BARIﬁ MANÇO ARAﬁTIRMALARININ ÖNEM‹
VE YÖNTEM‹ ÜZER‹NE TESP‹TLER
Doç. Dr. Özkul ÇOBANO⁄LU *
Bu çal›ﬂman›n amac› Türkiye Türklerinin 20. yüzy›lda yetiﬂtirdikleri en büyük düﬂünce, kültür, sanat, estetik ve
aksiyon insanlar›ndan birisi olan Bar›ﬂ
Manço’nun eserleri, eylemleri, ﬂahsiyeti
ve bu üçlünün organik bir bütünlü¤e sahip oldu¤u kültürel fenomenin Türk kültür tarihindeki yeri üzerine yap›lacak
çal›ﬂmalara ön haz›rl›k mahiyetinde tespitlerde bulunmakt›r.
Öncelikle Türk kültür tarihinde “Bar›ﬂ Manço fenomeni” olarak adland›rd›¤›m›z bu olgunun, geçen yüzy›lda millet olarak baht›m›za düﬂen dört yaprakl› bir
yonca gibi ﬂekillenen bu görüngünün, dört
temel birleﬂi¤i oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Bunlardan birincisi hepimiz gibi ﬂu
gelimli gidimli iki ucu dü¤ümlü dünyada
mekan tutmuﬂ bir fani kiﬂidir. O art›k
her türlü dünyevi hesab›n ötesindedir
bu ve herhangi bir çal›ﬂman›n konusu
olamaz. Öncelikle Türk ayd›nlar› olarak
bize düﬂen onun aﬂa¤›da s›ralayaca¤›m›z
di¤er varl›k alanlar›n› veya eserlerini
de¤erlendirip, anlamakt›r. Bütün büyük
aksiyon, tefekkür ve sanat adamlar›n›n
ortak özlemi gibi onun da biricik iste¤i
olan “anlaﬂ›lmak”t›r.
Bu özlem bir fani olarak yaﬂarken
“anlaﬂ›lmak”t›r. B›rak›n a¤lamay› kesin
sulu-sepken göz yaﬂlar›n› Türk ayd›nlar›
veya okumuﬂlar› olarak onu yaﬂarken
anlamad›k hiç olmazsa ﬂimdi anlamaya
çal›ﬂal›m da ruhu ﬂad olsun! Bunlar› söyledi¤im için sak›n bana k›zmay›n bak›n
rahmetli Bar›ﬂ Manço kendisiyle, 1996
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y›l›n›n Eylül ay›nda “Bar›ﬂ Manço’nun
Âﬂ›k Edebiyat›’ndaki Yeri” adl› Hacettepe Türk Halkbilimi Anabilim Dal› lisans
tezi için sevgili meslektaﬂ›m ﬁüheda Nihan Yi¤it’in yapt›¤› görüﬂmede lütfen
ama lütfen dikkat edin ne diyordu; “Asl›nda ben yapt›klar›m konusundaki duyars›zl›ktan ﬂikayetçiyim. Yapt›¤›mdan
kimsenin haberi yok! Benim hakk›mda
çal›ﬂma yapan sizin bölüm baﬂkan›n›z
(Umay Günay) var, bir de sen (ﬁ. N. Yi¤it) vars›n. Halk da anlam›yor. Karacao¤lan der ki; ya da Pir Sultan Abdal der
ki; denildi¤inde anlaﬂ›l›yor, bir ﬂeyler
ifade ediyor; ancak Bar›ﬂ der ki; denildi¤inde pek bir ﬂey ifade etmiyor. Neden
böyle denildi¤i konusunda kimse düﬂünmüyor.” (Yi¤it 1997: 50). Evet, muhteﬂem insan, büyük sanatç› ve düﬂünür
Bar›ﬂ Manço’nun, o fani kiﬂisi yaﬂarken
onun yapt›klar› üzerine düﬂünmedik gelin ﬂimden geri düﬂünüp onu, söylediklerini ve yapt›klar›n› anlamaya çal›ﬂal›m.
Bu bizce bir anlamda onun vasiyeti ve ﬂu
yokluk dünyas›nda onun varl›k hikmeti
veya nedeni yahut bu toplumun son derece çal›ﬂkan bir bireyinin eserlerine
yükledi¤i mesaj›yla iletmek istedi¤i toplumsal iﬂlevidir.
Bu ba¤lamda, Bar›ﬂ Manço fenomeninin ikinci temel birleﬂi¤i ise duygu ve
düﬂüncelerini d›ﬂa vurdu¤u sanatsal iletiﬂim formunu icraya baﬂlad›¤› andan
itibaren suya at›lan bir gül gibi etraf›nda oluﬂturdu¤u duyuﬂ, düﬂünüﬂ ve ürperiﬂ halesinin Anadolu yaylas›ndan baﬂ-
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layarak dalga dalga halka halka uzak
do¤udan uzak bat›ya kadar yay›lmas›n›n mimar› olan ölümsüz sanatç› kiﬂili¤idir.
