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ÖZET
Bu makalede Türk halk müzi¤i sanatç›s› ve araﬂt›r›c›s› Özay Gönlüm’ün özgün yarat› ve katk›lar› ortaya konmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu amaçla, öncelikle Türk anlat› ve gösterim gelene¤i hakk›nda özet bilgiler
verilmekte ve daha sonra Gönlüm’ün eserleri ve etkinlikleri, sanatç› kimli¤in oluﬂumu ve gösterim de¤iﬂkenleri aç›lar›ndan incelenmektedir. Sonuç olarak, Gönlüm’ün Türk hikayecilik ve Meddah geleneklerini elektronik kültür ortam›nda birleﬂtiren yarat›c› bir gelenek temsilcisi oldu¤u belirtilmektedir.
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ABSTRACT
This article tries to designate the original works and contributions of Mr. Özay GÖNLÜM, a famous
Turkish folk music singer and researcher. In order to do this, firstly a brief information about Turkish narration and performance tradition is given, and then Gönlüm’s works and activities in point of the formation of
artist’s identity and the performance is studied carefully. As a result, it is clarified that Gönlüm is a creative
represantative of this kind of tradition, combining Turkish storytelling and Meddah traditions on the context
of the elektronic culture.
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G‹R‹ﬁ:
Türk kültüründe tarihin ilk dönemlerinden beri, “anlat›ya çok kere canland›rma” eﬂlik etmiﬂtir. ﬁaman, törenlerinde dini-büyüsel maceralar›n› sadece anlatmakla yetinmemiﬂ dans, müzik, söz
ve hareket gibi unsurlar› bir arada kullanarak “canland›rm›ﬂt›r”. Ozan-baks›lar da ayn› ﬂekilde hikayelerini adeta
sahneledikleri, Dede Korkut Hikayeleri’nde ustaca kullan›lm›ﬂ olan diyalog temelli anlat› tekni¤inden kolayl›kla anlaﬂ›labilir. Benzer ﬂekilde, hikayeci aﬂ›klar›n hikayelerini anlat›rken çok kere ses
de¤iﬂmeleri, jest ve mimiklerini kulland›klar› ve diyaloglar› saz eﬂli¤inde ve be-

lirli bir makamla söyledikleri türkülerle/naz›m parçalar›yla aktard›klar› bilinmektedir. Meddahlar›n ise baﬂl› baﬂ›na
bir hareket ve söz ustalar› olduklar›,
özellikle 19.asr›n sonuna do¤ru anlat›y›
bir kenara b›rak›p tamamen taklide yöneldikleri belirlenmiﬂtir. Özetle, Türk
anlat› gelene¤i, gösterim veya canland›rma gelene¤iyle birlikte var olmuﬂtur
(Geniﬂ bilgi için bkz. Boratav 1988; Baﬂgöz 1986; Köprülü 1986; Nutku 1997;
Günay 1992; Alptekin 1997; Görkem
2000; Yüksel 1989; Y›ld›r›m 1999 vd.).
Türk kültüründe “anlat›m ve gösterim-canland›rma- gelene¤i” önemli bir
yer tutar. Uzun süre ﬂamanlarca yaﬂat›-
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lan bu gelenek, daha sonra ozan-baks›lar taraf›ndan devam ettirilmiﬂtir. ‹slamiyetin Türkler aras›nda yayg›nlaﬂmas›yla birlikte, hikayeci aﬂ›klar küçük
yerleﬂim birimlerinde (köy, kasaba vb.)
ve meddahlar da büyük kentlerde(baﬂta
‹stanbul, Bursa, Konya gibi) Türk anlat›
ve gösterim gelene¤inin Anadolu topraklar›ndaki temsilcileri olmuﬂlard›r. ﬁamanlar›n ritüelistik(dini-büyüsel) anlat›
ve gösterileri, zamanla ozan-baks›lar›n
epik anlat› ve gösterilerine yerlerini b›rakm›ﬂt›r. Daha sonra hikayeci aﬂ›klar
lirik, meddahlar ise realist içerik taﬂ›yan
anlat› ve gösterileriyle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yaﬂayan insanlar›n estetik
ve e¤lenme/hoﬂ vakit geçirme ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›ﬂlard›r.
Türk kültürü ve halk edebiyat› ile
özellikle aﬂ›k tarz› edebiyat gelene¤i
üzerine yap›lan araﬂt›rmalar daha çok
geçmiﬂin zirve ﬂahsiyetleri veya bu günün yerel yarat›c›/aktar›c›lar› ile geleneksel ortam ve unsurlar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve aç›klanmas›na yöneliktir.
Bu yaklaﬂ›m, ayn› geleneksel kültür ve
edebiyat geleneklerinden beslenerek
farkl› yarat›m ve icra ortamlar›nda(örne¤in televizyon gibi elektronik kültür
ortamlar›nda; plaklarda, kasetlerde vb.),
farkl› biçimlerde veya tarzlarda ürün ortaya koyan sanatç›lar›n yeterince incelenmesini engellemiﬂtir. Daha çok yaz›l›
kültür ve daha sonra ortaya ç›kan ikincil
sözlü kültür ortam›nda, bir di¤er deyiﬂle
elektronik kültür ortam›nda, ça¤daﬂlaﬂma, bat›l›laﬂma, modernleﬂme, sanayileﬂme, kentleﬂme ve belki de son dönemlerde küreselleﬂme gibi kavram ve dinamiklerin biçimlendirdi¤i farkl› sosyokültürel ba¤lamda yaﬂayan yeni Türk
insan›n›n estetik ihtiyaçlar›n› gidermeye
yönelik yarat›lar ortaya koyan bu tür sa-
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natç›lar oldu¤u uzun süre göz ard› edilmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde, geleneksel Türk tiyatrosu gelene¤inin meddahl›k adl› alt gelene¤inin 2000’li y›llar›n Cem Y›lmaz, Beyaz, Y›lmaz Erdo¤an gibi “stand-upç›”lar›nca devam ettirildi¤i gerçe¤i, “bu gelene¤in 20.asr›n baﬂ›nda son ustalar›n›n
bu dünyadan göç etmeleriyle birlikte yok
oldu¤u” ﬂeklindeki de¤erlendirmeleri geçersiz k›lm›ﬂt›r. Ancak, yeniyi/ farkl›
form ve ortamlarda yaﬂanan› incelemekten çekinenlerin, “eski esercilerin” de¤erlendirme ve yaklaﬂ›mlar› yüzünden
uzun süre yeni ihtiyaç ve ba¤lamlar›n biçimlendirdi¤i ve sinema, karikatür, televizyon, tiyatro gibi farkl› ortamlarda bu
halk tiyatrosu gelene¤ini yaﬂatan sanatç›lar ve onlar›n gösterimleri bilimsel
araﬂt›rmalar›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Bu
nedenle de bilhassa Türk kültür bilimi
alan›ndaki araﬂt›rmac›lar, geçmiﬂle u¤raﬂmaktan bir türlü “yaﬂan›lan ana” gelememiﬂler, yaﬂan›lan an›n insan veya
toplumunun sorunlar›na çözüm üretememiﬂler ve taleplerine cevap verememiﬂlerdir. Geçmiﬂ, yaﬂan›lan an ile ba¤lant›l› oldu¤unda anlaml› ve önemlidir.
Kültürel gelenek bir süreçtir ve yaﬂan›lan andan yoksun olarak incelenmemelidir. Bu yaklaﬂ›m, 2000’li y›llardaki Türk
toplum ve kültürünün tahlilinde veya
sorunlar›na çözüm üretilmesinde, yüzlerce y›l öncesine ait Türk ve gerekti¤inde de farkl› milletlere ait kültür tarihi
verilerinden olabildi¤ince yararlanmay›
zorunlu k›lar. Bu yaklaﬂ›m, Meddah Aﬂki, Ya¤c› ‹zzet, Meddah Suriri ile Erol
Günayd›n, Ferhan ﬁensoy, Cem Y›lmaz,
Beyaz ve belki de Mehmet Ali Erbil’i ayn› gelene¤in farkl› ba¤lamlardaki temsilcileri olarak kabul etmeyi ve araﬂt›rmay› gerektirir.
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Özetle belirtilen bu yaklaﬂ›mdan
hareketle bu çal›ﬂmada, Türk anlat› ve
gösterim gelene¤inin süreklili¤i, Özay
Gönlüm örneklemesinden hareketle ortaya konulmaya çal›ﬂ›lacakt›r. 1 Mart
2000 tarihinde bu dünyadan ayr›lan
Özay Gönlüm ve yaratt›klar› bilhassa
aﬂ›k tarz› kültür gelene¤inin halk hikayecili¤i ile Türk tiyatro gelene¤inin meddahl›k alan›ndaki verilerinden hareketle
de¤erlendirilecektir.
I.Türk anlat›m-gösterim gelene¤i ba¤lam›nda yarat›c›-gösterimci
ve araﬂt›rmac› kimli¤in oluﬂumu:
Nas›l ki 19.as›r yaz›l› kültür gelene¤i aﬂ›klar› ve meddahlar› etkilemiﬂse,
özellikle 1930’lu y›llardan itibaren radyo, 1950 ve 1960’l› y›llardan itibaren de
plak, kaset ve televizyon gibi ses ve görüntü kay›t ve yay›n teknolojilerinin yaratt›¤› elektronik kültür ortam› da aﬂ›kl›k ve meddahl›k geleneklerinde de¤iﬂimlere ve dönüﬂümlere sebep olmuﬂlard›r. Sözlü kültür ortam›nda ampirik yöntemlerle ö¤renilen, yarat›lan ve icra edilen bu gelenekler, resmi yaz›l› kültür ortamlar›nda ve yüz yüze iletiﬂimin ortadan kalkt›¤› elektronik kültür ortam›nda yarat›l›p icra edilir hale gelmiﬂtir. Nitekim Özkul Çobano¤lu da, Aﬂ›k tarz›
kültür gelene¤i ve destan türü ba¤lam›nda birincil sözlü kültür, yaz›l› kültür
ve ikincil sözlü kültür(elektronik kültür)
ortamlar›n›n etkilerini inceledi¤i çal›ﬂmas›nda, de¤iﬂen kültür ortam›na göre
aﬂ›klar›n yetiﬂmelerinde de farkl›laﬂmalar meydana geldi¤ini vurgulam›ﬂt›r
(Çobano¤lu 2000: 237). ‹ﬂte Özay Gönlüm, Türk anlat› ve gösterim gelene¤inde böyle köklü de¤iﬂimlerin yaﬂand›¤›
bir dönemde yetiﬂmiﬂtir.
