşitli işlerde çalışarak para kazanmaya çalışır ve daha 
sonra da Asıf Bey ve daha sonra Rıfat Paşa’nın hizmetinde Avrupa dilleri ho-
cası olarak çalıştı. Kendisi İstanbul’da bulunduğu sırada farklı Türk ağız ve 
lehçelerini öğrenme fırsatını da buldu.15 Daha sonra Batı dillerine olan hâ-
kimiyeti sayesinde Osmanlı Hariciye Nezareti’nde tercüman olarak istihdam 
edilir; İngiliz ve İtalyan büyükelçilerinin huzura alındığı bir gün, görüşmeler-
den sonra filolojik yeteneklerinden dolayı Sultan Abdülmecit tarafından ilti-
fatı hümayûnla taltif olunur.16 Özelliklede Vamberi uzun İstanbul ikametgâhı 
sırasında Hüseyin Daim Paşa sayesinde, Osmanlı Devletinin en nüfuzlu devlet 
adamlarıyla tanıştı.17

Vamberi İstanbul’da kendine yaşama için uygun bir ortam bulmasına rağ-
men sürekli Türkistan Coğrafyasını merak ediyordu. Mim Kemal Ökenin 
ifadesince: “Öte yandan filolojik alandaki çalışmaları Vamberi’ye, Macarların 
karanlık tarihinin ancak Orta Asya’da yapılacak incelemeler sonucu aydınla-
nacağına işaret ediyordu. Orta Asya’dan gelen seyyah ve hacılarla görüştükçe 

Yılmaz, Salih: İngiliz Casusu Armin Vambery’nin Türkistan Seyahatinde Ona Eşlik Eden Özbek İshak Molla Hakkında. In: TDAV 
Tarih Dergisi Nr. 211 (2004), s. 51–56.
10- Salih Yılmaz, a.g.m, s.602.
11- Salih Yılmaz, a.g.m,s.602.
12- Mim Kemal Öke, a.g.e.s.58
13- İstván Vásáry, Bilim Adamı Ármin Vámbéry(Çev: Alev Duran), Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl/Vol. 2, Sayı/No. 1 Bahar/
Spring 2017, ss.113-123
14- Mim Kemal Öke, a.g.e, s.58
15- Cavid Qasımov, Orta Asya’nın Türk-İslam Şehirleri Armin Vamberi’nin Kayıtlarında. 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları 
Kongresi (Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları 56), Ankara, 2015, s. 132–138
16- Mim Kemal Öke, a.g.e, s.87
17- Melek Çolak, Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya Açısından Vámbéry’nin Orta Asya Gezisi Üzerine Düşünceler, 
Belleten Dergisi, Sayı 289(2016) Cilt, 80, ss. 885 - 897
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Avrupa’da üzerinde pek fazla bir şey bilinmeyen bu yöreye bizzat gitmek isteği 
de o kadar artıyordu. İstanbul’daki rahatı ne kadar iyi olursa olsun, bu onun 
macera arayan eğilimini köreltmeye yetmemişti.”18

Vamberi İstanbul’da bulunduğu sırada Budapeşte Bilimler Akademisi ile 
çok yakın ilişki içindeydi. Kendisi sürekli olarak bilimsel çalışmalarını Buda-
peşte Bilimler Akademisi’ne gönderiyordu. 1861. Yılında Abuşka Lugatı’nın 
çevirisini tamamlayıp Macar İlimler Akademisi’ne gönderdi. Kendisi bu çalış-
masından dolayı 1861’de Budapeşte Bilimler Akademisi’nin muhabir üyeliğine 
seçildi.19

1861 yılında Macaristan’a dönen Vamberi Muhabiri bulunduğu Budapeşte 
Bilimler Akademisi’nde Osmanlı Devleti ile ilgili bir konferans verdi. Buda-
peşte Bilimler Akademisi Başkanı Kont Emil Dessewffy’e Türkistan’a giderek 
orada Macar dilinin kökenleri üzerine bir saha araştırması yapmak istediğini 
bildirdiğinde, Akademi’ni bazı üyeleri onun bu isteğine: “Türküstan’dan birkaç 
tatar kafatası getir, macarların kafatası ile mukayese edelim demişlerdi”20 Fakat 
Budapeşte Bilimler Akademisi Başkanı Kont Emil Dessewffy: “Armin Vam-
berni kendi kafasını sağ-selamet getirmesi bizim için daha önemlidir” diyerek 
ona sahip çıkmıştır.21 Böylelikle Vamberi Kont Emil Dessewffy’nin desteğini 
kazanarak Türkistan seferine hazırlanmaya başlar ve Budapeşte Bilimler Aka-
demisi ona Türkistan’a gitmesi için 1,000 florin maddi destek sağladı.22

Vamberi’nin Türkistan seferine hangi devletler destek verdi sorusu günü-
müzde bile tam çözüme kavuşmamıştır. Kendisi bu sefere Budapeşte Bilimler 
Akademisi’nin maddi desteğiyle çıkmış olmasına rağmen zaman zaman Os-
manlı, İngiltere ve hatta Çarlık Rusya’nın bile desteğini almıştır. 

1863 yılında Vamberi Osmanlı Pasaportu ile Reşit Efendi adıyla Tahran’a 
ulaştı ve Osmanlı Devleti’nin Tahran Büyükelçisi Haydar Efendi tarafında 
bir süre burada ağırlandı. İngiltere’nin İran Büyükelçisi Charles Allison da 
Vamberi’ye Türkistan seferinde ona başarılar arzu ederek bu tehlikeli seferden 
sağ selamet döndüğünde İngiltere’de tüm kapıların onun açılacağı ifadesini 
kullandı.23

18- Mim Kemal Öke, a.g.e, s.90
19- Turgut Akpınar, Vámbéry, Arminius, TDV İslâm Ansiklopedisi, Sayı 42, İstanbul 2012, s.501-502
20- Cavid Qasımov, Orta Asya’nın Türk-İslam Şehirleri Armin Vamberi’nin Kayıtlarında, Türkiye Yazarlar Birliği 3. Milletlerarası 
Şehir Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015 Şanlıurfa, s.132-139; 
Cavid Qasımov, ArminVamberi’nin Seyahatnamesinde Türkistan (Orta Asya) Şehirlerinin İslam Bilim Tarihindeki Yeri ve Önemi, 
Uluslararası Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019, ss. 256-268; 
Cavid Qasımov, Armin Vambery’nin Hatıratında Orta Asya’nın Türk-İslam Şehirleri, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı 15/Yıl 5, Eylül 2015, s.87-96; 
Cavid Qasımov, Vamberi’nin Kayıtlarında Özbekistan Şehirler, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni “Türki-
ye-Kosova-Makedonya-Özbekistan” 05 ‐ 07 Kasım 2015, Nevşehir
21- Cavid Qasımov, Orta Asya’nın Türk-İslam Şehirleri Armin Vamberi’nin Kayıtlarında, Türkiye Yazarlar Birliği 3. Milletlerarası 
Şehir Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015 Şanlıurfa, s.132-139
22- Mim Kemal Öke, a.g.e, s.91
23- Melek Çolak, Macar Türkolog Vámbéry’nin Türkistan Seyahatinde “Büyük Oyun”un İzleri(Orijinal Fotoğraflarla Birlikte), 
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Armin Vamberi’nin Seyahatnamesinde Türkmenler

Vamberi 1863 yılında Tahran üzerinden Türkistan’a giden Hac kafilesine 
katılarak Türkistan seferine başlamıştır.24 Vembery, Hazar Denizi’nin güne-
yindeki şehirleri aşarak Gümüştepe’ye oradan Etrek, Meşhed, Hive, Buhara, 
Semerkand, Karşı, Andhoy ve Herat’a giderek 1864 yılında Tahran’a dönerek 
seyahatini tamamlamıştır. Kendisi bu seferinde Türkistan’ın farklı beldelerinde 
yaşayan Türkmenlerle ilgili verdiği bilgiler oldukça önemlidir.25 

Vamberi Türkistan’la ilgili Seyahatnamesini 1864 yılında Londra’da “Tra-
vels and Adventures in Central Asia” isimliyle yayınladı.26 23 bölüm ve eklerden 
oluşan bu kitapta Oğuz Türkleri başta olmakla, Türkistan Coğrafyasına yaşayan 
diğer Türk Boylar ile ilgili çok kıymetli bilgiler vermiştir. Özellikle de kitabın 
16’ncı bölümünde Türkistan’da yaşayan Oğuz Türkmen boyları ile ilgili kapsam-
lı bilgiler vermiştir. Vamberi genel olarak Oğuz Türkmen boyları ile ilgili kitabın 
diğer bölümlerinde de bilgilere yer verilmiştir. Bildiride biz yalnız Seyahatname-
de Oğuzlarla ilgili yer alan bilgileri dikkatinize arz etmeyi düşünüyoruz. 

