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Türklerin sosyal yaflant›s› içinde
"imece" dedi¤imiz, amac› sosyal yard›mlaflmaya dayanan bir araya gelmelerin,
Türk kültür ve dayan›flmas› bak›m›ndan
önemi büyük olmufltur. Türk'ün bilinen
tarihinden günümüze bir çok sosyal nitelikli tören ve toplant› de¤iflik ad ve biçimlerde görevini içra etmifl, yeni oluflum, katk›, nitelik ve adlarla hayat›n›
devam ettirmifltir.
Bu sosyal nitelikli gelenek ve göreneklerin, "Türkiye" ad› verilen co¤rafyada da Türk insan› taraf›ndan canl› bir
flekilde yaflat›ld›¤› görülmektedir. Çank›r› ve Kütahya'n›n "Yâren Tefltilat›", ‹stanbul, Bal›kesir ve Konya'n›n "Helva
Geceleri", Urfa'n›n "S›ra Geceleri", Orta
Anadolu'nun "Delikanl› Teflkilat›", Gaziantep, Tokat, Konya, Ankara ve Sivas'›n
"Ferfene"si, Afyon'un "Gezek"leri. Konya'n›n "Barana"s›, "Bulgur Kaynatma"
ve "Bulgur Çekme"leri, "Eriflte Kesme"leri, "fiehriye Dökme"leri bunun canl› örnekleri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sosyal yaflant›y› etkileyen benzer
geleneklerden biri de "Tütün Geceleri"dir.
Tütün Geceleri, tar›m hayat›nda tütünün önemli bir yer almas›yla birlikte
özellikle geçimini tütünle sa¤layan köylerde etkili olmufltur. Bu köylerin bafl›nda da, Bolu'nun tütüncülükle u¤raflan
köyleri gelmektedir. Bu köylerde yaflanan "Tütün Geceleri", yaln›z imece yoMillî Folklor

luyla insanlar› bir araya getirmekle, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flmay› sa¤lamakla kalmam›fl, ayn› zamanda, bu gecelerde ortaya ç›kan maniler, bilmeceler,
at›flmalar, tafllamalar, anlat›lan masallar, halk hikâyeleri ve benzeri edebiyat
ürünleriyle de, öncelikli olarak Bolu'nun
ve dolay›s›yla de Türklerin edebiyat›na
katk›da bulunmufltur. Böylelikle de sosyal nitelikli bu bir araya gelmelerin kültürel ve edebî niteli¤i de kendini hissettirerek bir "bütün"lük arzetmifltir.
Tütün Geceleri'ni yaflayan köylerden biri de Bolu'nun Düzce ilçesi s›n›rlar› içinde yer alan K›y›köy'dür. Ahalisinin
geçimi büyük oranla tar›ma dayal› olan
bu köyün 1980'li y›llara kadar elektrik
ve suyunun olmad›¤› bilinmektedir. 15
y›l öncesine kadar elektrik ve doyal›s›yla
televizyon gibi ileflitim araçlar›ndan,
makine gibi teknolojinin sundu¤u nimetlerden mahrum olan bu köy halk›, tar›mda bilek gücünü kullanmakta, geçimimi
bilek güçüne dayand›rmakta, yorgunlu¤unu kendi oluflturdu¤u e¤lence ortam›nda atabilmekteydi, iflte, bilek gücünün birlefltirildi¤i, duygular›n dillerden
döküldü¤ü toplant›lar›n ad›d›r Tütün
Geceleri...
Köylüler, imece usulüne göre, belirli bir s›ra gözeterek her gün bir ailenin
yetifltirdi¤i mahsülü hasat ederler. M›s›r
tarlalar› k›sa zamanda çapalan›r, m›s›r
koçanlar› el birli¤i ile soyulur, tütün fi31