‹ﬂte “Bar›ﬂ der ki” diyen Bar›ﬂ Manço budur. T›pk› Dede Korkut’un veya
Türkler Gök Tanr› Medeniyet Dairesi
içinde iken, ozanlar ozan› Korkut
Ata’n›n “yom vireyüm han›m hey dedi¤ince, “boy boylay›p soy soylay›ﬂ›” gibi
ulusun birli¤ine, dirli¤ine yakar›ﬂ› gibi
ulusun iyisine alk›ﬂ, kötüsüne karg›ﬂ k›l›ﬂ› gibi kültürel de¤erlerimizi de¤erlendiren istendik toplumsal de¤erleri güncel olaylara ba¤layarak güncelleﬂtirip
topluma kopuzu/gitar› eﬂli¤inde söyledi¤i sözlerle ileten, toplumsal eti¤i pekiﬂtiren iﬂlevleriyle söylemini yaﬂayan bir kiﬂiliktir bu.1
Bu ba¤lamda, bugün toplumumuzda Bar›ﬂ Manço’nun sanatç› kiﬂili¤inin
ortak bir kültürel referans noktas› olarak en büyük sosyo-kültürel paydalardan birisini oluﬂturdu¤u çok rahatl›kla
söylenebilir. Bu toplumsal ortakl›¤›m›z›
pekiﬂtirip zenginleﬂtiren kültürel referans noktas›n› ço¤u kez yapt›¤›m›z gibi
kolayca çar çur edip israf etmemeli, iyi
de¤erlendirmeliyiz. Kuzeylisi, güneylisi,
do¤ulusu ve bat›l›s›yla yediden yetmiﬂ
yediye sanat›, söylemi, yaﬂam eylemi ve
sevgisi üzerinde ittifak etti¤imiz bu ortak referans noktam›z› inceden inceye
araﬂt›r›p toplumsal dokumuzu daha güçlü k›lmada ve onun eserleriyle verdi¤i
mesaj› do¤ru alg›lamada titiz hatta k›skanç davranmal›y›z. Onun toplumsal
eti¤i pekiﬂtiren geleneksel dünya görüﬂünü yeni nüanslarla anlam yönünden
iﬂleyip zenginleﬂtiren eskileri güncelleﬂtiren iﬂlevleriyle söylemini yaﬂayan sanatç› kiﬂili¤inin gördü¤ü yayg›n kabul
bu yönüyle çok önemli ve de¤erlidir. Dahas›, geniﬂ y›¤›nlarda görülen bu sanatç›
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kiﬂili¤in kabulleniliﬂ temeli para ve ﬂöhret de¤il erdemdir.
Üstelik bu ﬂöhret, ‹slâm Medeniyet
Dairesine giriﬂ ile birlikte, Türk kültür
tarihinin ruh kökünün veya toplumsal
bilinçalt› arketiplerinin bir baﬂka yenileyici büyük ozan› Ahmet Yesevi’nin “Eller
yahﬂ› men yaman, eller bu¤day men saman” dedi¤ince elin tersiyle itilen bir
araçt›r. Amaçsa, yeni girilen medeniyet
dairesinin kavramlar›n›n ve temel umdelerinin geniﬂ kitlelere onlar›n bildikleri sanat formlar›yla iletilmesidir. Bu iletme beraberinde yaﬂayarak içselleﬂtirmeyi de getiren ve gerektiren bir iletiﬂimdir. Ahmet Yesevi bir sanatkar ve bir yaﬂam tarz› mimar› olarak kopuzla icra
edilen geleneksel ezgiler eﬂli¤inde geleneksel ﬂiir formu olan koﬂuk veya koﬂmalar› kullanarak mesaj›n› iletti. Bar›ﬂ
Manço da Bat› Medeniyet Dairesine giriﬂ
karar›m›z› netleﬂtiren ve de¤iﬂmez ve
dönülmez hale getiren ulu önder Atatürk’ün biz Türk ayd›nlar›na gösterdi¤i
bat›l›laﬂma, ça¤daﬂla hedefini “Muass›r
(ça¤daﬂ) medeniyeti yakalay›p geçme ve
insanl›k ufkunda bir güneﬂ gibi do¤mak”
olarak formüle etti¤i hedefe örnek bir
Türk ayd›n› olarak nas›l yürünebilece¤inin toplumumuzun tamam› taraf›ndan
benimsenen çok nadir bir örne¤ini vermiﬂtir.