Aﬂ›klar›n yetiﬂmelerinde usta-ç›rak
iliﬂkisi önemli bir yer tutar. Aﬂ›k aday›,
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çok kere usta bir aﬂ›¤›n yan›na ç›rak girerek, aﬂ›kl›k gelene¤inin gereklerini(saz çalma, at›ﬂma, muamma çözme,
do¤açlama deyiﬂ söyleme vb.) ve repertuvar›n› saz ve söz meclislerinde ö¤renir.
Özay Gönlüm, 1940 y›l›nda aﬂ›k tarz›
kültür gelene¤inin devam ettirildi¤i bir
bölge olan, Erzincan/Tercan’da dünyaya
gelmiﬂtir. Ancak, do¤umundan birkaç ay
sonra Denizli’ye ailesiyle birlikte göç
eden Özay Gönlüm’ün sanat yaﬂam›nda,
Tercan önemli bir iﬂgal etmemiﬂtir. Bununla birlikte, babas›n›n ilerki yaﬂlarda
Özay Gönlüm’ü saz ve söz ustal›¤› yolunda desteklemesinde belki de Tercan’›n
bir etkisi olabilir. Nitekim ilerde o¤lunun yapt›¤› derleme çal›ﬂmalar›na kaynak kiﬂi olarak katk›da bulunmas›, baba
Ahmet Gönlüm’ün geleneksel Türk müzi¤ine vak›f oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Onun yetiﬂmesinde sözlü kültür gelene¤inden çok “yaz›l› kültür gelene¤i,
özellikle örgün müzik e¤itimi ile elektronik kültür ortam›”n›n etkili oldu¤u görülmektedir. Özay Gönlüm’ün 26 yaﬂ›na
kadar yaﬂad›¤› yerler olan Denizli, Afyon
ve Kütahya illeri, bilhassa aﬂ›k tarz› kültür gelene¤inin, Do¤u Anadolu’dakinin
aksine pek canl› olmad›¤› yörelerdir. Bu
yerleﬂim birimleri, Sivas gibi ne aﬂ›klar
yata¤›, ne de Erzurum’daki gibi aﬂ›klar›n at›ﬂmalar düzenledi¤i kahvehanelerin bulundu¤u yerlerdir.
Babas›n›n hediyesi olan ve yaﬂam›n›n sonuna kadar elinden düﬂürmedi¤i
belirtilen a¤›z armonikas›, Özay Gönlüm’ün ilk müzik aletidir. Denizli’de ortaokulda okurken müzik ö¤retmeninin
teﬂvikiyle (keza o dönemde özellikle ﬂehirlerdeki orta ö¤retim programlar›ndaki müzik derslerinde mandolin kullan›lmaktayd›) mandolin çalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Gönlüm’ün geleneksel Türk çalg›s›
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ba¤lama ile tan›ﬂmas› ise kendi merak›
ile lise ö¤renimi s›ras›nda gerçekleﬂir.
Özay Gönlüm’ün ba¤lama çalmay› her
hangi bir ustadan de¤il, kendi çabalar›yla ö¤rendi¤i belirtilmiﬂtir. Rock and
Roll’un moda oldu¤u ve Elvis Presley’in
bütün dünya gençli¤ini etkiledi¤i bir dönemde, elinde ba¤lamas›yla ‹stanbul’a
gitmiﬂ, Sebahattin Yaﬂar(2000: 20)’›n
ifadesiyle “ba¤lama sevdal›s›” bu genç,
saz›yla ‹ngilizce ﬂark›lar dahi söylemiﬂtir. Bu durum, belki de Özay Gönlüm’ün
Türk anlat›m ve gösterim gelene¤indeki
de¤iﬂimci özelli¤ini ortaya koyan ilk uygulamalardan biridir. Lise y›llar›ndaki(1956) bu ‹stanbul seyahati, orada bir
organizatörden iﬂ teklifi alarak sahneye
ç›kmas› ve iki ay süre ile çeﬂitli aç›k hava konserlerine kat›lmas›, Gönlüm’e sanatç› kiﬂili¤ini geliﬂtirme ve de¤erlendirme f›rsat› vermiﬂtir. Çobano¤lu, bu tür
konserleri, aﬂ›klar›n elektronik kültür
ortam›yla tan›ﬂmalar› olarak kabul eder
(Çobano¤lu 2000: 238). Ayn› y›l içinde
TRT’de Yurttan Sesler’in kurucusu Muzaffer Sar›sözen’le tan›ﬂmas› ve misafir
sanatç› olarak radyo programlar›na kat›lmas›, Özay Gönlüm’ün 34 y›ll›k
TRT’deki yaﬂam›n›n da baﬂlang›c› olmuﬂtur.
TRT ve 1966 y›l›ndan itibaren “yetiﬂmiﬂ saz sanatç›s›” olarak yer ald›¤›
Yurttan Sesler Korosu, Özay Gönlüm
için genelde aﬂ›k tarz› kültür ve geleneksel tiyatro geleneklerini, özelde ise halk
hikayecili¤i ve meddahl›k geleneklerini
ö¤rendi¤i ve araﬂt›rd›¤› bir “okul” iﬂlevini görmüﬂtür. Buradaki programlara kat›lan aﬂ›klar ile son dönem hikayeci aﬂ›k
ve meddahlar›ndan, Türk anlat›m ve
gösterim gelene¤ini aç›klayan kurum içi
kurslardan, bilhassa Ankara Radyosu’nun di¤er imkanlar›ndan(repertuvar,
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derleme ve kay›t çal›ﬂmalar›, gerekli kiﬂilerle tan›ﬂma ve tan›nma vb.) yararlanan Özay Gönlüm, Türk kültürü ve dolay›s›yla Türk anlat›m-gösterim gelene¤iyle ilgili alt-yap› eksikliklerini gidermiﬂtir.
Gönlüm’ün kendi teﬂebbüsleriyle
Anadolu’da 2000 civar›nda köyü dolaﬂmas› ve buralarda kat›ld›¤› saz ve söz
meclislerindeki aﬂ›klardan, hikayeci
aﬂ›klardan, türkü yakanlardan derlemeler yapmas›, O’nun müzik bilgi ve tecrübesinin de temelini oluﬂturdu¤u ifade
edilmiﬂtir(Yaﬂar 2000: 21). Bu derleme
döneminde Gönlüm, Anadolu’daki aﬂ›k
tarz› kültür gelene¤inin repertuvar›n›,
makamlar›n›, saz çalma(Örne¤in, ﬁelpe
tekni¤ini), icra ve hikaye anlatma tekniklerini, a¤›zlar›(bilhassa Ege ve Denizli yöresi), özetle sahay› ve gelene¤i tan›ma, inceleme ve özümseme imkan› bulmuﬂtur.
Çeﬂitli kurumlar bünyesinde yap›lan s›navlarda seçici kurul üyeli¤i ile repertuvar kurulu üyelikleri (TRT Türk
Halk Müzi¤i Repertuvar Kurulu Üyeli¤i,
Kültür Bakanl›¤› HAGEM Repertuvar
Kurulu Üyeli¤i) yapmas› Özay Gönlüm’ün geleneksel kültür ve müzik alan›nda yetkinleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Gerek TRT ve gerekse Kültür Bakanl›¤›’na
ba¤l› ve Türkiye’de halk kültürü konusunu uzmanl›k alan› olarak seçmiﬂ tek
resmi kurum olan HAGEM’in Türk anlat› ve gösterim gelenekleriyle ilgili geniﬂ
arﬂivlere sahip olmalar›, Gönlüm’ün
Türk kültür gelene¤ini yak›ndan tan›mas›n› ve araﬂt›rmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Yine bu kurumlarda halk kültürü sahas›n›n uzmanlar›yla tan›ﬂmas› ve ortak çal›ﬂma ortamlar›n› paylaﬂmas› da, O’nun
geleneksel kültür konusunda bilinçlenmesine yard›mc› olmuﬂtur.
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Sonuç olarak Özay Gönlüm, birincil
sözlü kültür ortam›nda yarat›lan ve icra
edilen bu anlat›m ve gösterim geleneklerini, yaz›l› ve elektronik kültür ortamlar›nda tan›m›ﬂ, araﬂt›rm›ﬂ ve yine bu geleneklerden hareketle elektronik kültür
ortam›nda sergiledi¤i ürünlerini meydana getirmiﬂtir.