deleri hep birlikte dikilir, yapraklar› birlikte toplan›r, bir gece içinde tütünler
demet yap›l›r, iplere dizilir.
Tütün Geceleri, sabah›n erken saatlerinde toplanmaya bafllayan ve gün boyu süren hummal› bir çal›flma sonucunda toplanan tütün yapraklar›n›n, evin
kuytu ve serin bir odas›na y›¤›lmas›yla
bafllar. Toplama iflleminin ard›ndan,
imeceye kat›lanlar, tütün yapraklar›n›n
getirildi¤i eve gelir, tütün yapraklar›
›s›nmadan, buruflmadan, ikifler kulaçl›k
iplere tütün i¤neleriyle yapraklar› dizerler. Bu çal›flma, gerekirse sabaha kadar
devam eder. Çünkü tütünü iplere dizme
iflleminin ayn› gün tamamlanmas› gerekmektedir. E¤er, bu ifllem tamamlanamazsa, tütün topland›ktan sonra fotosenteze devam etti¤i için ›s›n›r, dayan›kl›l›¤›n› kaybeder.
Gaz lambalar›n›n ›fl›¤›nda gece boyunca devam eden bu çal›flma esnas›nda, yaln›z tütün yapraklar› iplere dizilmekle kalm›z, karfl›l›kl› olarak maniler
söylenir, bilmeceler sorulur, masallar,
hikayeler anlat›l›r, böylece hem e¤lenilir, hem de üzerine uyku a¤›rl›¤› çökenler bu durumdan kurtar›l›r, uyan›k tutulurdu.
Gece boyunca büyük bir sab›r ve titizlikle dizilen yapraklar, günün ilk ›fl›klar›yla birlikte, gün boyunca günefl alabilecek bir yerde "ayna" ya da "çangal"lara as›larak kurumaya b›rak›l›rd›. Bu
arada geceden geriye maniler, hikayeler,
masallar ve bilmeceler kal›rd›.
K›y›köy'de yaflanan Tütün Geceleri'nde söylenen manileri konu bak›m›ndan befl grupta toplamak mümkündür :
1- Konusu aflk ve sevda olan maniler.
2- Konusu niflan, nikah, evlilik olan maniler.
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3- Konusu ayr›l›k, gurbet, hasret olan
maniler.
4- Karfl›l›kl› at›flma fleklinde genellikle
tafllama nitelikli olan maniler.
5- Bunlar›n d›fl›nda kalan konularda
söylenen maniler
Bu manilerden baz›lar› flu flekildedir :
"Düzce’yinen Bolu'nun
Ne çekiyor aras›
Benim yârim kazan›r
Beflibirlik paras›"
"Yeni mintanlar ç›km›fl
Al yârim mavisinden
Yârim ç›km›fl geliyor
K›y›köy kahvesinden"
"Taksi geliyor taksi
Ar›c› tenekeli
fiöfer olmuflsun yârim
Hayat›n tehlikeli"
"Duvarda alt›n sini
Yaz üstüne ismini
Öper koklar›m yârim
Gönderirsen resmini"
"Sarmafl›k m›s›n sarmafl›k
Sarmadan oldum âfl›k
K›y›köy'ün k›zlar›n›n
Zülüfleri dolafl›k”
"Bolu da¤lar› duman
Yaman sevdi¤im yaman
Beni sana vermezler
Dolan sevdi¤im dolan"
"Bizim motor k›rm›z›
Dolafl›yor K›br›s'›
Millî Folklor

Yarimnen konuflurken

"Tütün ald›m Hendek'ten

Do¤du seher y›ld›z›"
"Ayakkab›m var benim
Aya¤›ma dar benim
K›y›köy'ün içinde
Ala gözlü yâr benim"

Hekim gelsin ›raktan

"Demet yapar›m demet
Lamban›n karfl›s›nda
Benim bir sevdi¤im var
K›y›köy çarfl›s›nda"
"Ben bir çeflme yapt›rd›m
Bolu ustalar›na
Tabip ilaç vermiyor
Sevda hastalar›na"
"K›y›köy'dür köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayr›lmak
Yoktur öyle huyumuz"
"Tütün toplayan gelin
Tütün kuru olmas›n
Gel de biraz konuflak
Ahd›m yerde kalmas›n"
"‹meciler geliyor
Omuzlar› kazmal›
‹meceye gelmedi
Benim sar› yazmal›"
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Hekim bana ne yaps›n
Ben yanm›fl›m yürekten"
Tütün Geceleri'nde söylenen hikâyelerin bafl›nda "Arzu ile kanber" hikâyesi
gelmektedir. Hikâyenin nesir k›s›mlar›
bir anlat›c› taraf›ndan verilirken manzum k›s›mlar› da yöre tabiriyle "gaydal›", yani ritimli olarak söylenmektedir.
K›y›köy Tütün Gecelerinde anlat›lan
masallar›n bafl›nda ise "Üç Köpek, Keçi
K›z, S›rma Saçl›ynan Anas›, Kurba¤a
K›z" gibi masallar gelmektedir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, gerek Bolu K›y›köy'de, gerekse tütün ekimiyle
u¤raflan di¤er köylerde yaflanan "Tütün
Geceleri", hem sosyal dayan›flmay› sa¤lam›fl olmas›, hem de edebî hayata yapt›¤› katk›lardan dolay›, Türk kültür tarihini oluflturan yap› tafllar› aras›ndaki
yerini alm›flt›r.
NOT: K›y›köy'deki derlemeler Edibiyat
ö¤retmeni Kibriye EV‹N taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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