Bu onun yaﬂama ve yaﬂatma sanat›ndaki ustal›¤›d›r. Bat›’y› en az bat›l›lar
kadar iyi bilen, “taﬂ›ma suyla” veya “tercüme bilgiyle” de¤irmen döndürmeyen,
birkaç bat› dilinde anadili rahatl›¤›nda
iletiﬂim kuran, bat›n›n en sayg›n bat›l›
kurumlardan son derece önemli niﬂanlar
ödüller alan bu, Türk ça¤daﬂlaﬂmas›n›n
ve ayd›nlanmas›n›n Bar›ﬂ Manço’nun
ﬂahs›nda ve onun taraf›ndan, Ahmet Vefik Paﬂa’n›n bat›l›ya do¤ulu gibi do¤uluya bat›l› gibi davranan öncülünün, yeni-
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lenmiﬂ ve yeniden yarat›l›p yaﬂanm›ﬂ örnek insan tipi için, dikkat edilirse mesele hiçbir zaman “bat›l›laﬂma” darl›¤›nda
kalmam›ﬂ hep Atatürk’ün istedi¤i “ça¤daﬂlaﬂma” geniﬂli¤inde düﬂünülmüﬂtür.
Ça¤daﬂlaﬂma meselemizde katk›
getirecek her güzel ve rasyonel çözüm
unsuru bat›n›n en uza¤›ndaki do¤uda,
uzak do¤uda hatta Japonya’da bile bulunsa edinilmesinde zerrece tereddüt
gösterilmemiﬂtir2. San›r›m, “küreselleﬂme” ve “dünya köyüne dönüﬂme” kavramlar› ba¤lam›nda gündelik siyasetten
uzak ve Cemil Meriç’in veciz ifadesiyle
“zihnimize geçirilen deli gömlekleri”nden farks›z ideolojilerin sloganc›l›k
yüzeyselli¤inden ifritten kaçar gibi kaçan, yaﬂayarak ve yaﬂatarak, bir birey
olarak gündelik hayatta ve aile hayat›nda uygulayarak ﬂekillenen bu tav›r al›ﬂ,
Türk ça¤daﬂlaﬂmas› ad›na üzerinde dikkatle durmam›z ve daha geniﬂ platformlarda enine boyuna tart›ﬂmam›z› gerektirecek önemdedir.
Bar›ﬂ Manço fenomeninin üçüncü
temel birleﬂi¤i ise bu sanatç› kiﬂili¤in hemen yan› baﬂ›nda ve ondan ﬂeklen de olsa ba¤›ms›z bir hayata kavuﬂan eserleridir. Bunlar›n baﬂ›nda da onun o kendine has üslubuyla oluﬂturdu¤u yeni zaman türküleri gelir. Bunlar›n çok büyük
bir ço¤unlu¤unun söz ve müzi¤i kendisine aittir ve kendisinin de “Benim yapt›¤›m âﬂ›k edebiyat›n›n devam›, âﬂ›klarla
çok s›k› ba¤lar›m var, onlardan esinleniyorum. Firkâti, ﬁeref Taﬂl›ova, Murat
Çobano¤lu ve sair. Onlarla benim aramda pek fazla fark yok yapt›¤›m›z iﬂ aç›s›ndan” (Yi¤it 1997: 52) dedi¤i gibi bunlar ﬂekil, tür, fonksiyon ve muhteva bak›mlar›ndan âﬂ›k tarz› edebiyat gelene¤i
içinde yer almaktad›rlar.
Say›lar› çok az olmakla birlikte,
sözleri kendisine ait olmayan ve âﬂ›k
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tarz› kültür gelene¤inde “usta mal›” olarak adland›r›lan eserlerin Kay›kç› Kul
Mustafa, Âﬂ›k Veysel, Pir Sultan Abdal,
Neﬂet Ertaﬂ gibi büyük ustalardan seçilmiﬂ oldu¤u görülür. Klasik gelene¤imizden de ayn› hassasiyetle Hamamizade Dede Efendi ve “üzerinde 14 y›ld›r ilgileniyorum” (Yi¤it 1997: 52) dedi¤i
Mustafa Itri Efendi gibi devlerden eserler seçip bunlar› özellikle müzikal anlamda kendi uslubuyla yo¤urmuﬂtur.
Onun eserlerinin müzik cephesi de¤erlendirilmesi gereken tamam›yla ayr›
bir çal›ﬂma alan›d›r ve biz ihtisas alan›m›z olmayan bu konuyu uzmanlar›na b›rak›yoruz. Ancak eserlerinin söz veya dil
yönü, as›l üzerinde durmak ve dikkatleri çekmek istedi¤imiz ve bir anlamda da
onun “as›l sevgilim” deyip üzerinde titredi¤i Türkçe’nin kullan›m›d›r. Onun bu
konuyla ilgili olarak, Gong Dergisi’nin
kendisiyle 19 Ekim 1983 tarihinde yapt›¤› bir söyleﬂide “Ben Türkçe’yi çok seviyorum ve onunla seviﬂiyorum. ... Parasal
kayg›larla “yeni Türkçe”ler geliﬂti. ... Benim birinci kayg›m bu. Her ﬂeyin Türkçe
söylenebilece¤ini biliyorum. En güzel
kad›na, en güzel Türkçe’yle ilân-› aﬂk
edebilirim. En güzel yaﬂl›ya Türkçe’mle
yaklaﬂabilirim. Çünkü en güzel onu biliyorum. ﬁu anda dünyada Türkçe’yle sevinen, Türkçe’yle üzülen 300 milyon insan var. Benim amac›m, çok iyi seviﬂti¤im Türkçe’yle dünyada Türkçe’den tat
alan, lezzet alan insanlara bu lezzeti ve
tad› götürmek, hüzün götürmek, mutluluk götürmek, ﬂakalaﬂmak, onlarla muhabbet etmek, sohbet etmek. Benim
derdim dille zaten.”3 ﬂeklindeki ifadeleri dil ve dile dayal› malzeme ve kullan›m›na yönelik seçimlerinin arka plan›n›
ortaya koyar.