II.‹cra/Gösterim:
Aﬂ›k tarz› kültür gelene¤i ve meddahl›k gelenekleri, birincil sözlü kültür
ortam›nda yarat›l›p yayg›nl›k kazanan
Türk kültür gelenekleridir. Bu geleneklerin yarat›ld›¤› ve yaﬂat›ld›¤› baﬂl›ca
eril nitelik taﬂ›yan sosyo-kültürel mekanlar, 16.as›rdan itibaren Anadolu’da
yayg›nlaﬂan kahvehanelerdir. Özellikle
‹stanbul’da aﬂ›klar, meydan ﬂairleri, semaiciler, karagözcüler ve meddahlar ayn› kültürel ortamlarda(kahvehanelerde)
sanatlar›n› icra ettikleri bilinmektedir
(Kayg›l› 1937). Özay Gönlüm’ün sanat›n›
icra etti¤i ortamlardan büyük bir bölümünü Ankara radyosu ve TRT televizyonu stüdyolar›, ses kay›t odalar›(plak ve
kaset), aç›k ya da kapal› konser mekanlar› gibi elektronik kültür ortamlar›
meydana getirmiﬂtir. O’nun geleneksel
kültürü elektronik kültür ortam›nda devam ettirmesiyle ilgili verileri Sebahattin Yaﬂar makalesinde ayr›nt›lar›yla anlatm›ﬂt›r (Yaﬂar 2000). Örne¤in Özay
Gönlüm 1973 y›l›ndan itibaren 10 y›l süre ile ‹zmir Fuar›’nda sahneye ç›km›ﬂ ve
sanat›n› icra etmiﬂtir. Yine Özay Gönlüm, 1973 y›l›ndan baﬂlamak üzere ç›kard›¤› 33’lük ve 45’lik plaklar›n say›s›n›n k›rka yaklaﬂt›¤› ve ayn› ﬂekilde bir o
kadar da piyasaya ç›kan kasedinin bulundu¤u belirtilmiﬂtir (Yaﬂar 2000: 22).
Bu plak ve kasetlerin Türkiye’nin yan›
s›ra bilhassa Türklerin yo¤un olarak yaﬂad›klar› Bat› Avrupa’da da çok sat›lma-

Millî Folklor

s›, Özay Gönlüm’ün geleneksel kültürün
icra töre ve ürünlerini elektronik ortamda sergilemekteki ustal›¤›n›n›n göstergesi olarak alg›lanabilir. Baﬂta D›ﬂiﬂleri,
Kültür ve Turizm Bakanl›klar› olmak
üzere çeﬂitli resmi kurumlar›n Güneydo¤u Asya ülkeleri, Okyanusya (Avustralya), Orta ve Kuzey Amerika (Amerika
Birleﬂik Devletleri, Meksika) Orta Do¤u
ve Avrupa’n›n pek çok ülkesinde düzenledikleri yurtd›ﬂ› gezi ve konserlere sanatç› olarak kat›lan Özay Gönlüm, elektronik kültür ortam›n›n olanaklar›ndan
yararlanarak bir taraftan Türk halk müzi¤inin ferdi veya anonim örnekleri ile
Türk anlat›m ve gösterim gelene¤i ba¤lam›nda yaratt›klar› ürünleri dünyaya
tan›tm›ﬂ ve o ülkelerde yaﬂayan Türklerin estetik özlemlerini gidermiﬂ, di¤er
taraftan da farkl› kültürlerin benzer yarat›lar›n› inceleme f›rsat›n› yakalam›ﬂt›r. Özay Gönlüm’ün haz›rlay›p sundu¤u,
1998 y›l›ndan baﬂlay›p bir y›l kadar süren ve Pazartesi geceleri TRT televizyonlar›n›n 1’ci kanal›ndan canl› ve izleyici
kat›l›ml› olarak yay›mlanan “Türk Halk
Müzi¤i ‹stekler” adl› program, Türk izleyicisinin en çok ra¤bet etti¤i programlardan biri olmuﬂ, bu baﬂar›s›ndan dolay›
da Özay Gönlüm’e ‹stanbul Üniversitesi,
‹letiﬂim Fakültesi’n taraf›ndan “Y›l›n
‹letiﬂimcisi” ödülü verilmiﬂtir. Bu ödül
asl›nda, Türk anlat›m ve gösterim gelene¤ini televizyon gibi elektronik bir ortamda baﬂar›yla sergilemesinin yan›nda,
özellikle t›pk› aﬂ›k ve meddahlar ile dinleyiciler aras›ndaki “s›cak ve samimi”
iliﬂkinin bir benzerini, beyaz camlara taﬂ›maktaki veya yüz yüze iletiﬂimi/sözlü
kültürün geleneksel iletiﬂim biçimini oldu¤unca yok eden elektronik dünyada
yaratmaktaki baﬂar›s›n›n göstergesidir.
O’nun bu baﬂar›s›ndan sonra, benzer
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türdeki istek programlar› TRT ve di¤er
özel televizyon kanallar›nda yayg›n olarak yay›mland›¤› gözlenmiﬂtir.
Özay Gönlüm’ün yukar›da örneklenen elektronik kültür ortamlar›nda, sadece saz›yla de¤il, türkü ve anlat›lar›yla,
canland›rmalar›yla izleyicinin karﬂ›s›na
ç›kt›¤› belirlenmiﬂtir.
Özay Gönlüm’ün Ankara Radyosu’na öncelikle “yetiﬂmiﬂ saz sanatç›l›¤›”
s›nav›n› kazanarak kat›lmas›, O’nun saz
çalmadaki ustal›¤›n›n onaylanmas› anlam›n› taﬂ›maktad›r. Bu s›navda kendisinin “Avﬂar Beyleri” gibi m›zrap tekni¤inde ustal›¤› gerektiren türküleri baﬂar›yla çald›¤› ve Muammer Sun(daha önce de Muzaffer Sar›sözen) gibi o dönemin
Ankara Radyosu’ndaki saz ve müzik ustalar›nca/e¤iticilerince çok be¤enildi¤i
belirtilmiﬂtir (Yaﬂar 2000: 21). Gönlüm,
uzun süre bu toplulukta saz sanatç›s›
olarak görev yapm›ﬂt›r. Anadolu’ya yapt›¤› araﬂt›rma gezileri s›ras›nda sanatç›,
aﬂ›klar›n saz çalma tekniklerini (örne¤in, ﬂelpe tekni¤ini) ö¤renme f›rsat›n› elde ederek ustalaﬂm›ﬂt›r. Özay Gönlüm,
“cura ve tambura gibi telli çalg›lar›, tezene kullanmadan, sa¤ el parmaklar›n›n
çeﬂitli hareketleriyle çalma biçimlerinden biri; elin, teller üzerinde yukar›dan
aﬂa¤›ya bir bütün halinde inmesi, aﬂa¤›dan yukar›ya parmaklarla telleri k›rkayak gibi tarayarak çekilmesi esas›na dayanan biçem” olarak aç›klanan ﬂelpe
(Far. ﬂeﬂ-ber< ﬂeﬂ-berg’den) tekni¤ini
(Özbek 1998: 171) kullanarak özellikle
curas›yla yapt›¤› gösterilerle izleyenleri
kendisine hayran b›rakm›ﬂt›r. Özay
Gönlüm, saz çalmadaki ustal›¤›n› ve yarat›c›l›¤›n› saz adl› geleneksel Türk müzik aletini geliﬂtirmekte de göstermiﬂtir.Gönlüm, “tambura, çö¤ür ve cura” adl› gelensekteki saz türlerini bir araya ge-
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tirmiﬂ ve bu güne kadar örne¤ine rastlanmayan “üçlü, ama tek parça bir saz”
yaratm›ﬂt›r. Daha sonra da bu saza halk›n önerdi¤i isimlerden biri olan “yaren”
ad›n› vermiﬂtir. Gönlüm’ün saz›na “dostlar, arkadaﬂ, yak›n, dost” (Türk Dil Kurumu 1988: 1599), çok kere de “sohbet ve
e¤lence toplant›s›” anlam›na gelen ve
Türk sosyo-kültürel yaﬂam›nda uzun süre önemli iﬂlevler yüklenmiﬂ bulunan bir
kurumun ad› olan (Tezcan 1989 ve Er
1988) “yaren”i seçmesi, O’nun geleneksel
“saz ve söz meclisleri” konusundaki bilinçli tavr›n›n bir di¤er göstergesi olarak
alg›lanmal›d›r. Ayr›ca, böyle bir yaratma
eyleminin y›llard›r sözlü gelenekte saz
ustalar› olarak kabul edilen aﬂ›klarca
gerçekleﬂtirilmemiﬂ olmas› da, dikkat
çekici bir di¤er konudur. Belki de bu ba¤lamda, aﬂ›klar›n gelenek yarat›c›l›¤›n›
yeniden sorgulamak gerekecektir. Özay
Gönlüm’ün bu yarat›m›, gösterimlerin
müzikalite aç›s›ndan zenginleﬂmesini
sa¤lam›ﬂt›r. Çok kere zaman ve mekan
s›n›rlamalar›na tabi olmayan Özay Gönlüm’ün elektronik ortamlardaki bu icralar› sayesinde izleyici, geleneksel Türk
sazlar›n› ses ve görüntüleriyle tan›ma ve
sevme olana¤› yakalam›ﬂt›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Özay Gönlüm, icralar›yla
yeni nesillere Aﬂ›kl›k gelene¤inin ya da
bu gelenekte yer alan unsurlar›n aktar›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Özay Gönlüm Ankara Radyosu’nda
saz sanatç›s› olarak göreve baﬂlamakla
birlikte, daima halk müzi¤i örneklerini
çal›p söyleyen bir sanatç› kimli¤ine sahip olmuﬂtur. On alt› yaﬂ›nda Mustafa
Sar›sözen’in daveti üzerine Ankara Radyosu’ndaki Yurttan Sesler program›na
“misafir sanatç›” olarak kat›ld›¤› ilk dönemden beri, Özay Gönlüm saz› ve sesiyle birlikte var olmuﬂtur. Ayn› ﬂekilde An-

Millî Folklor

Y›l: 14 Say›: 53
kara Radyosu yetiﬂmiﬂ saz sanatç›l›¤› s›nav›nda da Avﬂar Beyleri gibi türküleri
kendine özgü sesiyle söyleyerek jüriyi etkilemiﬂtir. Özetle, profesyonel meslek
yaﬂam›na, di¤er arkadaﬂlar›n›n aksine,
sadece saz sanatç›s› olarak de¤il, saz, söz
ve icra ustas› olarak baﬂlam›ﬂt›r. Gönlüm, toplu saz çalma ve türkü söyleme
gelene¤inin hakim oldu¤u Yurttan Sesler gibi bir toplulu¤un içinde dahi saz› ve
sesiyle öne ç›kmay› baﬂarabilmiﬂtir.