Vamberi Türkistan Seyahatnamesinde Oğuz Türkmen Boylarından daha çok 
bahsetmiştir. Tarihi kaynaklara göre Türkmenler Amurderya nehrinin kuzeyin-
den İran içlerine ve kuzeybatı Afganistan’a doğru uzanan bölgede yaşamışlardır. 
Yazılı kaynaklarda “Türkmen” sözünden bahseden ilk kişi Divan-ı Lugati’t Türk 
adlı eserinde Kaşgarlı Mahmud’tur. Kaşgarlı Mahmut bu eserinde Türkmen 
adının nereden geldiği üzerine durmuştur. Bir rivayete göre Büyük İskender 
(İskender-i Zülkarneyn) Asya içlerine ilerlerken Balasagun’da olan Türk kağan, 
daha doğuya çekilir. Ona 24 kişi katılır. İskender, üzerinde Türk belgeleri bulu-
nan bu 24 kişiyi görünce onlara Farsça ‘Türk’e benzer’ anlamında “Türkmanend” 
der. Türkmen adı da bu şekilde kalır. Kaşgarlı Mahmut’un bu rivayeti bilimsel 
açıdan kabul görmese de Türk-Türkmen kelimeleri aynı kökten gelmekte, dili ve 
tarihi bir olan iki halkın soy olarak da aynı olduğunu göstermektedir. Türkmen-
ler siyasi alana XI-XII yüzyıl arasında çıkmışlardır. Türkmenler XV. yüzyılda 
Gaznelerin kurduğu devleti yıkarak, İran’da 150 yıldan fazla hüküm sürecek ha-
nedanlığı kurmuşlardır. Türkmenler XIX. yüzyılda yerleşik (çomur) ve göçebeler 
(çarva) olarak ayrılmışlardır. Türkmenler kabileler halinde yaşayıp, göçebe bir 
hayat sürmüşlerdi. Süslemeler dışında zengin ve fakir ailelerin çadırlarında bir 
fark yoktur. Türkmen halkının ana kabileleri arasında; Merv, Ahal vahalarına 
dayanan Tekke, Merv vahasının güney kısmında ve Murgab nehri sınırı boyunca 
uzanan Sarık ve Salor kabileleri bulunmaktadır. Bu kabilelerden Ersari halkı ve 
Buhara toprakları boyunca uzanan Amurderya’nın iki kıyı kesimlerinde yaşardı. 
SUTAD, Nisan 2019; (45): 13-27
24- Azer Turan, Herman Vamberi, Yahudi Kökenli Macar Professor, “Nakşibendî Şeyhi”, veya Pantürkizm’in kurucusu, Edebiyat 
Gazetesi, 16 Eylül 2020.
25- Tuba Tombuloğlu, 19. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Göklen Türkmenleri, Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
Dergisi, Sayı: 8 (2021/Kış), ss. 129-158. 
26- Arminius Vambery, Travels in Central Asia, Cambridge Scholars Publishing, 2003,s. 14
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Vamberi’ye Göre Türkmenlerin Yaşadığı Bölge ve Türkmen İsminin Anlamı

Vamberi’nin Türkmenlerle ilgili bilgileri son derece ilgincidir. Kendisi ilk 
önce Türkmenlerin yaşadığı bölge ve Türken ismi ile ilgili şu bilgileri vermiş-
tir: “ Bu oymaklara ada olarak verilen “Türkmen” sözcüğüyle “saf Türk” anlamı 
anlatılmak isteniyor. Doğrudan yaptığım araştırmalara göre, Morayef ’in de 
yayımladığı gibi, Türkmenler sekiz halka bölünmüştür.27 Daha sonra Vamberi 
Türkenlerin sayısı ve yaşadığı bölgelerle ilgili şu bilgilere yer vermiştir: “ Sözün 
kısası, Morayef ’in iki milyon aşkın oldukları tahmin ettiği Türkmenlerin sayısı, 
benim hesabıma göre bir milyona bile zor ulaşmaktadır. Tüm Türkmenlerin 
yaşadıkları ülkeye Turan adı verilir. Yerli bilginlerin verdikleri bilgilere güve-
nilecek olursak, bu yörükler esas olarak kuzeyden, yani Mankışlak yöresinden 
gelmişler. Ataları Çün Han ile İçin İli adlı iki kişi imiş. Bunlardan ilkinin Yu-
mut ve Teke; ikincisinin Çavdur ve Köklen adlarında ikişer oğlu dünyaya gel-
miş. En eski zamanlarda Mankışlak’ın adı bin kışlak adında Minkışlak imiş. 
Bu bölge, sonradan İran’a göçen Türkmen oymanklarıyla Esrari, Salur ve diğer 
Türkmen oymaklarının asıl yurduymuş. Evliyaullahtan olduğuna inandıkları 
Irağ Ata(Macarca’da büyük baba demektir) ve Sarı Er burada metfunmuş. Ka-
birleri bugün de birer ziyaretgâhtır.”28 

Vamberi’ye Göre Türkmen Boyları

Vamberi de Seyahatnamesinde Türkmenlerin genel olarak 4 boyundan: 
Teke, Çovdur, Göklen/Köklen, Yomut, Ersan, Çovdur ve diğerlerinden bah-
seder.29 Türkmenler arasında boyların son derece önemli olduğunu Vamberi 
söyle kaydeder: “ Her tür bireyi birbirine, türler de oymaklara sıkı bir bağla 
bağlandılar. Halk arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmaya neden olan 
bağ sayesinde, bu garip toplum varlığını korumakta ve sürdürmektedir. Daha 
genç yaştan beri hangi aşiret ve oymağa bağlı olduğunu sağlam bir biçimde 
öğrenmeyen, bir övünç vesilesi olarak aşiretinin güç ve çokluğunu anlatmayan 
hiçbir Türkmen görülemez. Çünkü her birey, üyesi bulunduğu aşiretin himayesi 
altındadır. Diğer klan yani aşiret bireylerinin ateş ve saldırılarından bu sayede 
korunabilir. Öyle ki, bir kişiye yapılan haksızlık nedeniyle, onun üyesi bulundu-
ğu aşiret ve ya da oymak halkının tümü davacı olur.”30