Ancak kanaatimizce bu konuda
onun sözel yarat›c›l›¤›n›n en önemli yö-
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nü yaz›l› kültür ortam›nda üretip, ürünlerini elektronik kültür ortam›nda yaymas›na karﬂ›l›k eserlerindeki dil kullan›m›n›n, Walter J. Ong’un (1993) tabiriyle “ birinci tip sözlü kültür ortam›” özelliklerine göre oluﬂturmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bu konuyu biraz açmak gerekirse,
insanlar›n yaz›, matbaa ve elektronik gibi ses ve sözü mekana ba¤layan teknolojiler kullanmaks›z›n yüz yüze ve sese dayanarak iletiﬂim kurdu¤u ortama “birinci tip sözlü kültür ortam›” diyoruz.
Walter J. Ong sözlü kültür ile yaz›l› kültür aras›ndaki iliﬂkileri araﬂt›rd›¤› eserinde “kelimelerin sözlü kültürde sesle
s›n›rlanmas›”n›n, “anlat›m biçiminin yan›s›ra düﬂünme sürecini” de etkiledi¤ini
ileri sürer (1993:49).
W. Ong’a göre bu “düﬂünme sürecini
etkileme”den kas›t sözlü kültürün yaz›l›
kültür anlam›nda bir tespit edilmiﬂ “metin”den mahrum olmas› sebebiyle oluﬂturulan düﬂünceleri hat›rda tutabilmek
ve onu tekrar denetleyebilmek için onlar› oluﬂturan›n elinde bizzat kendi haf›zas›ndan baﬂka bir ﬂey olmamas›d›r.
Bu sebeple sözlü kültürde bir insan›
bir konu hakk›ndan uzun boylu düﬂünüp, sorunlar karﬂ›s›nda çözümleyici
k›lman›n yolu, insan›n kendi kendine veya bir baﬂkas› ile sorulan sorulara verilen cevaplarla gerçekleﬂtirilen “diyalog”
ﬂeklindeki iletiﬂimdir. ‹letiﬂim yoluyla
bir insan kendisine sorulan sorular› cevapland›rarak bir konuyu inceden inceye tahlil edebilirse de oluﬂturulan düﬂünceleri “hat›rlanabilir” k›lmak için
sözlü kültür ortam›n›n zorlad›¤› muhteva ve biçim özellikleri söz konusudur.
Sözlü kültürde üretilen bir unsuru
düzenli bir biçimde bilinebilir, hat›rlanabilir veya baﬂka bir deyiﬂle haf›zay› güçlü k›lman›n yollar› olarak bu temel
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muhteva ve biçim özellikleri ﬂunlard›r.
Herﬂeyden önce muhteva olarak düﬂünülücek ﬂeylerin “hat›rlanabilir” olmas›
gereklidir. Bu da sözlü kültürde özenle
incelenmiﬂ bir düﬂünceyi koruyup hat›rlayabilme meselesinde çözümü haf›zaya
yard›mc› olan her an hat›rlanabilecek,
“a¤›zdan ç›kmaya” haz›r, kal›plaﬂm›ﬂ düﬂünce biçimlerini kullanmak olarak dayat›r.
Sözlü kültürde bir konuyu biçimlenmemiﬂ ve haf›zaya yard›mc› olan haz›r
kal›plar kullanmamak suretiyle düﬂünmek mümkün olsa bile, böyle bir düﬂünce oluﬂturulduktan sonra yaz› yard›m›yla oldu¤u gibi kaydedilip sonra tekrar
hat›rlamaz. Dolay›s›yla böyle bir düﬂünüﬂ tarz› sözlü kültür aç›s›ndan zaman
kayb›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bunun
önüne geçebilmek için “Sözlü kültürde
deneyimler, belle¤i pekiﬂtirecek ﬂekilde
akla yerleﬂtirilir” (Ong 1993: 51).