Özay Gönlüm Anadolu’ya yapt›¤›
araﬂt›rma gezilerinde pek çok türküyü
öyküleriyle birlikte derlemiﬂ ve notaya
geçirmiﬂtir, daha sonra da kendine özgü
edas›yla bu türküleri elektronik kültür
ortamlar›nda seslendirmiﬂtir. Bu derlemelerden bir bölümünü TRT Türk Halk
Müzi¤i Repertuvar›’na vermekle birlikte
büyük bir bölümünün ﬂahsi arﬂivinde oldu¤u belirtilmiﬂtir. TRT Türk Halk Müzi¤i Repertuvar Kitab›’ndaki aﬂa¤›da adlar› verilen 37 türkünün (k›r›k havan›n)
derlenmesinde(Afyon, Ayd›n, Burdur,
Denizli, kütahya, Mu¤la yörelerinden)
ve notaya al›nmas›nda eme¤i bulundu¤u, yine aﬂa¤›da adlar› belirtilen ve tamam› Denizli yöresine ait türkülerin ise
kaynak kiﬂisi oldu¤u kaydedilmiﬂtir. Bu
türkülerin büyük bir bölümü ay›rt edici
söyleyiﬂ tarz› yüzünden Özay Gönlüm ile
adeta özdeﬂleﬂmiﬂtir. Nitekim TRT Türk
Halk Müzi¤i sanatç›lar›n›n, icra üslubuna olan sayg›lar›ndan dolay› bu türküleri Gönlüm’den izin almadan söylemedikleri ifade edilmiﬂtir (Yaﬂar 2000: 24):
Derledi¤i, Notaya Ald›¤› ve Saz› ve
Diliyle Seslendirdi¤i Türkülerden Baz›lar›:
Duman› da vard›r ﬂu da¤lar›n baﬂ›nda/ Cemile’nin gezdi¤i da¤lar meﬂeli/ Desti içinde bekmez/ Elindedir ba¤lama/ Osman’›m›n mendili saman sar›-
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s› (Kaynak kiﬂisi Özay Gönlüm’ün babas› Ahmet Gönlüm)/ Moymulun alt›ndan
gelip geçersin...
Kaynak Kiﬂisi Oldu¤u Türküler:
Zobalar›nda guru meﬂe yan›yor/
Tellidir yavrum tellidir (Denizli’nin Horozlar›; Veli Ac›maz ile birlikte)/ Evlerinin önü bulgur kazan›/ Kara üzüm salk›m›, benim yarim sakl› m›?/ Yaveﬂ yaveﬂ esen seher yeli mi?/ Uzad›m gam›ﬂ
oldum/ Et ald›m elim ya¤l›.
Çal›ﬂma arkadaﬂ› ve yak›n dostu
Sebahattin Yaﬂar(2000:23) “çal›p söyledi¤i Ege türküleri kadar; taklit kabiliyeti, ﬂovmenli¤i, anlatt›¤› türkü hikayeleri
ve f›kralar, Denizli a¤z›n› kullanmaktaki
ustal›¤› ile bir Özay Gönlüm geldi geçti
bu dünyadan” derken, özellikle Özay
Gönlüm’ün canland›rma yetene¤ine vurgu yapm›ﬂt›r. Ankara Radyosu’na girmeden önce bir süre M.E.B. Film, Radyo,
Televizyon Merkezi’nde seslendirmeler
yapmas›, icralar›nda ses iniﬂ ve ç›k›ﬂlar›n› etkili bir ﬂekilde kullanmas›, Denizli
a¤z› ile yaratt›¤› gösterimler (taklit, türkü icras›, Nine’nin mektuplar› tiplemesi
ve türkü öyküleri ile f›kra anlat›mlar›,
atasözü, deyim ve mahalli terimlerle
süslü konuﬂma üslubu), Maliye Bakanl›¤›’n›n televizyon için haz›rlad›¤› KDV
reklam›nda ve radyo tiyatrolar›nda rol
almas›, çiftçilere ve çocuklara yönelik
radyo ve televizyon programlar›ndaki
katk›lar›, Özay Gönlüm’ün dramatizasyon yetene¤ini ortaya koyan, elektronik
kültür ortamlar›n›n hikayeci aﬂ›¤› ve
meddah› olarak kabul edilmesini sa¤layacak delillerden birkaç›d›r.
O’nun bütün bu canland›rma ve tiplemelerini, Türk kültürünün geleneksel
anlat›m ve gösterim geleneklerinden elde etti¤i unsurlar üzerine kurdu¤u görülür. Yukar›da bir bölümü aç›klanan çaba
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ve faaliyetlerinin sonucu olarak Özay
Gönlüm, geleneksel kültürün özellikle
iletiﬂim ve dolay›s›yla icra gelenekleri
hakk›nda geniﬂ bir bilgiye sahip olmuﬂ
ve geleneksel icra temelli kendi gösterim
üslubunu oluﬂturmuﬂtur. Türküleri ve
türkülerin öykülerini yöresel a¤›z özellikleriyle, bilhassa da Denizli yöresi a¤z›
ile icra etmesi, Özay Gönlüm’ün Türk
halk› taraf›ndan tan›nmas›n› ve sevilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Canland›rman›n ses boyutunun d›ﬂ›nda, hareket boyutunda da Gönlüm’ün
titizlik gösterdi¤i görülür. Dramatik veya müzik icras› temelli gösterimlerinde
Gönlüm, yerel tav›r ve davran›ﬂlara sad›k kalm›ﬂt›r. Farkl› bir ba¤lamda
(elektronik bir ortamda) kendisi gibi konuﬂan ve davranan, türküler söyleyen
biriyle karﬂ›laﬂan halk, O’nu ba¤r›na
basm›ﬂt›r. Gönlüm’ün plak ve kasetlerinin bilhassa yurt d›ﬂ›ndaki (özellikle Almanya) Türkler aras›nda ra¤bet görmesi, bir bak›ma Gönlüm’ün bilinçli olarak
oluﬂturdu¤u icra tekni¤inden kaynaklanm›ﬂt›r. Gönlüm bu özelli¤ini, sadece
radyo, plak, kaset gibi iﬂitme temelli iletiﬂim araçlar›n›n yaratt›¤› ortam›n yerini televizyon gibi görsel-iﬂitsel bir arac›n
elektronik ba¤lam›na b›rakmas›yla birlikte daha etkili bir ﬂekilde ortaya koyma f›rsat›n› yakalam›ﬂt›r. Gönlüm’ün”ey
benim fistan›m›n yamas›, torunlar›n has›, ince sezgilim, datl› ezgilim, gara yazg›l›m, eli tüfeklim, demir yüreklim, nass›n bakim, iyi min leen?” ﬂeklindeki icra
aç›l›ﬂ kal›b›n› iﬂiten Türk insan›, kendini O’nun gösterimine kapt›rmaktan alamam›ﬂt›r. Hele bir de bu hitap kal›b›,
gurbette (yurt içi veya d›ﬂ›nda) iﬂitilince,
daha bir etkili hale gelmiﬂtir. Gönlüm’ün
bu sözleriyle kederlenen izleyici ve dinleyici, “erkek g›sm› eﬂﬂe¤inden, gar› g›sm›
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döﬂﬂe¤inden belli olur; gad›n g›sm›na
gö¤de dü¤ün vaa demiﬂlee, gö¤e merdiven dayameye gakm›ﬂ;...donunu mu sats›n a gahbe anal› cav›r” ara söz kal›plar›yla da kahkaha atmaktan kendini alamam›ﬂt›r.
Denizli yöresinde e¤itimi tamamlay›p yine o yörede ö¤retmenlik yapm›ﬂ
olan Mehmet Y›lmaz’›n gördükleri ve yaﬂad›klar›n› kurgulayarak oluﬂturdu¤u
Umman Nine’nin Mektuplar› adl› eserinin Denizli’de 1964 y›l›nda yay›mlanmas› (Yurt Ansiklopedisi 1982: 2208), Özay
Gönlüm’ün sanat yaﬂam›nda önemli bir
yere sahiptir. Gönlüm bu kitaptan hareketle, daha sonra kendisinin tüm Türkiye ve yurt d›ﬂ›nda tan›nmas›na da katk›
sa¤layacak olan Nine’nin Mektuplar› tiplemesini yaratm›ﬂ, di¤er bir deyiﬂle edebi bir metni, müzik/türkü ile birleﬂtirerek farkl› bir kültür ortam›nda (elektronik kültür ortam›nda) adeta yeniden yaratm›ﬂ, canland›rm›ﬂ ve sahneye koymuﬂtur. Ayn› ﬂekilde yaz›l› metinden sözel anlat›m-gösterim yaratma tekni¤i,
hikayeci aﬂ›klar ve meddahlar(Moran
1983: 34-38 vd.; Nutku 1999: 60) taraf›ndan da kullan›lm›ﬂt›r. Gönlüm’ün bu yaratma-icra tekni¤ini devam ettirdi¤i görülür. Nine’nin Mektuplar› tiplemesi
müstakil bir araﬂt›rmay› gerektirmekle
birlikte, burada Gönlüm’ün geleneksel
anlat› ve gösterim sistemi ile ba¤lar›n›
ya da bu gelenekler temelinde farkl› bir
ba¤lamda yarat›lan örneklerini göstermek amac›yla aﬂa¤›daki de¤erlendirmelerin yap›lmas› gereklidir.