Teke Boyu: Tarihi kaynaklar göre XIX. yüzyılda Türkmen boyları arasında 
hem nüfus itibariyle, hem de konumları dolayısıyla en büyük boy Tekeler idi. 
Tekeler XVII. asra kadar büyük ve güçlü bir boy şeklinde Türkmen tarihinin 
sahnesinde pek yer almamış gibi görünmektedirler. Türkmen boy ve urukları-
nın ortaya çıkışlarını ele alan Şecere-i Terakime (Türkmenlerin Şeceresi) adlı 
27- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.47-60
28- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.47-60
29- Arminius Vambery, Travels in Central Asia, Cambridge Scholars Publishing, 2003,s. 25
30- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.47-60
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eserini 1660’da yazan Hive hanı Ebulgazi’nin Tekeler hakkında çok az bilgi 
vermesi, bizi böyle bir düşünceye götürmektedir. 31 Anadolu, Harezm ve Sa-
rahs’ta yaşayan Tekelerin, buralara XIII. asırda göçmüş olduklarını ve ayrıca 
Kazaklar’da ve Kırgızlar’da “Teke” adlı uruğ-tîrelerle karşılaşıldığını göz önüne 
alırsak, “Teke” denilen boyun tarihinin çok eskilere dayandığını ifade etmek 
mümkündür. Çünkü Türkmenler Selçuklular’ın batıya gelişleri sırasında (XI. 
asır), Kırgızlar’dan ayrılıp bugünkü Türkmenistan bölgesine gelmişlerdir. Bu 
durum, Tekelerin uruğ olarak çok eski devirde, yani Türkmenlerin Kırgız sahra-
larında yaşadıkları zamanlarda ortaya çıktıklarını göstermektedir. Bunu, onla-
rın hususî adı olan “Teke” sözü de göstermektedir. Bilindiği gibi “totemler”den 
meydana gelen “Teke” gibi adlar, boy-uruğ adlarının en eski tabakasını meyda-
na getirmektedirler. Tekeler daha sonra Türkmen boylarının “Salır birliği”nde 
büyük bir boy olarak kendilerini tanıtmışlardır. Demek oluyor ki, Tekelerin kü-
çük bir topluluktan büyük ve güçlü bir boy derecesine ulaşmaları, XVI-XVIII. 
asırlarda gerçekleşmiştir. 

Vamberi kendi Seyahatnamesinde Teke boyu ile ilgili şu bilgilere yer ver-
miştir: “ Tecen nehrinin doğu tarafında, Ceyhun nehrine kadar olan topraklarda 
Teke Türkmenleri yaşar. Mösyö Block Veil seyahatnamesinde bunların yaylak-
larını, gelenek ve göreneklerini anlatmıştır. Bu oymak Türkmenlerin en gaddar 
yağmacılarıdır. Teke Türkmenlerinin altmış bin çadır halkı kadar olduklarına 
göre sayıları diğer oymaklardan çoktur. Bunlar üç aşirete bölünmüşlerdir.”32

Göklen Boyu: Göklenler, tarihte İran’ın kuzeyinde Türkmenistan’ın güne-
yinde bugün Türkmen Sahra ismiyle bilinen Gülistan Eyaleti içinde Gürgen ve 
Etrek nehirlerinin yukarı mecraları arasındaki dağlık arazide yaşamaktadırlar. 
Günümüzde ağırlıklı olarak Gülistan eyaletinin doğusunda Kelale ve Mera-
vetepe şehirlerinde ikamet etmektedirler. Türkmen nüfusunun yoğun olarak 
yaşadığı coğrafya bölgeye gelen seyyahlarda hayranlık uyandırmıştır.33 Göklen 
adıyla ilgili kesin bir açıklama yoktur. Ancak “len” (leng) eki Kuzey İran’daki 
uruk ve boy isimlerinde rastlanan bir ek olduğundan (Bahtiyarlar adlı boyla-
rın birleşmesiyle Heftleng, Ceharleng urukları) Gök adlı kabilenin Gürgen’e 
yerleşmesinin ardından Farsça’da “mekân, yurt” anlamına gelen “len” ekinin bu 
isme ilâvesiyle ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu şekilde Göklen, “Gökler’in yur-
du, Gök taifesinin mekânı” anlamı kazanır.34

Armin Vamberi Göklen boyu ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. “Bu Türk-
men oymaklarından biri, Etrük Bala ile Tecen arasında diğer bir deyişle Horasan 
sınırında yaşayan ve İran devleti uyruğunda bulunan Göklen adlı oymaktır. Yak-
31- Soltanağa Ataniyazov, Türkmen Boylarının Geçmişi, Yayılışı, Bugünkü Durumu Ve Geleceği, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bi-
limler Dergisi, 10/Yaz/99,s.10-11.
32- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.47-60
33- Tuba Tombuloğlu, 19. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Göklen Türkmenleri, Tarih ve Günce Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
Dergisi, Sayı: 8 (2021/Kış), ss. 129-158.
34- Mustafa Aydın, Göklen bir Türkmen Boyu, TDV İslâm Ansiklopedisi, Sayı 42, İstanbul 2016, s.482-483.
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laşık oniki bin çadırdan, diğer bir deyişle altmış bin nüfustan oluşan Göklenler 
on aşirete bölünmüşlerdir. Bunlar uygarlaşmış ve eşkıyalığı terk etmişlerdir.”35

Yomut Boyu: Yomutlar önemli Türkmen boylarından biridir. Vamberi “Yo-
mut adını kadîm Türk dilinde “il”, “halk”, “tayfa”, “topar” (Almancası Menge) 
anlamlarında kullanılan “Yom” sözünden ve “-ut” ekinden teşkil etmiş olarak 
kabul etmektedir.36 Vamberi kendi Seyahatnamesinde Yomutların yaşadığı coğ-
rafya ile şöyle bilgi vermiştir: “ Başka bir oymağı da Yumud ya da Yumutlar 
oluşturur. İran sınırından Ceyhun nehrine kadar uzanan Hazar Denizi’nin doğu 
sahillerinde ve bazı adalarda sakindirler. Bu oymağa bağlı dört aşiretten biri, sür-
dükleri eşkıyalık nedeniyle diğerlerinden ayrılarak İran uyruğuna girmişlerdir. 
Yumutlar kırk bin çadır, yani ikiyiz bin nüfustan oluşan bir topluluk olduklarını 
iddia ederler. İşte biz bu oymağın sakin olduğu topraklar içinden geçeceğiz.”37 

Vamberi’ye Göre Türkmenlerde Kültür

Vamberi, yıllardır Türkistan'da düzenli bir yerleşim şeklinin olmadığın-
dan bahsetmiştir. Seyyahın ifadesine göre; halkın bir kısmı evlerini kendileri 
yapmaktadır. Fakat seyyah; bu evlerin oldukça kasvetli olduğunu ve her du-
rumda havadar çadırların daha çok tercih edildiğini belirtmiştir. Türkistan mi-
marisinin temeli İran tarzını anımsatmaktadır. Evlerin büyük bir kısmı çamur 
zemin üzerine yapılmıştır. Odaların tavanı tahtaların bir araya getirilmesiyle 
yapılmaktadır. Zenginlerin evlerinde sıva ve kireç kullanılırken fakirlerin evleri 
boştur. Evlerdeki küçük boşluklar pencere olarak kullanılmaktadır. Evlerin ça-
tıları İran tarzında olup onlardaki çatıları anımsatmaktadır. Evlerin yapımı için 
düzenli ustaların çok nadir bulunduğunu belirten Vamberi, genellikle herkesin 
kendi evinin mimarı olduğunu belirtmiştir. Evlerin girişinde büyük bir kapı 
bulunmaktadır. Kapının sağ tarafında genellikle bir ya da iki tane mihmanhane 
adı verilen oda bulunmaktadır. Bu odalar genellikle misafirler için ve silahlar ile 
gerekli bir takım malzemeleri koymak için kullanılmaktadır. Bu odalardan son-
ra iki tane küçük oda bulunup, bu odalar depo olarak kullanılmaktadır. Koridor 
vazifesini yapan evin ara kısmında küçük bir kapı bulunur. Kapının karşısında 
iç oda ya da harem bulunmaktadır. Bu odalar genellikle bahçeye açılmaktadır. 
Evlerin etrafı yüksek duvarlarla örülmüĢ olup bu şekilde evlerin soğuğa karşı 
korunması amaçlanmıştır. Vamberi, evlerdeki iç döşemenin de İran kültürüyle 
oldukça benzerlik gösterdiğini belirtmiştir. Seyyah, evlerin döşemesinde kulla-
nılan mobilyaların halı, battaniye, kıyafetlerin saklanması için kullanılan kır-
mızı sandıklar, kazan, yemek pişirmek için kullanılan kaplar ve su taşımak için 
kullanılan kaplardan oluştuğunu belirtmiştir.

35- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.47-60
36- Soltanağa Ataniyazov, Türkmen Boylarının Geçmişi, Yayılışı, Bugünkü Durumu ve Geleceği, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi, 10/Yaz/99,s.12
37- Arminius Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Ses Yayınları, İstanbul 1993, s.47-60
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Türkistan’da göçebe bir hayat yaşayan Türklerin mutfak kültürlerine ait 
bilgiler kısıtlıdır. Türkler Cilalı Taş Devri’nde Türkistan’a gelip yerleştikten 
sonra, Ural dağları ile Altay dağları arasındaki Bozkır bölgesini ana yurt ola-
rak seçmişlerdir. At ve koyun sürülerine sahip Türklerin başlıca gıdaları buğ-
day unu ile yoğrulmuş yağlı hamur işleri, süt ve sütten yapılan yiyecekler, at 
ve koyun eti ile yapılan yemekler, içecek olarak ise kısrak sütünden yapılan 
kımızdan oluşmuştur. Göçebe Türklerin hayvan yetiştiren bir toplum oluşu 
yemek kültürünü de etkilemiştir. Bu sebeple ilk olarak Türklerin yemekleri 
basit hayvanî ürünlerden oluşmuştur. Bu dönemde Türk toplumunda bel-
li törenlerde at etinin yenildiği kaynaklarda geçmektedir. Türkistan göçebe 
kültüründen gelen geçtikleri ülke mutfaklarından bazı Ģeyler alan Türkler, 
Anadolu'da kendilerinden önce kurulmuş medeniyetlerin kültürlerinden de 
aldıkları özelliklerle kendi kültürlerini zenginleştirip geliştirmişlerdir. Hay-
vani gıdaların büyük önem taşıdığı Bozkır Türk toplulukları eti uzun süre 
muhafaza edebilmek için konserve yapmayı öğrenmişlerdir. Bu durum ticari 
hayatı da etkilemiş, konserve et Çin’e ihraç edilen başlıca maddelerden ol-
muştur. Türklerin Hunlardan itibaren başlıca içkileri kısrak sütünden imal 
edilen kımız olmuştur.

Vamberi, Türkistan’daki sefil yaşantının izlerinin halkın kıyafetlerine olduk-
ça yansıdığını belirtmiştir. Erkek, kadın, genç, yaşlı fark etmeksizin hepsinin ba-
sit bir pamuktan yapılmış kıyafet ya da parlak renkli ipekten yapılmış kıyafetler 
giydiklerini söylemiştir. Seyyah, kimsenin kıyafet konusunda zevkli olmadığını 
ve kıyafet uyumundan anlamadıklarını belirtmiştir. O, İranlıların, komşularının 
kaba oldukları ve kötü kıyafetlere sarıldıkları şeklindeki düşüncelerinde haksız 
olmadıklarını söylemiştir. Erkeklerin dolaplarında yer alan kıyafetlerin başında 
ceket geldiğini belirten Vamberi; bunun Avrupa’dakilerle hiçbir benzerliğinin 
olmadığını ifade etmiştir. Seyyahın söylemine göre; Hive’de kendilerinin yap-
tıkları ceketler vücutlarına tam otururken, Buhara'da iki insanın sığabileceği 
genişlikte yapılmaktadır. Hokand’da ise Buhara’dakinden dahi geniştir. Seyyah, 
bu kıyafetleriyle onların oldukça gülünç göründüklerini belirtmiş, bu kıyafeti iş 
önlüğüne benzetmiştir.

Sonuç

XIX. yüzyılın 60’lı yıllarında Armin Vamberi tarafından Türkistan Coğ-
rafyası’na yapılan seyahatin çok önemli sonuçları olmuştur. 1864. Yılında Av-
rupa’ya dönen Vamberi Türkoloji alanında peş peşe kitaplar yayınlamıştır. Bu 
kitaplar içinde Türkistan Coğrafyasında yaşayan Türkmenlerin tarihi ve kültü-
rü çok kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Özellikle de Türkmen boyları ile 
ilgili bilgiler çok önemli yer kapsamaktadır. Türkmen boylar ile ilgili yapılan 
çalışmalar o dönem Avrupa akademik muhiti için son derece ilginç olmuştur. 
Vamberi’nin Türkistan seferine ilk olarak alaylı bir şekilde yaklaşan Budapeşte 
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Bilimler Akademisi üyeleri e daha sonra Vamberi’nin çalışmalarından fayda-
lanmaya başlamışlardır. 

Sonuç olarak Vamberi’nin Türkistan Coğrafyasında yaşayan Oğuz Grubu 
Türk Boyları ile ilgili vermiş olduğu bilgiler Batı’da Türkoloji alanındaki aka-
demik çalışmaların temelini oluşturmuştur.
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ÖZET

Türk Dünyası, XVI. yüzyılın ortalarından XX. yüzyılın sonlarına kadar Rus 
esareti altında yaşamıştır. 1917 yılına kadar çeşitli politikalara maruz kalan 
Türk halkları, Ekim devrimi ile hayatlarının değişeceğine ve özgürlüklerine eri-
şeceklerine inandırılmıştır. Halbuki esaret döneminin en kanlı ve zorlu yüzyılı 
daha yeni başlamıştır. Dünya savaşlarının da böyle bir döneme denk gelmesi, 
Türk Dünyasının benliğini koruma mücadelesini hayatta kalma mücadelesine 
dönüştürmüştür. Bekir Sıtkı Çobanzade de bu karanlık yüzyılın içine doğmuş 
diğer Türkistan aydınlarından birisidir. Genellikle Çobanzade’nin sadece bir 
dilci ve devlet adamı olduğu düşünülse de yazdığı şiirler ile güçlü bir ozan 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu baskı dönemine tanık olması ve nesnel olarak de-
ğerlendirebilme fırsatı bulması kaleme aldığı her şeyi daha da değerli kılmış-
tır. Çobanzade şiirlerinin büyük bir dilimini sadece halkını uyarma amacıyla 
yazdığı için, şiirlerinde Türk halklarının dönem içindeki sorunları ve yaşam 
standartları tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada da Çobanzade’nin şiirleri göz 
önünde bulundurularak, 1917 yılından itibaren Türk halklarının hayat şartları 
ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çobanzade, Sovyetler Birliği, Türklük Bilimi, Türk, Şiir

REFLECTİON OF TURKİSH LİFE İN THE SOVİET ERA TO  
BEKİR SITKI ÇOBANZADE’S POEMS

ABSTRACT

The Turkish world lived under Russian captivity from the middle of the 16th 
century to the end of the 20th century. The Turkish peoples, who were exposed 
to various policies until 1917, were convinced that their lives would change and 
they would reach their freedom with the October Revolution. However, the 
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bloodiest and most difficult century of the captivity period has just begun. The 
fact that the world wars coincided with such a period transformed the struggle 
for self-preservation of the Turkish World into a struggle for survival. Bekir 
Sıtkı Çobanzade is one of the other Turkistan intellectuals born into this dark 
century. Although it is generally thought that Çobanzade was only a linguist 
and statesman, it is understood that he was a powerful poet with the poems 
he wrote. Witnessing this period of oppression and having the opportunity to 
evaluate it objectively made everything he wrote even more valuable. Since Ço-
banzade wrote most of his poems only for the purpose of warning his people, 
the problems and living standards of the Turkish peoples in the period can be 
determined in his poems. In this study, considering Çobanzade’s poems, the 
living conditions of Turkish peoples will be tried to be discussed since 1917.

Keywords: Chobanzade, Soviet Union, Turcology, Turk, Poem.

Giriş

Ekim devrimi ile temelleri atılan Sovyetler Birliği, yayınladıkları “Rus 
Halkları Hakları Bildirgesi” ile Rus boyunduruğu altında yaşayan halkların gü-
venini kazanır. Bu bildirgede bütün Rusya halklarının eşit olduğu, azınlıkların 
kendi kaderlerini tayin edebilme ve özgür devletler kurabilme haklarının oldu-
ğu ve ulusal, dinî ayrıcalıkların ortadan kaldırılacağı gibi maddeler yer alır. 1552 
Kazan işgali (Hayit, 1995: 42) ile 1917 yılına kadar süren baskı döneminin 
biteceğini düşünen Türk halkları, yayınlanan bu bildirge ile özgürlüklerine ka-
vuşacaklarını düşünür. Uzun zaman sonra gelen bahar havası çok uzun sürmez. 
1918 yılı ile katliamlar, baskı politikaları, ölümler ve zulümler artarak devam 
eder. Bu çalışmada ise Sovyetler Birliğinin kuruluş arifesinde 24 yaşında olan 
(Buran, 2016: 516) Bekir Sıtkı Çobanzade’nin şiirlerinden hareketle dönemin 
Türk yaşantısı ele alınacaktır.