Bu yap›sal zorunluluk haz›r kal›plar ﬂeklindeki düﬂünce biçimlerini gerektirir. Söz konusu haz›r düﬂünce biçimleriyse, kulaktan kula¤a ve a¤›zdan
a¤›za dolaﬂan haz›r deyiﬂler niteli¤indeki kal›plar haf›zaya destek olurlar. Bu
tip haz›r kal›psal ifadeler herkesin s›k
s›k duyup kolayl›kla hat›rlad›¤› ve kolayca hat›rlanacak bir ﬂekilde biçimlenmiﬂ atasözlerinden veya deyimlerden
yahut benzer di¤er kal›psal ifadelerden
oluﬂur.
‹kinci olarak sözlü kültür ortam›nda haf›zay› güçlendiren ve sözlü kültürde üretilen bir düﬂünceyi hat›rlanabilir
k›lan bir baﬂka unsur düﬂüncenin dengeli tekrarlar veya bunlar›n antitezleriyle
ak›ﬂ›n›n ona kazand›rd›¤› ritm, kelimelerdeki ünlü ünsüz uyumu gibi ses özellikleriyle besleniliﬂidir (Ong 1993: 4950). Bu ritim a¤›rl›kl› sözlü düﬂünce ﬂiir
ﬂekline girdi¤inde ölçü ile sabitleﬂtirilir.
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Ayr›ca müzik eﬂli¤inde icra ile zenginleﬂtirilir ve hat›rlanabilirli¤i artt›r›l›r. (Çobano¤lu 1996).
‹ﬂte bu ba¤lamda, Bar›ﬂ Manço
eserlerinin sözlerini, yaz› ve di¤er kay›t
teknoloji imkanlar›na sahip “ikinci tip
kültür ortam›”nda üretmesine karﬂ›l›k
“birinci tip sözlü kültür ortam›” özellikleri olan haz›r kal›p ifadeler -ki atasözleri ve deyimler bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤unu oluﬂturur- kullanm›ﬂt›r. Bu özellik ayn› ﬂekilde onun eserlerinin temalar›n› seçiminde de karﬂ›m›za ç›kar; bunlar bildik tan›d›k geleneksel konulard›r
ancak hiçbir zaman bir reprüdüksiyon
tekrarc›l›¤› içinde t›pk›s›n›n ayn›s› tekrar de¤ildir.
Bizce, Bar›ﬂ Manço’nun düﬂüncel ve
sözel yarat›c›l›¤›nda en önemli ve üzerinde de en çok durulmas› gereken nokta
budur. Nitekim, kendisinin yukar›da ismini sayd›¤›m›z büyük ozanlar›m›z içinde milletimizin, din de¤iﬂtirme gibi bir
tarihi dönemecinde Ahmet Yesevi’nin
kulland›¤› “yaratma ve eski bildik de¤erleri yeni nüanslarla donatma” diyebilece¤imiz yöntem bak›m›ndan söz konusu örtüﬂme onun sözel yarat›c›l›¤›n›n temelini
oluﬂturur. O geleneksel olarak son derece
yayg›n bir temay› diyelim ki “helâl kazanç”, “nasip” ve “k›smet” gibi bir konuyu
ele al›r geleneksel ﬂiir formunu kullanarak ve tam bir âﬂ›k gibi “Bar›ﬂ’a sorar
isen..” diyerek mahlas tapﬂ›rarak kurgulad›¤› öykü içinde yani “destan” veya
“ballad” biçiminde iﬂler. Bu söylediklerimizi onun “Ahmet Bey’in Ceketi” eserinden hareketle örnekleyecek olursak;
Tanr› bütün kullara r›zk›n› da¤›t›rken
Kimi s›rtüstü yatar, kimi boﬂta gezerken
Kul Ahmet erken yatar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazd› ya nasip ne demekti?
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mitlerin ve epik destanlar›n dilini ve
kozmik zaman›n› ça¤r›ﬂt›racak ﬂekilde
bu giriﬂle takdim edilen konu “helâl kazanç” ve “nasip-k›smet”tir. Öykünün etraf›nda kurguland›¤› ana motif, erken
yat›p kalkan ve anl›n›n teriyle çal›ﬂarak
kazand›¤› ile geçinen bir insan olan Kul
Ahmet’in herkesin gömlek giydi¤i bu
toplulu¤un tersine bir gün kendi do¤ru
bildi¤i yolda “k›nayanlar›n k›namas›na
ald›rmadan” ve tek baﬂ›na bildi¤ini yapar; bir ceket diktirir ve giyer. Kul Ahmet sosyal bask› ve yapt›r›mlar›na karﬂ›
do¤ru bildi¤ini yapmaktan gerekti¤inde
isyan edip kendisi olmaktan korkmaz.
Ama bu isyan sözle de¤il bir üretimledir.
Lafla peynir gemisi yürütmek yerine,
“ayinesi iﬂtir kiﬂinin lafa bak›lmaz” sözündeki düﬂünsel öz olan iﬂ, güç ve çal›ﬂmak, çal›ﬂmak ve ancak bundan sonra
istedi¤ini hak etmek, yapt›¤› iﬂle övünmekse, iﬂin hakk›n› verdikten sonra
ö¤ünmek... Bunlar eserin söylemi içine
ustaca sindirilmiﬂ ve “nasip-k›smet”e
yüklenmiﬂ yeni anlamsal nüanslard›r.