Özay Gönlüm’un bu tiplemesi, “hayat› seven, güçlüklerden y›lmayan, hoﬂgörülü, 85 yaﬂlar›nda, ümmi ama arif,
çevresinde olup bitenlerin fark›nda, sa¤duyulu, askerdeki torunundan baﬂka
kimsesi olmayan, Ege’nin bir köyünde
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yaﬂayan sevimli bir Anadolu kad›n›” (Yaﬂar 2000: 23) Umman Nine’nin torununa
yazd›¤› 25 mektuptan oluﬂmaktad›r.
Umman Nine, Dede Korkut’un 20. asr›n
son çeyre¤indeki Anadolu temsilcisi gibidir. Dede Korkut alt›-yedi yüzy›l öncesi
O¤uzlar›n bilge kiﬂisi iken, Umman Nine, baz› özellikleri de¤iﬂiklik gösterse de,
son yüzy›l›n bilge kiﬂisidir. O, toplumsal
sa¤duyunun ve ortak düﬂüncenin temsilcisi olan bir tiptir. Dede Korkut ile Umman Nine’nin tipolojilerinin yan›nda Dede Korkut Hikayeleri ile Nine’nin Mektuplar› aras›nda da benzerlikler bulundu¤u görülmektedir. Unutulmamas› gereken her iki (biri sözlü iken metne dönüﬂtürülmüﬂ ve buna ra¤men sözlü olma
özelli¤ini yitirmemiﬂ, di¤eri yaz›l› metinken ikincil sözel kültür ortam›nda söze
dönüﬂtürülmüﬂ) metnin de farkl› ba¤lamlardaki dinleyici ve izleyicilerinin
karﬂ›s›nda, ilki ismi bilinmeyen bir ozan,
ikincisi de Özay Gönlüm adl› “elektronik
kültür ortam› ozan›” taraf›ndan gösterim halinde dönüﬂtürüldü¤üdür. Bu ba¤lam veya kültür ortam› farkl›l›klar›na
karﬂ›n, icra edilen ve seci karakteri taﬂ›yan bu metinler, Türk anlat› ve gösterim
gelene¤inin farkl› dönemlerindeki örnekleridir. Birinci sözlü kültür ortam›n›n bu destans› hikayelerinden, yaz›l› ve
daha sonra Gönlüm’ün icralar›yla elektronik kültür ortam›na taﬂ›nan Nine’nin
Mektuplar›’na uzanan süreçte, Türk anlat› ve gösterim gelene¤i hikayeci aﬂ›klar
ve meddahlar taraf›ndan yaﬂat›lm›ﬂ ve
aktar›lm›ﬂt›r. Yine burada, “Orta Asya
Türk göçebe topluluklar›nda, daha sonraki Türk anlat› ve gösteri ustalar›n›n
atas› kabul edilen ﬂamanlar›n hikayeleri
anlatmak yerine ses-hareket-müzikdans unsurlar›n› kullanarak canland›rd›klar› hat›rlanmal›d›r (Nutku 1999: 57-
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58). Bu nedenle de Nine’nin Mektuplar›,
yerine göre Dede Korkut Hikayeleri’ndeki epik(Umman Nine’nin K›br›s Bar›ﬂ
Harekat› ile ilgili mektuplar›nda oldu¤u
gibi), yerine göre aﬂ›k hikayelerindeki lirik ve yerine göre de meddah hikayelerindeki gerçekçi üslubu oluﬂturan unsurlar› içermektedir.
W. Ong, birinci sözlü kültür ortam›nda söylemi ve düﬂünceyi sözel kal›plar›n oluﬂturdu¤unu ve bu kal›plar›n
baﬂl›calar›n›n da atasözleri ve deyimler
oldu¤unu belirtmiﬂtir(Ong 1995: 50 vd.).
Geleneksel bilgi depolama ve aktar›m
araçlar› olarak iﬂlev gören bu sözel kal›plar, ayn› zamanda Türk kültüründe
oldu¤u gibi, geleneksel anlat› ve gösterim ürünlerinin de esas›n› meydana getirir. Tekrarlanan bu kal›plar bir taraftan anlat› ve gösterime ritim kazand›r›rken, di¤er taraftan icra ortam›nda icrac›
ile dinleyici aras›ndaki istendik iletiﬂimin oluﬂmas›na ve devam ettirilmesine
de katk› sa¤lar. Ozanlardan aﬂ›klara ve
meddahlara aktar›lan bu kal›plardan
oluﬂan anlat› tekni¤i, Özay Gönlüm’ün
Nine’nin Mektuplar› tiplemesinde de yaﬂat›lmaya devam etmektedir. Dede Korkut Hikayeleri’nin bilhassa Giriﬂ bölümündeki “Allah Allah dimeyinçe iﬂler
onmaz, kadir Tanr› virmeyinçe er bay›maz. Ezelden yaz›lmasa kul baﬂ›na kaza
gelmez..., yad o¤ul› saklama¤-ile o¤ul olmaz, böyüyende salur gider, gördüm dimez. Kül depeçük olmaz, güyegü o¤ul olmaz...” ile baﬂlay›p “Yapa yapa karlar
ya¤sa yaza kalmaz, yapa¤ulu gökçe çemen güze kalmaz. Eski panbuk biz olmaz, kar› düﬂmen dost olmaz...”(Ergin1989: 73-74) ile devam eden ve atasözlerinden oluﬂan sözel kal›plara dayal›
anlat› tekni¤i, 20.as›r aﬂ›klar›ndan ﬁevki Hal›c›’n›n hikayelerinde “Gö¤ yerde
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bosdan olmaz ba¤ olmaz, ba¤ olsa da
meyve verip ta¤ olmaz, çöpten tepe olmaz, külden ta¤ olmaz...Ça¤r›lan yere
erinme, ça¤r›lmayan yere görünme... Elden o¤ul külden tepe olmaz...G›z› öz baﬂ›na goysan ya çalg›c›ya gider ya ça¤›r›c›ya”(Cemilo¤lu 2001: 52) ﬂeklinde ortaya
ç›kar. Bu anlat› tekni¤inin Özay Gönlüm’ün Nine’nin Mektuplar›’nda “...Ne
derler köpek nenecek takkeyi, tingirderken düﬂürüverir, deye bi laf vard›r...Hani
öyle derler, erkek g›sm› eﬂﬂe¤inden gar›
g›sm› döﬂﬂe¤inden belli olur deye bi laf
vard›r...hani öyle derler, ya¤mur ya¤d›ktan sonra ekilen dar›dan, gocas›ndan
sonra galkan gar›dan hay›r ç›kmaz deye...Hani öyle derler, gar› g›sm›na gökte
dü¤ün vaa dersen merdiven dayay›p da
ç›kmaya galkam›ﬂ ya...” ﬂeklinde varl›¤›n› devam ettirdi¤i görülür.
Cemilo¤lu “canland›rmaya dayal›
gösteri sanat›” olarak tan›mlad›¤› halk
hikayesi icras›nda “yerel a¤›z özellikleri
ile kelime ve deyimler, eksiltili cümleler
ve devrik cümle yap›lar›, ses düﬂmeleri”
gibi dilsel unsurlar›n yan›nda “diyalogla
anlat›m”›n önemini vurgular(Cemilo¤lu
2001: 43-56).Özay Gönlüm, t›pk› aﬂ›klar
ve meddahlar (meddahlar›n gösterimlerinde tiplemeleri yaparken özellikle
dil/konuﬂma unsurlar›n› kulland›klar›
burada hat›rlanmal›d›r) gibi yöresel a¤›z
özellikleri (Denizli/Ege yöresi a¤z›) ve di¤er dilsel unsurlar›, tiplemelerinde ve
gösterimlerinde baﬂar›yla kullanm›ﬂt›r.
Nine’nin Mektuplar›, bu yerel dil yap› ve
unsurlar›yla doludur:
“Yavr›m, geçennerde Bekir Day›’ngile u¤rad›m, ötüden beriden epey gonuﬂtuk. Bekir Day›’n›n g›z› Aﬂa vaa ya.
Aﬂa’ya eski köylü Memiﬂ’in Veli A¤a dünürlü¤e gelmiﬂlee. Onnar zaten evelden
duyar›z iﬂleri miﬂleri biﬂirmiﬂlee ya. Ney-
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se gari, dü¤ünleri olcek diye bekleyoz,
bekleyoz ya bi haber geldi ki, Aﬂa’n›n bubas› Bekir Day›’n beﬂbin lira baﬂl›k vermessen veemecen deyomuﬂ, Veli Agbene.
Beﬂ bin lira baﬂl›¤› needen bulsun Veli
A¤ben. Donunu mu sats›n a gahbe anal›
cav›r. Bekir Day›’n› deyon, hani olcek mi
sen önden ﬂööle olcek bööle olcek deyi gari demedin, sonnadan öyle mi olur a yavr›m. Üstelik de g›z bubas›n›n a¤z›na bak›yomuﬂ. Vermessen paray› varmeycen
deyomuﬂ. Bunu bak gari yedi¤ine. Len
önden sen iﬂleri biﬂir, Veli’ynen deyom cilveleﬂ, g›d›kleﬂ, ondan soona ﬂöyle olcek,
böyle olcek, heç olu mu a cav›r...”