Ruslar, hakimiyetindeki halkları Ekim Devrimi sonrası Sovyetler Birliği 
adı altında toplamıştır. Sovyetler Birliği, hakimiyet alanına bakıldığında büyük 
bir coğrafyaya sahiptir. Ruslar, farklı azınlıkların, halkların, dinlerin ve dille-
rin olduğu bu coğrafyayı zapt etmenin yolunu, farklılıkları ortadan kaldırarak 
sağlamak ister. Bunu farklı din mensuplarını Hristiyanlığa (Buran ve Alkaya, 
2013: 45) ya da yeni bir din altında toplamak yerine Tanrıtanımazlığa yani 
Ateizme yöneltir. Bu yüzden dilin ve benliğin yanı sıra din üzerinden de poli-
tikalar uygulanır. Çobanzade de “Ezan Sesi” ve “Kart Çerkes” adlı şiirlerinde, 
din üzerinden uygulanan bu politikaların insanların yaşamını ne gibi sıkıntılara 
soktuğunu yansıtır. Bu iki şiirinde, Müslüman olan halkının sağlam bir mes-
cidinin olmadığından, olan mescit, türbelerin ise çöktüğünü ve bir taş yığını 
olarak kaldığını belirtir. Ezan sesinin de artık topraklarına uğramadığından ya-
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kınır. Savaş sebebiyle başka coğrafyalarda Ruslar adına savaşan Türk erkekleri-
nin yitip gittiğini, “Ne toprak astında bir er kevdesi, Ne toprak üstünde bir cigit 
sesi.” mısralarıyla dile getirir. Öyle bir dönem yaşanmıştır ki insanlar dualarında 
vatanın iyiliğini isterken, kendilerine de iyi bir ölüm dilemişlerdir.

Ezan Sesi

Men garibmen, mescidim yok kirecek..

Mihrabına muñlu betim sürecek..

Ezan sesi biyaklarga kelalmay..

Tatlı, tatlı kulagıma tiyalmay..

…

Hak katında yurd savlıgın tileñiz!

Özüñüzge yahşı ölüm isteñiz!

Kart Çerkes

Bir ucuz caşav derdinde herkes,

Ucuz bir caşav derdinde her kim.

Türbeler çöke, mezarlar umray,

Ne toprak astında bir er kevdesi;

Ne toprak üstünde bir cigit sesi..

...

Kapirler çubugun savura kökke.

Cavurnuñ bayragı sallana yüksek,

Medrese, caminiñ kapısı kırık.

Türbeler taş bolgan, evliya süyek,

Türbeler taş bolgan, evliya süyek..

Çobanzade’nin 1920 yılında yazdığı “Kart Çingene” şiirinde, Tatara ben-
zetilen yaşlı bir Çingene’nin Sovyet döneminde yaşadığı sıkıntılar ele alınır. 
Düzenlenmesi yıllar süren bu politikalar sonucunda Ruslar, Sovyet halklarını 
istedikleri kalıplara sokmayı başarır. Çobanzade, bu politikalar sonucunda bu 
halkların hayatlarına nasıl devam ettiklerini, “Kart Çingene” şiirinde ele alır. 
Şiirde, soyunu, sopunu, yedisini bilmeyen insanların tarihi olmadığı gibi hiçbir 
zaman bahtlarının da olmayacağını belirtir. Bu insanların kaygılı hayatları için 
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“Kaygı ne eski ne yeni ne de sonsuz.” diyerek hayatlarındaki belirsizliği dile ge-
tirir. Bilinen ise bu kaygının her geçen gün büyüdüğü, çocukların aç, insanların 
parasız olduğu gerçeği olmuştur. O dönemde politikalar altında ezilen halk, 
ikinci sınıf insan muamelesi görür. Bu muamele ise onların Türk, Müslüman 
olması ve Türkçe konuştukları için yapılmıştır. Bu dönemde Türkler, Türk’üm 
diyemeden, Türkçeyi özgürce konuşamadan sadece yaşamaya çalışmışlardır. 
Çobanzade bu durumu şiirinde, vergi almak için bir Tatar’ın evine giden Rus 
askerleri ile fakir bir Tatar arasında geçen diyalog ile kaleme alır.

Kart Çingene

Kart Çingene, sakalı ak, Tatar’day,

Kaygusu köb, közünde caş mundıray..

Soyun, sopun bilmiy o, sayalmay da..

Tarihi cok, bahtı cok, kışda, cayda..

Kaygu eski, kaygu caş, kaygu caşsız..

Kaygu öse, tölü aç; akça, aşsız.

…

Urus kele Tatar’ga nagaykaman:

‘Davay nalog, ber saldat, Tatar hayvan!.’

Tatar bola mışıkday, ‘Gaspadin!’ diy;

Ayak öbe, Urus’dan afıv tiliy..

Çobanzade’nin 1920 yılında yazdığı “Keçmişdeki Suçlarımız” adlı şiirinde, 
yüzyıllar boyu devlet kurup devlet yıkan Türk’ün attan indiği an gözler önüne 
serilir. Çobanzade, Tatarların düştükleri durumun sorumlusu olarak hanları-
nı gördüklerini ve bir zamanlar hakimiyeti altında yaşadıkları hanlarına lanet 
okuduklarını belirtir. Sovyet dönemi, insanların birbirine duyduğu güvenin az 
olduğu, dönemin politikalarına ters düşen bir sözün ölüme götürebildiği bir 
zaman dilimidir. İnsanların birbirlerini ispiyonlayarak devlet kadrolarında ve 
partilerde konum elde etme çabaları, Sovyetlerin sonuna kadar devam eder. 
Edebiyatta ya da sokakta fark etmeksizin Türkçe konuşan veya yazan insan-
lar, dışlanmış ve küçük görülmüştür. Çobanzade de bu şiirinde, yaşamak için 
Türklerin kendi benliklerini kabul etmediklerini ve sessizce kenarda yaşamaya 
çalıştıklarını belirtir.
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Keçmişdeki Suçlarımız

Biri açkan kitabını ‘lanet!’ diy,

Helagü’ge, Batı Han’ga, Temir’ge,

Biri yazgan tarihini ‘Barbar!’ diy..

Bir vakıtlar boynun bükken emirge..

…

‘Tatar halkı, Tatar hanı!’ fısılday,

Kafir, mümin bütün dünya tilleri,

‘Tatar hanı curtumuznu cakdı şay,

Mengülikke ateş bolsun her ceri..’

…

Fakir Tatar atdan tüşken şaşırgan,

Betin örte, sesin kısa, kizlene..

‘Cengiz, Temir, Batı’nı men bilmiymen,

Men olarnı hiç körmedim..’ seslene..

…

Düşmanları: ‘Sensiñ!’ diyler, kınaylar,

‘Muna resmiñ tarihlerde körüne.

Sensiñ Cengiz arkasından cuvurgan,

Betiñ sarı, pantik murnuñ kiçkene!’.

…

‘Men tögülmen!’ diy fakir ay zarlana,

‘Cengiz, Batı cınsımdan hiç bolmadı!