Dikkat edilirse, o son derece ama
son derece önemli eksi¤imiz olan toplumsal iﬂ eti¤i, ça¤daﬂlaﬂma ve “insanl›k
ufkunda bir güneﬂ gibi do¤mak” hedefine yegane ulaﬂabilme bunu baﬂarabilme
yolu iﬂte böylesine geleneksel ve bildik
“helâl kazanç”, “nasip-k›smet” gibi tema
etraf›nda örülerek yeni nüanslar kazan›r hale gelir. ﬁiirin gerisini hat›rlayacak olursak bu teman›n ve yeni nüans›n
tekrarlarla zenginleﬂtirildi¤i ve yeni motifler eklenerek bunun adeta imbiklenerek yeni ve istendik bir de¤er olarak topluma sunuldu¤u görülür. Do¤al olarak
hemen ekleyelim ki bu iﬂlemi tersinden
okursak Bar›ﬂ Manço’nun yaﬂanan sosyo-kültürel hayata getirdi¤i sosyal eleﬂtiri de kendili¤inden ön plana ç›kar.
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O mahallede herkes gömlek giyerdi
Bizim Kul Ahmet bir gün ceket diktirdi (diktirir ya ...)
Mahalleye dert oldu Kul Ahmet’in ceketi
Kul Ahmet erken yatar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazd› ya nasip ne demekti?
Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi
Konu komﬂuya dert oldu, Kul Ahmet’in ceketi
Mahalleli kahvede muhabbet peﬂindeyken
Leylekler laklak edip, peynir gemisi yürütürken
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya k›smet derdi
Kimseler anlamazd› ya k›smet ne demekti?
Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi
Konu komﬂuya dert oldu, Kul Ahmet’in ceketi

Dahas›, bireysel kazan›mlar›n› gerekti¤inde paylaﬂabilmek ve kiﬂinin kendisini aﬂabilmesi ve “bir ﬂehirde açl›ktan
bir insan ölse bundan o ﬂehrin bütün insanlar›n› sorumlu” tutan bir dünya görüﬂünün do¤rultusunda bir perspektif içinde, Kul Ahmet’in ceketini, hibe etti¤i görülür;
Bir gün bir yoksul öldü, üzüldü mahalleli
Ama bir kefen paras› bulamad› mahalleli
Kul Ahmet dedi “yalan dünya” ç›kard› ceketini
Örttü garibin üstüne, kald›rd› cenazeyi
Sonunda herkes anlad›, ya nasip ya k›smeti
Bizim Kul Ahmet, birden bire oluverdi Ahmet
Bey,
Ceketse Ahmet Bey’in ceketi,
‹bret-i alem oldu Ahmet Bey’in ceketi
Me¤erse tüm keramet, ceketteymiﬂ be Ahmet
BARIﬁ’a sorar isen sen bu yolda devam et.

Evet, Kul Ahmet’in ceketi bir mecazd›r. Bu dünyada bir anlamda herkes
Kul Ahmet’tir ve yine herkesin kendine
göre yani göreceli olarak bir ceketi vard›r. Bu ceket Barbaros Hayrettin Paﬂa
örne¤ine bakt›¤›m›zda Tunus, Cezayir
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gibi iki ülkedir. Avrupa’da “Cezayir Kral›” olarak bilinen Barbaros kendi ad›na
sikke kestirip hutbe okutabilecekken
kendi k›l›c› hakk› olan bu meﬂru kazan›mlar›n› yani ceketini getirip devletine
hediye eder ve kendisini memuriyete
atayan devlete bugün için bizleri hayretten ç›ld›rtacak bir ﬂekilde memnuniyetini ifade eden dualar› birbiri ard›nca s›ralar; Kul Ahmet’in ceketini do¤ru anlayamazsak, iki ülkenin krall›¤› verilerek elde edilen bir memuriyete bunca teﬂekkür ve duaya pes do¤rusu ! denilmez mi?
yahut zaman zaman gördü¤ümüz gerçek
hay›rseverlerin yapt›¤› ba¤›ﬂlar ki, üç
kuruﬂa tenezzül edip rüﬂvet alan devletmillet mal›n› ya¤ma eden güruh karﬂ›s›nda, bir okul yapt›ranlar ba¤lam›nda
okullar hep Ahmet Bey’in ceketleri olarak anlaﬂ›lmal›d›r.