Türk anlat› ve gösterim gelene¤inde
naz›m ve nesir birlikteli¤i, Özay Gönlüm’ün icralar›n›nda yer alan geleneksel
bir özelliktir. Bu anlat› ve gösteri gelene¤ini oluﬂturan unsurlar, Özay Gönlüm’ün mektup formunda elektronik
kültür ortam›na aktar›larak yaﬂat›lmaya devam etmiﬂtir. Gönlüm, mektuplar›n
kurgusunu genellikle metnin sonunda
söyledi¤i türküleri göz önünde tutarak
yapm›ﬂt›r. Aﬂ›k hikayecili¤inde de “türkülü hikaye icras›” önemli bir yer tuttu¤u göz önünde tutulursa, Gönlüm’ün yarat›c›l›¤›nda geleneksel unsurlar›n etkisi
bir kez daha ortaya ç›kmaktad›r. O türküleri ve bu türkülerin öykülerini organik bir kurgu bütünlü¤ü içinde ve mektup formunda icra etmiﬂtir. Çöz de al
Mustafa Ali adl› türküyü, “s›¤›r çoban›
eﬂinin dansetme düﬂkünlü¤ü” üzerine
kurgulad›¤› metin ile birlikte seslendirmiﬂtir. Secili bir karektere sahip nesir/anlat›/öykü bölümleri icran›n birinci
bölümünü, naz›m/türkü bölümü ise icran›n ikinci ve son bölümünü oluﬂturmuﬂtur. Anlat› bölümü, aﬂa¤›da örnekleri verildi¤i üzere, Özay Gönlüm’ün seyirciye
ve Nine’nin askerdeki torununa hitab›n›
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içeren söz kal›plar›ndan meydana gelmiﬂtir. Hikayeci aﬂ›klar›n icralar›n›n
“Efendim, olsun demimiz, olmas›n gemimiz, hay›ra dönsün serencemimiz. Deyiller ki...; Raviyan-› ﬂirin, nak›lan-› asar
ﬂöyle rivayet ve bu yüzden de hikayet
ederler ki, geçmiﬂ zaman ve eski günlerde...(Alptekin 1997:12); Efendim, seyri
meﬂgulat, vasfi hikayet, zevk ile söhbet,
bir melek sifat. Haki pay›n›za izzeti iltifatla verdi¤im gine Isfahan ﬂehri. ﬁah
Abbas’a ba¤l›d› bu hikaye...(Cemilo¤lu
2001: 48)” ﬂeklindeki ve meddahlar›n
“‹stanbul’da, fatih’te, Fethiye civar›nda
Hasan Efendi nam›nda bir zat. ‹sim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Geçmiﬂ zaman söylenir. Yalan, gerçek vakit
geçer demiﬂler...(Nutku 1997: 62-63)”
ﬂeklindeki anlat›/gösterim baﬂlang›ç kal›plar› ile Özay Gönlüm’ün gösterim baﬂlang›ç kal›plar›, ayn› anlat›-gösterim gelene¤inin farkl› ba¤lamlardaki örnekleridir.
Özay Gönlüm’ün dinleyici veya izleyiciye hitab› ile ilgili icra baﬂlang›ç kal›b›:
“Merhaba, sevgiler, sayg›lar hepinize. Sizlerle Ege yöresine uzanal›m ﬂöyle.
Bir köyde konuk olal›m bir nineye. Bir
nine var orda yaﬂayan, o köylüklerden
birinde. Seksen yaﬂ›nda. Kimi kimsesi
yok bir torunundan baﬂka. Torunu askerde, Ahmet. Mektuplar yaz›yor torununa,
nine. Mektuplar geliyor torunundan nineye. Bu mektuplardan...’cisi(örne¤in
kincisi) bizim de elimize geçti. Dilerseniz,
sizlerle neler söylüyor, ne ﬂekilde söylüyor, okuyal›m beraber:”
(Bu bölümden sonra, mektubun giriﬂini oluﬂturan ve aﬂa¤›da örnekleri verilen Nine’nin hitaplar› icran›n geliﬂmesini sa¤lamaktad›r.)
Umman Nine’nin torununa yazd›¤›

Millî Folklor

mektuplar›n hitap bölümlerinden örnekler:
“Ey benim umudumun gandili, gözyaﬂ›m›n mendili, da¤dan bay›rdan aﬂ›rmad›¤›m, dilden gönülden düﬂürmedi¤im, türküynen yörüttü¤üm, duaynan
böyüttü¤üm, gardan g›ﬂdan gay›rd›¤›m,
bazlamaynan doyurdu¤um, tarlada topra¤›m, a¤açta yapra¤›m, bi denem, yavr›m benim, nass›n bakem, iyi min len ?
Ben ninenden sorarsan, ﬂükürler ›rabb›ma iyiyim. Senden baﬂga hiç bi tasam
yok.”
“Ey benim can› gönülden, gursa¤›m›n incisi, gözümün zencisi, g›ymatl›m,
ç›lba¤›m, ba¤r› yan›¤›m, yitimim, elimin
asas›, gönlümün tasas›, evlerin yak›ﬂ›¤›,
g›zlar›n aﬂ›¤›, çorbam›n gaﬂ›¤›, bi danem
nass›n bakem iyi misin len?”
Torununun ninesine yazd›¤› mektubun giriﬂ bölümü:
“Ey benim datl› sözlü, nur yüzlü, elleri havada, dilleri duada, param pulum, unum bulgurum, al bi gülüm,
goc’anam, bir denem, ninem benim nass›n bakem eyi min g›?
Gönlüm, söz konusu gösterimlerinde bu giriﬂ bölümünden sonra, “yavr›m
köyün içinde ne gadar havadislee vaasa
hepicini yaz›n deyon/mektubunda” sözel
kal›b›n› kullanarak as›l anlat›-canland›rma, yani yorumlarla bezeli köyden
haberlerin aktar›ld›¤› bölüme geçmektedir. Türk anlat›-gösterim gelene¤inde oldu¤u gibi çok kere dua, dilek ve hisse
içeren sözel kal›plar›n yer ald›¤› sonuç
bölümlerine, Gönlüm’ün gösterimlerinde
rastlanmaz. O’nun icralar›nda son bölümleri, türkü seslendirmeleri oluﬂturmaktad›r. Bu de¤iﬂim, Özay Gönlüm’ün
sanatç› kiﬂili¤inin yan› s›ra, farkl› ba¤lamlarda farkl› taleplere sahip insanlar›n (örne¤in, bu talep de¤iﬂikli¤i nede-
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niyle Türk anlat›-gösterim gelene¤inde
meddah, aﬂ›k hikayeci gibi icrac›lar›n
yerini elektronik araçlara ve stand-upç›lar gibi icrac›lara b›rakmas›n›n) ve icra
ortam›n›n (elektronik kültür ortam›n›n)
bir gere¤i olarak de¤erlendirilmelidir.
Diyaloglu anlat›m, Göktürk dönemi
kitabeleriyle Uygur dönemi budist ve
maniheist metinleri hariç, ‹slami dönem
Türk yaz›l› kültür gelene¤inin ilk ürünlerinden biri olan Kutadgu Bilig’in de,
Türklük tarihi ile birlikte baﬂlayan Türk
sözlü kültür gelene¤inin an›t eserlerinden biri durumundaki Dede Korkut Hikayeleri’nin de temelini oluﬂturmaktad›r. Keza ayn› anlat›m tekni¤i, Türk ﬂamanlar› taraf›ndan da kullan›lm›ﬂt›r. Diyaloglu anlat›m tekni¤i, her türlü dinibüyüsel ya da din-d›ﬂ› gösterilerin, dolay›s›yla da taklit ve temsilin de temelidir.
Nitekim “bir ses de¤iﬂtirme, anlat›m ve
mizah ustas›”(Nutku 1997: 54) olan
meddah da, hikayesini anlat›rken veya
yaﬂam sahnesini canland›r›rken kulland›¤› en temel anlat› tekni¤i, diyalogla
anlat›md›r. Belki de bu anlat›m özelli¤i
yüzünden Türk anlat›m-gösterim gelene¤i, gerek halk hikayecili¤i ve gerekse
meddahl›k bölümleriyle bir canland›rma
veya gösterim gelene¤i olarak incelenmektedir. Özay Gönlüm, halk hikayecili¤i ve meddahl›k geleneklerini elektronik
kültür ortam›nda birleﬂtirerek 20. yüzy›l
Türk toplumunun estetik ihtiyaçlar›n›
gideren gösterimler ortaya koyarken, yararland›¤› temel tekniklerden biri gelenekselleﬂen bu anlat› tekni¤idir:
Dün de mektubunu ald›m, Ormanc›
Ali Efendi’ye var›veediydim, okuyuveesin
deye.Ara s›ra giderim de okuyuveri sa¤olsun. Ö¤le vaktine do¤ru vurdum gap›ya “tak tak”. Ses seda yok. Tam dönüp geliveriyoodum, gar›s› ﬂ›ng›rtdanak gap›y›
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açt›. “A gözel g›z›m gocen evde yok mu”,
dedim. “Ben uyuyodum, o gazaya gitmiﬂ”, dedi. “He, o giderken sen yerinden
galkmad›n m› a y›l›k”, dedim. “Neyneyim, benim uykum vaad›, giderse gitsin”,
dedi. “Haa, peki”, dedim. Ortal›k bi çeﬂid
oluveemiﬂ, dönüverdim ﬂöyle. “Domatis
suratl›, e¤ri bacakl›, çirkin ﬂey. Töbe töbe, ele güne garﬂ›...”