Babam, anam bir Şerife, bir Seyid,

Yakınlarım ya bir molla, ya kadı..’
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Bekir Sıtkı Çobanzade, Türk dünyasında daha çok bir dilci ve Türkolog 
olarak bilinmektedir. Yaptığı bütün çalışmalar ve eserlerinde olduğu gibi Ço-
banzade, şiirlerini de halkı için yazmıştır. Şiirlerinin tamamı incelendiğinde, 
büyük bir kısmını halkını uyarmak için yazdığı anlaşılmaktadır. Çobanzade, 
1934 yılında yazdığı “Yüz Altmış Yıl” adlı şiirinde, halkının Sovyet dönemin-
de yaşadığı bütün sıkıntıları kısa ve öz olarak anlatmaktadır. Şiir incelemeye 
alındığında, başlığa bir anlam yüklenilmez. Fakat şiirin ilk yayınlandığı tarih 
ve başlıkta yer alan “Yüz Altmış Yıl” ibaresi birleştirildiğinde ortaya ilginç bir 
sonuç çıkmaktadır. Bu sonuç, bizim tespitimizdir. 1934 yılından 160 yıl geriye 
doğru gidildiğinde gelinen tarih, 1774’tür. 1774 yılında Osmanlı-Rus savaşı 
sona ermiş ve Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanarak Kırım, Ruslara bırakıl-
mıştır (Kırımlı, 2002: 458). Kırım, Osmanlı himayesinden Rus hakimiyeti altı-
na girmiştir. Bizim bu tespitimizin doğru olduğunu düşündüren ise şiirin için-
de yer alan “Yüz Altmış Yıl” sembolüdür. Şiirde, “Yüz Altmış Yıl” sembolü kötü 
bir karakter olarak işlenir. Çobanzade bu şiirinde, Rus hakimiyeti altına girdik-
ten sonra Kırım halkının yaşam standartlarının nasıl ve ne yönde değiştiğini ele 
alır. Çobanzade, “Yüz Altmış Yıl”ı, Kırım’ın en meşhur ve en yüksek dağı olan 
“Çatır”1dan aşağıya inip köylere çöktüğünü ve gencin, yaşlının boynunu büktü-
ğünü, o Kırım’a geldikten sonra hiçbir gelinin duvağını eskitemediğini, hiçbir 
yiğidin atını rahatça koşturamadığını yazmıştır. Biz, burada “Yüz Altmış Yıl” 
sembolünü Rus politikaları, yöneticileri olarak değerlendirmekteyiz. Dönemin 
getirisi olan baskı sebebiyle Çobanzade, diğer Türkistan aydınları gibi sembol-
lerden yararlanarak Türk halkının “Yüz Altmış Yıl” boyunca yaşadığı yaşantıyı 
gözler önüne sermek istemiştir.

Yüz Altmış Yıl

Yüz altmış yıl!. Çatırdan köylerge çöke;

Yaşnıñ, kartnıñ, selbiniñ boynun büke..

Yüz altmış yıl, gezine yaylalarda,

Kemşiyib cılay sarı bet balalar da..

Yüz altmış yıl, karışıb toylarda yüre,

Barak bolub geceler çöllerde üre..

Hiç bir kelin duvagın eskirtalmay,

Hiç bir yigit aygırın sekirtalmay..

Avuz külse, közleri ökürüb cılay,

Kızıl bolsa yürekler, sarı çıray.

1- https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87at%C4%B1rda%C4%9F
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Yüz altmış yıl, bir özen Salgırman aka...

Köne-suday rast kelgen yerni yaka.

Yüz altmış yıl, oktala canga, malga,

Köylüçikniñ sırtında çuvalına.

Dünya döne, çatırdab ses, sedaman,

Koñşuda toy, çalgıman, çaganaman..

Yüz altmış yıl, duvulday kulaklarda,

Eşitilmiy hiç bir ses, hiç bir seda..

Neçün Tatar köyleri karañgı, basık?

Şeherlerde malleler çürük, sasık?

Yüz altmış yıl yüklengen saçagına,

Camına puñar, kaldırım sokagına..

Sonuç

Bu çalışmada, İsmail Otar’ın “Kırımlı Türk Şair ve Bilgini Bekir Sıdkı Ço-
banzade” adlı kitaptan yararlanılmıştır. Kitapta, Çobanzadeye ait 85 şiir bu-
lunmaktadır. Şiirlerin tamamı incelenmiş ve baskı dönemlerinde yaşayan Türk 
topluluklarının hayatını yansıtan 5 şiir tespit edilmiştir. Çobanzade’nin şiirle-
rinde, genel anlamda Rus baskı dönemleri, dar anlamda Sovyet dönemi Türk 
yaşantısı aktarılmaya çalışılmıştır. Bu bizim elde ettiğimiz verilerdir. Eminiz ki 
daha kapsamlı ve derin incelemelerle bu sayısal veri artacaktır. Hayatının her 
alanında halkına hizmet etmiş olan Çobanzade, bu hizmetini yazdığı şiirlerle 
de okuyucuya yansıtmıştır. Yaptığı siyasî faaliyetler, ilmî çalışmalarda olduğu 
gibi Çobanzade, yazdığı şiirlerin yaklaşık % 90’ını halkını uyarmak ve uyandır-
mak için yazmıştır. 
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ÖZET

Suriye’de on yılı aşkın süredir devam eden savaş; bölgeyi son derece olum-
suz etkilemiş, yüz binlerce insan ölmüş, milyonlarcası yerinden ve yurdundan 
olmuştur. Bu süreçte ülkemize de 3 milyondan fazla Suriyeli göç etmiştir. Göç 
eden Suriyelilerin bir bölümü de Halepli Türkmenlerdir. Gerek Türkler gerek-
se Türkçe, tarihte ve günümüzde siyasi sınırlara sığmamıştır. Bunun güzel bir 
ispatı Halep Türkmen ağzıdır. Halepli Türkmenlerle Türkiye arasında 2011’e 
kadar siyasi bir sınır vardı ve toplumsal temas da oldukça sınırlıydı. Buna rağ-
men Halepli Türkmenlerin bize çok benzediğini yaşayarak tecrübe ettik. Halep 
Türkmen ağzı bu benzerliğin bir numunesidir. Bu ağız fonetik ve morfolojik 
özellikleri bakımından Gaziantep ve Kilis ağızlarına çok benzer. Bu çalışma-
mızda Halep Türkmen ağzında tespit edilen arkaik -y sesine değinilecektir. 
Standart Türkiye Türkçesindeki su ve ne kelimeleri Halep Türkmen ağzında 
suy ve ney şeklinde kullanılır. Halep Türkmen ağzındaki bu kullanımı bir ünsüz 
türemesi olarak değil arkaik bir sesin muhafazası olarak ele almak gerekir. Söz 
konusu arkaik ses, y sesidir. Söz konusu kelimelerde bu arkaik y sesi standart 
Türkiye Türkçesinde kökte yitirilmiş, iyelik veya ilgi eki gibi ekler aldığında 
kendini muhafaza etmiştir. Türkçenin tarihi gelişiminden hareketle kelime so-
nundaki -b sesinin art zamanlı olarak -y sesine dönüşebildiğini görüyoruz. Söz 
gelimi eb>ev>ew gelişiminin ey örneğinin Türkiye Türkçesinde olmasa da çağ-
daş lehçelerde öy şeklinde kullanımı vardır. Buradan hareketle sub>suv>suw>su 
gelişiminde bir >suy> kullanımın da olduğunu, bu kullanımın eski Türkçedeki 
-b sesine dayandığını ve bu arkaik sesin bugün -y sesi olarak Halep Türkmen 
ağzında kullanıldığını ifade edebiliriz.