K›saca, söylemek gerekirse, Ahmet
Bey’in ceketi bir ülke de olabilir bir tutam tuz da. Ama do¤ru, dürüst, al›nteriyle çal›ﬂ›lm›ﬂ helâl kazan›mlar olmas›
ve yüz a¤artacak amaçlar u¤runa ikircikli hesaplar yap›lmadan harcanm›ﬂ olmas› önemlidir. T›pk›, Ömer Seyfettin’in
meﬂhur “Pembe ‹ncili Kaftan” adl› hikâyesinin kahraman› Muhsin Çelebi’nin
pembe incili kaftanla yapt›¤› gibi Kul
Ahmet’in de ceketiyle yapt›¤› iﬂ, iﬂlev ve
yap› bak›m›ndan ayn› de¤il midir? Ancak Bar›ﬂ Manço’nun eserlerindeki en
önemli iﬂlev de kanaatimizce budur.
Unutulan yozlaﬂan toplumsal de¤erleri o
kendine has esteti¤i içinde dam›t›p süzmek yeni örneklerle güncelleﬂtirerek ve
a¤›zlardan düﬂmeyecek ezberlenecek
formlarla toplum hayat›na kazand›rmak
yani biz olarak biz kalarak ça¤daﬂ ihtiyaçlara cevap vermek ve ça¤daﬂlaﬂmak... Bu bir cephesiyle muhafazakarl›kt›r di¤er cephesiyle de yüklenen yeni
nüanslar ve ﬂekillenen yeni formlarla
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kendini d›ﬂa vuran geliﬂmeciliktir4. Aynen, Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n “Yap›c›
geliﬂmecilik önce mevcudu muhafaza ile
baﬂlar.” veya “yarat›c›l›k bir motifin
farkl› sanat tezgahlar›nda iﬂlenmesiyle
oluﬂur” dedi¤i gibi Bar›ﬂ Manço’nun bütün eserlerinde bu prensipler ›ﬂ›¤›nda
bir çal›ﬂma gayretinin hakim unsur oldu¤u görülür.
Bu ba¤lamda Bar›ﬂ Manço’nun
eserlerine bakt›¤›m›zda onun her çal›ﬂmas›n›n birkaç katl› veya üstüste ustaca
yerleﬂtirilmiﬂ anlam katmanlar› oluﬂturdu¤u görülmektedir. Eserlerini oluﬂtururken kulland›¤› haz›r kal›psal ifadelerin –ki bunlar›n çok büyük bir ço¤unlu¤u yaﬂayan sözlü kültürümüzden seçilmiﬂtir- taﬂ›d›klar› ça¤r›ﬂ›m yapt›rma
güçleri ve bunlar›n biraradal›¤›ndan
kaynaklanan yeni form tamamen metinleraras› (intertextual) bir özellik göstermektedir. Dikkat edilirse, Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Kaygusuz Abdal’›n, Gevheri’nin, Levni’nin, Âﬂ›k
Ömer’in veya daha az meﬂhur yahut din
d›ﬂ› eserler veren herhangi bir âﬂ›¤›n
eserlerinde de bu temel özelli¤i görmek
mümkündür. Bu onun takip etti¤ini söyledi¤i âﬂ›k tarz› gelene¤in veya Türk sözlü ﬂiir sanat›ndan devrald›¤› mirast›r.
Yani bir anlamda bal›n› yerleﬂtirdi¤i petektir.
Oluﬂturup cömertçe bizlere sundu¤u bal› ise, bir cümle ile ifade etmek gerekirse, geleneksel de¤erlerimizi ifade
eden yayg›n düﬂünce ve temalar›n Türk
ça¤daﬂlaﬂmas› ba¤lam›nda ve bat›-do¤u
ekseninde oluﬂan yeni de¤er ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeni nüanslar kat›lmak yoluyla yenilenmesi,
güncelleﬂtirilmesi, yeniden de¤erlendirilmesidir. Bu oluﬂumu daha somutlaﬂt›racak olursak bu, Umay Günay’›n (1992)
veciz bir ﬂekilde ifade etti¤i gibi Türk
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kültür tarihinde her geçen gün kendi dinamikleri üzerinde güçlenerek büyüyen
geliﬂen “Cumhuriyet terkibi”nden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. O bu terkibin en büyük
ustalar›ndan biri ve bu süreci h›zland›ran belki de en önemli katalizör unsurudur.
Bu ba¤lamda tekrar yukar›da iﬂaret etti¤imiz çal›ﬂma, üretme ve bunlar›
aﬂk›n de¤erler u¤runa harcama fikrini
iﬂleyen Kul Ahmet’in ceketi örne¤ini hat›rda tutarak ﬂunlar› söyleyebiliriz.
Halkbiliminde yayg›n olarak kullan›lma¤a baﬂlan›lan semiotik bak›ﬂ aç›s›yla
yap›lacak çal›ﬂmalarla Bar›ﬂ Manço’nun
eserlerinde sat›r aralar›na gizlenmiﬂ ve
onun bir düﬂünce adam› olarak yaratt›¤›
veya yeniden kavramsallaﬂt›rd›¤› bu felsefi dizgeler bütününü ortaya koymak
“Ça¤r›ﬂt›rd›klar› Kavramlar ve Toplumsal De¤erleriyle Birlikte Bir Bar›ﬂ Manço Sözlü¤ü” haz›rlamak mümkündür.