Türk anlat› ve gösterim gelene¤inin
di¤er önemli bir özelli¤ini de anlat›n›n/
gösterimin müzikle birlikte var olmas›d›r. Destan, hatta ﬂamanistik gösterilerin egemen oldu¤u dönemden beri Türkler, anlat›y› müzikle birlikte sevmiﬂlerdir. ﬁaman gösterilerinde müzi¤in önemli bir yer iﬂgal etmesi, ‹slamiyet öncesi
dönemde ozan-baks›lar›n ellerindeki kopuzlar›yla çal›p söylemeleri, Türk halk
hikayecili¤i gelene¤inde icran›n saz eﬂli¤inde (hikayeye baﬂlamadan önce müzik
temelli fas›l bölümünün varl›¤›, hikaye
bölümünde diyaloglar›n naz›mla ve saz
ezgileriyle birlikte sunulmas› vb.) gerçekleﬂmesi ya da hikayeci aﬂ›klar›n büyük bir bölümünün anlat›mlar›n› saz eﬂli¤inde gerçekleﬂtirmeleri, saz çalamayanlar› dahi genellikle yanlar›nda saz
çalan birini bulundurmalar›(Boratav
1988: 48-51; Cemilo¤lu 2001: 54-55; Güney 1972: 48-49; Öztelli 1962:108-110;
Yüksel 1989: 216-217 vd.), yine Türk seyirlik oyunlar›n›n dramatik, özellikle
sözlü olanlar›n›n ortak özelliklerinden
birini “dans, müzik, ﬂark› ve taklit”
(And1983:17) birlikteli¤inin oluﬂturmas›
ve dolay›s›yla meddahlar›n gösterilerinde çalg›c›lar›n veya çalg›c› tak›mlar›n›n
yer almas›na özen göstermeleri(Nutku
1997: 63), Türk anlat› ve gösterim gelene¤inin bu özelli¤ini aç›klar yeterliktedir. Özay Gönlüm’ün kendi icra üslubunun bu boyutunu oluﬂtururken, Türk
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anlat›-gösterim gelene¤inin bu özelli¤inden ve özellikle aﬂ›k tarz› kültür dairesindeki “musiki olmadan var olamayan,
hatta belirli icra makamlar›n›n söz konusu oldu¤u ‘türkülü hikaye’ alt gelene¤inden”(Görkem 2000: 11) yararland›¤›
söylenebilir. Yaﬂar çal›ﬂmas›nda, “gitar,
keman, piyano ve darbuka”y› da ustal›kla çalabilen Özay Gönlüm’ün mektubun
içeri¤ine göre de¤iﬂen bir makamla gösterimlerinde “kimi zaman saz›yla alttan
dem tuttu¤unu, kimi zaman da banttan
kaval ezgilerini” kulland›¤›n› belirtmiﬂtir(Yaﬂar 2000: 22-23). Gönlüm’ün Nine’nin Mektuplar› icralar›nda, bu secili
anlat›m ile müzik birlikteli¤inin her zaman aﬂa¤›da örnekleri verilen türkü seslendirmeleriyle bitti¤i görülür:
1.
Garabaﬂ goyunumu güde güde getirdim
Getirdim de gabard›c›n(gaba ard›ç) dibine yat›rd›m
Ak g›z sa¤d›, ben südünü bitirdim
Ablas› gözel, kendi garabaﬂ goyunun
Çöz de al Mustaf’Ali, çöz de al
Çöz de al len cav›r›n domuzu, çöz de al
...(Yaﬂar 2000: 24).
2.
Tepsi de tepsi f›nd›klar
Ayﬂe de Veli Aga’y› g›d›klar
Aman aman Ayﬂe’m ﬂan›na
Nas›l ç›kcen Veli Aga’m›n yan›na
...(Yaﬂar 2000: 21).
Özay Gönlüm bu tür anlat›m ve
gösterimlerinde, çok kere kendi derlemelerinden elde etti¤i ve yorumlad›¤› türkü
icralar›na yer vermiﬂtir. Bu icra özelli¤ine, Gönlüm’ün konserlerinin yan›nda
kaset ve plaklar›nda da rastlan›r. Örne¤in Nine’nin Mektuplar› ile ilgili kasetinde Gönlüm, “Dudu G›z, Yand›m Maphushane, Dat Diri Diri Dom, Burma
Burma Duman, Has›r Alt› Gar›nca, As-
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mam Çardaktan, Haydi Ülen” türkülerini de seslendirmiﬂtir.
Özay Gönlüm’ün Türk anlat›-gösterim gelene¤inde yer alan ozan-baks›lar›n epik, aﬂ›k hikayecilerin lirik ve meddahlar›n gerçekçi yaklaﬂ›mlar›ndan yararland›¤› daha önce belirtilmiﬂti. Nitekim Gönlüm’ün derledi¤i ve kendi edas›yla yorumlad›¤› zeybek türkülerinin
yan›nda, 1974 y›l›ndaki K›br›s Bar›s Harekat› s›ras›nda (kendisi de bu harekat
s›ras›nda radyodan “gafil ne bilir neﬂe-i
pür ﬂevki vegay›” ile baﬂlayan mehter
marﬂ›n› seslendirmiﬂtir) yaratt›¤› ve
“...Ülen sefebelikte M›stafa Kemal Paﬂa,
hepicinize bi daha Türklere dakleﬂmeceniz diye töbe dedirmedi mi size he?”(Yaﬂar 2000: 24) ibarelerinin de yer ald›¤›
Nine’nin K›br›s Mektubu’yla, ozan-baks›lar›n epik üslubunu elektronik kültür
ortam›nda devam ettirdi¤i görülür. Bundan baﬂka Gönlüm, icralar›nda aﬂa¤›da
örne¤i verilen Anadolu türkü ve ezgilerine yer vererek aﬂ›klar›n lirik/romantik/
melankolik ve aﬂk› idealleﬂtiren üsluplar›n› yakalamay› da baﬂarm›ﬂt›r:
Elif dedim, be dedim
G›z ben sana ne dedim
Guﬂ ganedi galem olsa
Ah yaz›lmaz benim derdim.
...(Yaﬂar 2000: 21).
Özay Gönlüm, özellikle Nine’nin
Mektuplar›’yla ilgili icralar›nda, çeﬂitli
konulardaki görüﬂlerini belirtmek amac›yla anlat›m-gösterimleri esnas›nda
“arasözlere” baﬂvuran aﬂ›k hikayeciler
(Cemilo¤lu 2001:46-48) ile toplumsal
olaylar› de¤erlendirirken, “dönemlerinin
sosyal, politik, ekonomik aynas›” olarak
kabul edilen (Nutku 1999: 65) yarat›lar›n sahibi meddahlar gibi, “eleﬂtirel bir
bak›ﬂ aç›s›”n›n hakim oldu¤u belirlen-
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miﬂtir. Gönlüm, mektuplar arac›l›¤›yla
yerine göre “eﬂitlik adalet, iyilik, iyi
komﬂuluk, yard›mseverlik, sözünün eri
olmak, gurbetlik” gibi de¤erleri iﬂlemiﬂ,
yerine göre de “12 Eylül Öncesinde kardeﬂ kardeﬂin birbirine girmesini, baﬂl›k
paras›n›, erkek çocuk düﬂkünlü¤ünü,
kentli-köylü ayr›m›n›, bat›l inan›ﬂlar›,
Rumlar›n K›br›s Türkleri’ne yapt›¤› mezalimi” eleﬂtirmiﬂtir. Bütün bu eleﬂtirilerini Gönlüm, çok kere mektup formu
içinde Nine’nin a¤z›ndan torununa “köyden haberler aktar›rken” verme yolunu
seçmiﬂtir. Bu ba¤lamda Nine, köyden
haberler aktar›rken kendinin, gerçekte
ise toplumun yorumlar›n› da eklemeyi
unutmam›ﬂt›r.
Türk anlat›-gösterim gelene¤inin
en önemli özelliklerinden birini de, toplumsal ve bireysel iﬂlevi gere¤i, “mizah”
meydana getirir. Fas›l bölümlerinde “pire, zü¤ürtlük, k›l›b›kl›k, bekarl›k, evlilik, çok eﬂlilik, gelin-kaynana destanlar›na (Boratav 1988:48-49; Çobano¤lu
2000: 56-57) ve halk hikayelerinin tasnifinde”mizah hikayeleri” baﬂl›¤›na da yer
verilmesi (Sakao¤lu 1985: 38), icra s›ras›nda “e¤lendirme amaçl› arasözler”in
kullan›lmas› (Cemilo¤lu 2001: 47), genelde duyguland›rma temelli halk hikayecili¤i gelene¤inin mizahi niteli¤ini ortaya koyan unsurlard›r. Ayn› ﬂekilde
“ses de¤iﬂtirme, anlat›m, mizah ve ustalar›” ve yabanc›laﬂt›rma tekni¤i üstadlar› meddahlar da güçlü gözlem yetenekleriyle çevrelerinde gördükleri veya çeﬂitli
kaynaklardan elde ettikleri (yaz›l› ve
sözlü kaynaklar) olay ve tipleri, çok kere
karikatürleﬂtirerek
canland›rm›ﬂlar(Nutku 1997: 54-56, 60) ve dönemlerinin toplumsal sorunlar›n› mizahi bir üs-
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lup kullanarak ortaya koymuﬂlard›r.