Anahtar kelimeler: Türkçe, Suriye, ses, Türkmen.
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ARCHAIC Y SOUND IN THE EXAMPLES OF SUY AND NEY IN 
THE TURKMEN’S MOUTH OF ALEPPO

ABSTRACT

The war in Syria that has been going on for more than ten years; adversely 
affected the region, thousands of people died, millions were displaced. In this 
process, more than 3 million Syrians migrated to our country. Some of the 
emigrating Syrians are Turkmen from Aleppo. Both Turks and Turkish did 
not fit into political borders in history and today. A good proof of this is the 
Aleppo Turkmen dialect. Until 2011, there was a political border between the 
Turkmen of Aleppo and Turkey, and social contact was very limited. Despite 
this, we have experienced that the Turkmens of Aleppo are very similar to us. 
The Aleppo Turkmen dialect is an example of this similarity. This dialect is very 
similar to Gaziantep and Kilis dialects in terms of phonetic and morphological 
features. In this study, the archaic -y phonem detected in the Aleppo Turkmen 
dialect will be mentioned. The words su and ne in Standard Turkey Turkish are 
used as suy and ney in Aleppo Turkmen dialect. This usage in Aleppo Turkmen 
dialect should not be considered as a consonant derivation, but as a preserva-
tion of an archaic phonem. The archaic sound in question is the y phonem. In 
the aforementioned words, this archaic y phonem has been lost in the root in 
standard Turkey Turkish, and has preserved itself when it has suffixes such as 
possessive or relative. Based on the historical development of Turkish, we see 
that the -b phonem at the end of the word can turn into -y sound diachronical-
ly. For example, the example of eb>ev>ew development ey is used as öy in con-
temporary dialects, although not in Turkey Turkish. From this point of view, we 
can say that there is the use of >suy> in the development of sub>suv>suw>su, 
this usage is based on the -b phonem in old Turkish and this archaic phonem is 
used as follows. The -y sound is in the Aleppo Turkmen dialect today.

Keywords: Turkish, Syria, Phonem, Turkmen.

Halep Türkmenleri 

XI. asırdan itibaren Oğuzlar; Anadolu’ya, Irak ve Suriye’ye yoğun bir şekil-
de göç etmişler, İslam ordularında savaşmışlar, devletler kurmuşlardır. Halep 
Türkmenleri de göç eden ve bu coğrafyada devletler kuran Oğuzların bugün-
kü numuneleridir. Halep Türkmenleri 1516 yılına kadar Mirdasiler, Eyyubiler, 
Selçuklular, Halep Emirliği, Artuklular, Atabeyler, Aksungur el-Porsiki, Zen-
giler, Memlüklüler, Timurlular gibi devletlerin denetiminde yaşamıştır (Ersoy, 
2018: 15).  
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1516 yılında Halep’in yönetimi Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Halep Türk-
menleri Osmanlı Dönemi’nde de konargöçer hayatı devam ettirdikleri için o 
dönemdeki nüfuslarıyla ilgili net bir veri yoktur. Halep Türkmenlerine Şamlu-
lar denildiği gibi Farsça kaynaklarda “Etrâk-ı Şam” veya “Türkman-ı Şam”gibi 
isimler de verilmiştir (Bostancı,1998: 27). 

Osmanlı idaresinin XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Halep Türk-
menlerini belirli yörelere iskâna ve yerleşik yaşama zorlaması, bölgedeki cemaat 
ve aşiret yapılarında değişim sürecini başlatmıştır. Merkezi hükümetin zayıfla-
yan etkisi, yerel güçlerin ve özellikle de Arap aşiretlerin daha özerk hareket et-
mesine sebep olmuştur. Bu durum, kuzeydeki Türkmen bölgelerine yönelik ha-
reketleri ve baskıları artırmıştır. Hatta birçok Türkmen aşireti XVII. yüzyıldan 
itibaren XIX. yüzyıla kadar 200 yıla yakın bir süre devam eden Arap aşiretlerin 
baskısı sebebiyle çöl kıyılarındaki tarımsal alanlara ve kuzeye göçmüştür. Bu 
göçte bir diğer faktör de ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Arap milliyetçili-
ğinin yükseldiği zamanlarda XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türkmenlerin önemi 
artmıştır fakat Osmanlı idaresi, Halep çevresinde daha önce yaşanan olaylardan 
ötürü yeteri kadar Türkmen nüfusu bulamamıştır (Dağ, 2010: 19).  

Birinci Dünya Savaşı başladığında Halep’in toplam nüfusu 790.000 kişiydi. 
Bu nüfusun yüzde seksenini Müslümanlar oluşturmaktaydı ve Araplardan son-
ra en kalabalık ikinci Müslüman grup da Türkmenlerdi. Birinci Dünya Savaşı 
neticesinde bölgedeki 7. Ordu çekilmiş ve Halep’teki Türk egemenliği de sona 
ermiştir. Takip eden yıllarda Halep’in Misakımillî sınırları içerisinde bulunma-
sından dolayı çeşitli siyasi ve diplomatik teşebbüsler olmuş fakat sonuç alına-
mamıştır (Erol, 2012: 333).     

2011’den önce 4 milyondan fazla nüfusa sahip olan Halep’te hayvancılık, 
dericilik ve tarım gibi iş kolları gelişmiştir. Arap Baharı diye adlandırılan halk 
hareketleri Suriye bölgesini ve dolayısıyla Halep Türkmenlerini de son dere-
ce etkilemiştir. Bölgede günümüzde de devam eden siyasi karışıklık, terörizm 
ve silahlı çatışmalar Bölge nüfusunu göçe zorlamıştır. Suriye’deki Türkmen ve 
Araplar başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmiştir. Halep Türk-
menleri Türkiye’de yoğun olarak Gaziantep, Kilis ve Hatay şehirlerinde yaşa-
maktadırlar. Bununla birlikte Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul’da 
da seyrek olarak Halep Türkmen nüfusu vardır (Özdemir, Kara, 2019: 5-6)

Halep Türkmen Ağzındaki Suy Ve Ney Örneklerinde Arkaik Y Sesi

Halep Türkmen ağzındaki arkaik y sesi örneklerine eğilmeden önce ar-
kaik terimi üzerine birkaç şey söylemek istiyoruz. Fransızca kökenli arkaizm 
kelimesi Türkçede genellikle eskicil terimiyle karşılanır. Arkaizm veya arkaik, 
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Türkçe Sözlük’te 1. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. Edebiyatta 
“Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan (eski söz veya deyim) 
şeklinde tanımlanmıştır. Berke Vardar, Açıklamalı Dil Bilim Terimleri Sözlü-
ğünde “eskil biçim”, “eskilik” maddeleri başlığı altında kullanımdan düşmüş bu-
lunan sözlüksel birim, söz dizimsel olgu vb… biçiminde tanımlamıştır (Vardar, 
2002: 93). Zeynep Korkmaz Gramer Terimleri Sözlüğü’nde arkaik kelimenin 
karşılığı olarak eskicilik, artık kullanımdan düşmüş olan eski kelimeleri veya 
kelimelerin eski biçimlerini kullanma; kalıntı kelimeleri kullanma şeklinde ta-
nımlamıştır (Korkmaz, 2010: 84). Mehmet Ölmez ise arkaik/eskicilik tanımla-
malarının dilbilimsel olarak yeterli olmadığını ifade ederek konuyu tartışmaya 
açar. Ölmez, hocası Talat Tekin’e işaret ederek bahis konusu dili Eski Türkçeyle 
karşılaştırır ve öteki lehçelerde kullanılmayan ses, yapı özelliklerinin veya söz-
cüklerin Eski Türkçeyle benzer bir şekilde kullanılması olarak açıklar (Ölmez, 
2003: 136). Bu yaklaşımdan hareketle denilebilir ki Türkçede bir ses, yapı veya 
sözcük hakkında arkaik yakıştırması yapılabilmesi için Eski Türkçede varyantı-
nın olması gereklidir. Burada tabii Köktürk Yazıtları’ndan önce Türklerin yazılı 
bir eseri olsaydı arkaik unsurları orada da görmek olağan olacaktı. Biz de bu ya-
zımızda aynı yaklaşım içerisindeyiz. Bir sesin Eski Türkçeden günümüze tarih-
sel gelişimi bilinen ve beklenen sesler ekseninde gerçekleşir. Buradan hareketle 
aşağıda bu gelişime Halep Türkmen ağzından iki örnek vereceğiz. 