Dahas› onun eserlerinin do¤ru anlaﬂ›labilmesi için de bu son derece önemli ve
gereklidir.
Bar›ﬂ Manço fenomeninin dördüncü
temel birleﬂi¤iyse bir aksiyon veya eylem adam› olarak ortaya koydu¤u ve yediden yetmiﬂ yediye benimsetti¤i davran›ﬂ kal›plar› ve onlar›n arka plan›n›
oluﬂturan de¤erlerin davac›s›, bir e¤itim
ve sosyal terbiye mütefekkiri olan “Gül
Baba postu”nda bir misyoner yahut aksiyoner Bar›ﬂ Manço’dur.
Özellikle, Yediden Yetmiﬂ Yediye adl› program›nda “süt içme, ›spanak yeme”
veya “yemek seçmeme” vs. beslenme
al›ﬂkanl›klar›, toplum karﬂ›s›nda konuﬂma, paylaﬂma gibi sosyal davran›ﬂ kal›plar› konusunda ürettikleri ve yayd›klar›yla bunlar› iletim yol ve yöntemi de ayr›ca üzerinde durulup uzmanlar›nca irdelenmesi gereken konulardand›r. Ayn›
ﬂekilde güncel kültürümüzde ilk örnek-
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lerinden birini verdi¤i ve “modern Evliya
Çelebi” olarak ça¤›r›lmas›na yol açan
kültürleraras› karﬂ›laﬂt›rmalar›n yer ald›¤› gezi programlar› da onun öncelikli
olarak de¤erlendirilmesi gereken eserleri aras›ndad›r.
Bu dört temel cephesiyle ve bunlar›n her birinin alt baﬂl›klar›n›n aç›l›m›yla karﬂ›m›za her saniyesi dopdolu yaﬂanm›ﬂ ve muhakkak üretilmiﬂ muazzam
bir sosyo-kültürel yekun ç›kmaktad›r.
Bu üretilmiﬂ sözler, müzikler, gezi ve e¤lence programlar›, davran›ﬂlar ve yeniden de¤erlendirilerek Türk toplumu olarak hayat›m›za bir gül fidesi dikermiﬂcesine kat›lm›ﬂ, nak›ﬂ nak›ﬂ iﬂlenmiﬂ o çok
sevdi¤i Bozok yaylas› kadar geniﬂ yüre¤inde dam›t›lm›ﬂ de¤erler manzumesi
gibi devasa olaylar, olgular veya görüngüler örüntüsüyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu
alt baﬂl›klara sadece bir örnek vermek
gerekirse, Onun estet kiﬂili¤i veya Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n “rüya esteti¤i”
olarak adland›rd›¤› gibi bir Bar›ﬂ Manço
esteti¤i vard›r ki bu son derece kendine
has ve mükemmel bir terkip olarak tamamen ayr› bir çal›ﬂma çizgisinde ve
araﬂt›rmalar zincirinde uzmanlar›n›
beklemektedir.
Sonuç olarak, biz bir anlamda ön
araﬂt›rma mahiyetinde olan çal›ﬂmam›zda, uzmanl›k alan›m›z olmayan yüzü aﬂk›n alt basama¤a ayr›labilecek olan Bar›ﬂ Manço fenomenin de¤iﬂik cephelerine
girmemeye sadece bu araﬂt›rmac›lar›n›
bekleyen alanlardan birkaç›na dikkati
çekme¤e çal›ﬂt›k. Bir an önce baﬂlamas›n› umut etti¤imiz araﬂt›rmalar ortaya
ç›kt›¤›nda “K›rk y›lda bir gelir Bar›ﬂ gibisi” sözünün ﬂâirane bir söyleyiﬂ veya
kafiye zorlamas›yla rast gele bir m›sra
olmad›¤› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r düﬂüncesindeyiz.
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NOTLAR
*

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Böl. Türk Halkbilimi Anabilim
Dal› ö¤retim üyesi.
1

Bar›ﬂ Manço’nun Ozan-Baks› Gelene¤inden Âﬂ›k Tarz› Edebiyat Gelene¤ine uzanan çizgide yap›, muhteva ve iﬂlev bak›m›ndan de¤erlendiriliﬂine dair daha fazla bilgi
için bkz. (Y›ld›r›m 1999).
2

Bu konuda akla ilk gelen örneklerden
birisi onun Japonya’da gördü¤ü “deprem e¤itimi”ne yönelik uygulamay› “7’den 77’ye” adl›
program›nda gerçekleﬂtirmesidir.
3

Aktaran (Yi¤it 1997).
Burger ve lahmacun simgelerini oluﬂturdu¤u kültür de¤iﬂmesinin “lahburger” gibi
yeni bir ürün veya üretime yol açma düﬂüncesinin irdeleniﬂiyle ilgili olarak bkz. (Çetin
1985).
4
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