Türkçe, tarihsel süreç içerisinde gerek ek bağlamında gerekse kök bağla-
mında birçok değişiklik yaşamış lehçelere ayrılmıştır. Türkçedeki bu değişik-
likler dış dinamiklerden kaynaklandığı gibi dilin kendi iç dinamiklerinden de 
kaynaklanır. Bir ses Eski Türkçeden günümüze benzeşme, sedalılaşma, kayı-
cılaşma veya düşme gibi hadiseler yaşar. Bu bahsi geçen hadiseler kimi keli-
melerde doğrusal gerçekleşirken kimi kelimelerde eski kullanımları muhafaza 
eder. Türk dillerinde bu muhafaza hem lehçelerde hem de ağızlarda görülebilir. 
Bu duruma örnek olarak eskicil özellikleriyle bilinen Halaç Türkçesindeki iç 
ses -d- nin korunması, Oğuz grubu Türk lehçelerinden Türkmen Türkçesinin 
aslî uzunlukları koruması, Kıbrıs ağzında geniş zamanın yer yer şimdiki zaman 
fonksiyonunda kullanılması verilebilir. Peki her Türk lehçesinde arkaiklik dere-
cesi aynı mıdır? Bu sorunun cevabı pek tabii hayırdır. Bir dil ve onun konuşur-
ları ne kadar fazla coğrafi, kültürel, siyasi, dini vb. değişiklikler yaşarsa Eski dil-
den o derece uzaklaşması beklenir. Yine aynı şekilde bir dil, görece her ne kadar 
aynı coğrafyada ve kültürel ortamda kalırsa farklı coğrafyadaysa kendini izole 
edebildiği ölçüde eskicil özelliklerini korur. Tuva, Çuvaş, Yakut veya Halaç gibi 
lehçelerin arkaik özelliklerini koruması da böyle açıklanabilir.  

Su kelimesi, Eski Türkçeden bu güne tanıkladığımız kelimeler arasında yer 
alır. Köktürk Türkçesinde sub, Uygur ve Kıpçak Türkçesinde suv, Karahanlı ve 
Harezm Türkçesinde suw Batı Türkçesinde ise genellikle su şeklinde tanıklan-
mıştır. Burada da görüldüğü üzere son sesteki -b sesi dudaksıllaşma-süreklileş-



Halep Türkmen Ağzındaki Suy ve Ney Örneklerinde Arkaik Y Sesi 555

me temayülü göstermektedir. Şu örneklerde kelimenin tarihsel gelişimini daha 
somut görebiliriz:

Irk Bitig’de: sub içip(e)n, yaş yip(e)n ölümde ozmış tir. “Su içerek ve taze ot 
yiyerek ölümden kurtulmuş, der.”    

Tonyukuk Yazıtı’nda: Anı subk[a] b(a)rd[ımız]. Ol sub kodı b(a)rd(ı)m(ı)z. “Anı 
ırmağına vardık. O ırmaktan aşağıya doğru gittik.’’

Kültigin Yazıtı’nda (A)nça k(a)zg(a)n(ı)p bir(i)ki bod(u)n(u)g ot sub kılm(a)d(ı)m.  

“Öylece kazanıp birleşik milleti ateş (ile) su (gibi birbirine düşman) kılma-
dım.’’(Şen, 2010: 71)

Kutadgu Bilig’de: Aḳar suw yorıḳ bil bu ḳut turmadı. Ajun tezginürler yorıp 
tınmadı. “Akar su, güzel söz ve devlet, bunlar durmadan, yorulup-dinlenmeden, 
dünyayı dolaşırlar.’’(Arat, 1947: 161)

Nehcü’l-Ferâdis’te: Men ne bilür-men kim suwga barınca ecel vefâ kılur mu? 
“Suya varınca ecelin vefa gösterceğini nereden bilirim? (Ata, 2014: 159)  

Dede Korkut’ta: Kuru kuru çaylara su saldum “Kuru kuru çaylara su saldım.’’ 
(Ergin, 2018: 87) 

Necip Fazıl ise Çile kitabında: Kâinatta ne varsa suda yaşadı önce; ‘’Üstümüzden 
su geçer doğunca ve ölünce.’’ der. (Kısakürek: 2015: 189) 

Benzer bir durum ne sözcüğü için de geçerlidir. Su ve ne sözcüğü Halep 
Türkmen ağzında yalın durumda veya eklerle kullanıldığında ney ve suy şek-
linde söylenir. Buradaki ney sözcüğündeki y arkaikliğine biraz daha temkinli 
yaklaşıyoruz çünkü Tarihi lehçelerde de aynı sözcük ne şeklinde de kullanılır. 
Biz ney kullanımının Eski Türkçe neng kullanımından günümüze gelen arkaik 
bir ses olabileceğini ifade etmek istiyoruz (Arslan-Erol, 2018: 52).

Kültigin Yazıtı’nda: Ne kaganka işig küçüg birür men. ‘’Hangi kağana hizmet 
ediyorum?’’

Bilge Kağan Yazıtı’nda: Neng neng sabım erse bengü taşka urtum. ‘’Ne sözüm 
varsa bengü taşa hâkkettim’’ (Tekin, 2015: 47).

İşte su ve ne kelimeleri tarihten günümüze eserlerimizde bu kullanımlarıyla 
karşımıza çıkar. Türkiye Türkçesinde yalın halde su şeklinde kullanılırken ünsüz-
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le başlayan bir ek aldığında bir y sesi araya girer. Örneğin ünlüyle biten bir ke-
limeye ilgi hâli eki getirildiğinde bu ek -nIn, -nUn şeklindedir fakat bu ek su ve 
ne kelimelerine getirildiğinde yapı; sunun, nenin değil suyun, neyin şeklinde ifade 
ediliyor. Bu durum, bize su ve ne kelimelerinde Oğuz Türkçesi yazılı metinlerin-
de tespit edemediğimiz dönemde bir y sesinin var olduğu veya -b>-v>-w>-y de-
ğişimi düşünüldüğünde -y yarı ünlüleşmesi yaşanmadan bir düşmenin meydana 
geldiğini gösteriyor (Koç, 2020: 44). İkinci durum bizce birinci duruma göre 
daha zayıf kalmaktadır. Çünkü Anadolu ağızlarında da suy ve ney kullanımlarını 
düşündüğümüzde  Oğuz Türkçesi içinde bahsi geçen kelimler için -y sesini kul-
landığımız dönem olduğunu ve hala kullanıldığını görebiliyoruz. 

Türkiye Türkçesindeki sıvamak, sıva, sıvı, cıvık, sıvık gibi kelimelerin etimo-
lojisi yapılırken araştırmacılar genelde suw sözcüğünü kök alır ve iç sesteki-v- 
sesi arkaik bir ses olarak değerlendirilir. (Gülensoy, 2007: 774) Çünkü yazı dili-
mizde kelimeyi yalın hâlde su olarak kullanırız. Hâl böyle iken Halep Türkmen 
ağzındaki suy ve ney kelimelerindeki -y sesini de pek tabii sub>suv>suw>suy 
gelişiminden hareketle Art zamanlı gelişimi düşünerek Eski Türkçedeki kulla-
nımın arkaik bir örneği olarak görebiliriz. 

Halep Türkmen Ağzındaki suy ve ney kullanımlarına örnekler:   

mubāráḳtı. bíz mesele ḫecden zemzem gibi súy getirirsek bəle bu suydan getirirlerdi. 
gül suyu dėmek suy ha culab demek gúl suyu çünḳu bíleḥ neḫrún áTrafında
acı baa suy getir yav. suy getir suy.
onun adı ney
türkü söyler omaʿní söyler o bílmem ney
ney dėrler ona? (Koç, 2020: 89-157)

Sonuç

Netice itibariyle Halep Türkmen ağzındaki suy ve ney sözcüklerinde son ses 
-y sesinin Eski Türkçeden kalan arkaik bir ses olduğunu düşünebiliriz. Burada 
art zamanlı gelişimi dayanak alıyoruz. Öyle ki suy örneği için son ses -b nin 
-y sesine kayıcılaşması Türkçede farklı kelimelerde de gördüğümüz beklenen 
bir gelişmedir. Ney örneği biraz daha düşündürücü ve tartışmaya açıktır. Eski 
Türkçe neng kullanımı düşünülürse yine bir arkaik y sesinden bahsedilebilir 
fakat Eski Türkçede yalın ne kullanımı da yaygındır.
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