Benzer anlat›m-gösterim üslubunun
Özay Gönlüm taraf›ndan da devam ettirildi¤i görülür. Ayn› zaman f›kra anlatma ve lakap takma ustas›(Yaﬂar 2000:
24) olan Gönlüm’ün icralar›nda, Anadolu insan›n›n çok kere Karacao¤lan’›n üslubunu hat›rlatan, hafifletilmiﬂ cinsellikle kar›ﬂ›k mizah anlay›ﬂ›n›n sergilendi¤i belirlenmiﬂtir. Bu mizah anlay›ﬂ›n›n
yarat›lmas›nda genellikle “atasözlerinden, deyimlerden, yerel terimlerden, yöresel(genellikle Denizli yöresi) hitap ﬂekillerinden ve di¤er a¤›z özellikleri ile
mizahi türküler ve türkü motiflerinden,
yine yerel motiflerle süslü anlat›m/tasvir/yorum kal›plar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r. Özay Gönlüm’ün bu mizah anlay›ﬂ›n›, sadece gösterilerinde de¤il, bütün yaﬂam› boyunca sergiledi¤i, yak›n dostlar›nca ifade edilmiﬂtir (Yaﬂar 2000: 22).
Yukar›da ve aﬂa¤›da baz› bölümlerinden
örnekler sunulan Nine’nin Mektuplar›,
bu türden mizahi unsurlarla doludur:
1.
...M›g›rd›c›n ﬁabano¤lan, Yal›nayak Fadime’nin Irm›zan, F›t›k Osman’›n M›rat,
esgerli¤imiz yetti, günümüz bitti deyi geldiler gari köye. Maﬂallah bu olmuﬂlaa,
gahbe anal›lar, maydonoz gibi gittile,
turp gibi geldilee, gari köye...
2.
...Eh len Karadurmuﬂ Day›’n bi ›radyo
alm›ﬂ gelmiﬂ ﬂeherden. Alt›yüzelli pang›not veemiﬂ alm›ﬂ gelmiﬂ emme onunku
gibi gözel türkü söyleyen ›radyo köyün
içinde yok. Hele bi de Azimem deye bi
türkü dutturuveriyo baz›. Esgerli¤in yetip gelivesen a yavr›m, dü¤ününü de edivesem, nazl› Emine’ne de gavuﬂuvesen o
Azimem türküsünü çald›rdecen de ele
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güne garﬂ› gari seksen yaﬂ›ndan sona
ﬂakk›d› ﬂukkudu oynay›vecen anas›na
satem.
3.
Dudu G›z (türkü metni):
Bahçenizde gören var
Pullu¤uyla süren var
‹nkar etme Dudu G›z
Sar›l›rken gören var.
Aman Dudu G›z gald›m yal›n›z
Ahﬂam ahﬂam pencereyi depmeli
Dutup dutup ah Dudu G›z› öpmeli
Nerelisin ah Dudu Gelin nereli
Deli oldum ah sana gönül vereli (ba¤lant›).
...
Ayva sar› nar sar›
Ayveye gonar ar›
G›z›n› bana vermeyen
Kirli gömlekli gar›.
...
4. (Türkü metni):
Deniz alt›nda bal›k
Okkal›kt›r okkal›k
Gad›n anam goyver beni evlencem
Yetti gari yemin olsun bekarl›k.
Öte yakal› beri yakal›
Nas›l gaç›verdin be¤endin de kürek sakal›...(Yaﬂar 2000: 21).
Türk anlat›m-gösterim gelene¤inde
genellikle icrac›n›n olaylar›/vak’y› 3.ﬂah›s a¤z›ndan anlatmaya baﬂlad›¤›, ancak
bir süre sonra kahramanlarla özdeﬂleﬂerek onlar›n a¤z›ndan anlat›m› sürdürdü¤ü, bu kimli¤inden çok kere hissenin verildi¤i son bölümde s›yr›ld›¤› görülür. Nitekim bu özdeﬂleﬂme tekni¤i, tiplerin
ses, görünüm ve hareketleriyle canland›r›ld›¤› meddahl›k gelene¤inde de gösterimin esas›n› oluﬂturmaktad›r. ‹ki gelenek
aras›ndaki üslup farkl›l›klar›n› aç›klayan Nutku, meddah›n dinleyiciyi ﬂive
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taklitleri ve mimikle günlük yaﬂam›n içine çekme ve iluzyon yaratma çabalar›na
karﬂ›n aﬂ›¤›n s›k s›k söyledi¤i türkü ve
deyiﬂlerle iluzyonu kesen tutumuna dikkat çeker(Nutku 1997: 64). Gönlüm’ün
icralar›nda her iki tutumun da var oldu¤u görülür. Örne¤in Gönlüm, yukar›da
metni verildi¤i üzere kendi a¤z›yla Umman Nine’yi tan›tan bir giriﬂ yapt›ktan
sonra, mektup metinlerini Umman Nine’nin ve torununun a¤z›ndan seslendirmiﬂ/canland›rm›ﬂ ve icras›n› türküler
söyleyerek bitirmiﬂtir. Bu yarat› ve icra
tekni¤i, Gönlüm’e metinleri canlad›rma
ve icras›n› a¤›z taklitleri ve türkü seslendirmeleriyle süsleme kolayl›¤›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Türk anlat›m-gösterim gelene¤i, icrac›-dinleyen-metin ba¤lam›nda yarat›lan ve icra edilen bir gelenektir (Baﬂgöz
1986: 49-64; Nutku 1997; And 1983 ve
1985; Çobano¤lu 2000; Cemilo¤lu 2001
vd.). Radyo, televizyon gibi elektronik
iletiﬂim araçlar›n›n, farkl› boﬂ zaman ve
estetik ihtiyaç giderme araç ve yöntemlerinin henüz bulunmad›¤› dönemlerde,
bu yüzyüze iletiﬂim temelli anlat›m-gösterim ortamlar›nda dinleyicinin icray› ve
icra metnini etkilemesi do¤ald›r. Ancak,
Özay Gönlüm’ün icralar›n› gerçekleﬂtirdi¤i ortamlar, oldu¤unca yüz yüze iletiﬂimi yok eden elektronik kültür ortamlar›d›r. Gönlüm, “canl› yay›nlanan televizyon programlar›n› izleyicilerin istekleri
do¤rultusunda ﬂekillendirerek, konserleri ve araﬂt›rma gezilerinde izleyici-dinleyici kitlesi ile yüz yüze s›cak ve samimi
iliﬂkiler, dostluklar kurarak” elektronik
kültür ortam›n›n bu tür olumsuz etkilerini ortadan kald›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Di¤er bir ifadeyle Gönlüm’ün yaratma ve
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icra faaliyetlerinde, t›pk› geleneksel anlat›m ve gösterim ortamlar›nda oldu¤u
gibi, dinleyici icray› biçimlerdirmeye devam etmiﬂtir.
Özay Gönlüm, Türk gösterim gelene¤inin en önemli bölümlerinden birini
oluﬂturan halk danslar› konusunda da
önemli derlemeler yapm›ﬂt›r. Gönlüm,
biri Fethiye/Mu¤la zeybe¤i, di¤erleri ise
Denizli yöresi zeybekleri (Akçakoca Zeybe¤i, Denizli Zeybe¤i, K›rm›z› Gül Zeybe¤i, Köﬂkdere Zeybe¤i, Yuvarlak Zeybe¤i,
Çak›r Zeybek, Gireniz Sipsi Gaydas›) olmak üzere sekiz adet oyun havas›n› (sözsüz k›r›k havay›) derleyip notaya geçirmiﬂtir. Yine Ahmet Yamac› taraf›ndan
derlenip notalanan Memeli Zeybe¤i’nin
de kaynak kiﬂisi Özay Gönlüm’dür (Yaﬂar 2000: 24).
Lise y›llar›nda bir terzinin yan›nda
yapt›¤› ç›rakl›¤›n da etkisiyle Özay Gönlüm’ün icralar› s›ras›nda ve özel yaﬂam›nda özenle giyindi¤i, kravats›z ve tak›m elbisesiz dolaﬂmad›¤›, giysi/kostümlerinde yaka i¤nesi, kol dü¤mesi, kravat,
tespih ve kasket (zengin bir tespih ve
ﬂapka koleksiyonuna sahip oldu¤u, ayn›
kaynakta kaydedilmiﬂtir; bu arada bu
koleksiyonlar ile, Gönlüm’ün b›rakt›¤›
di¤er unsurlar›n Denizli’de kurulabilecek olan Özay Gönlüm Müzesi’ni dolduracak yeterlikte oldu¤u da unutulmamal›d›r) gibi unsurlar› uyumlu bir ﬂekilde
kulland›¤› belirtilmiﬂtir(Yaﬂar 2000: 24).
Gönlüm, gösterimlerinde ve özel yaﬂam›nda geleneksel motiflerle bezenmiﬂ
giysi/kostümler ile aksesuarlar kullanm›ﬂt›r. Plak, kaset üzerlerindeki foto¤raflar, ekran görüntüleri ve sahne görünümleri arac›l›¤›yla ortaya konulan ve
alg›lanan bu giyim kuﬂam tarz›, Gön-
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lüm’e elektronik kültür ortam›nda izleyici/dinleyicisiyle kolayca iletiﬂim kurmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Türk anlat›m gelene¤inde icrac›n›n giyim-kuﬂam ﬂekli ile ilgili olarak, yap›lan taramalara göre ayr›nt›l›, müstakil bir bilimsel çal›ﬂman›n
bulunmad›¤› belirlenmiﬂtir. Ancak özellikle Aﬂ›k tarz› kültür gelene¤inde halktan giyim kuﬂam tarz› olarak ayr›lmaman›n yayg›n bir kabul oldu¤u gerçe¤ine
karﬂ›n, 20.as›r aﬂ›klar›ndan baz›lar›n›n
geleneksel giysilerle(bu konuda Aﬂ›k
Bayramlar› önemli bir araﬂt›rma sahas›d›r) icralar›n› gerçekleﬂtirdikleri görülmektedir. Gösterimin esas›, farkedilmek
ve dolay›s›yla her bak›mdan farkl›laﬂmak (mekan olarak farkl› bir konumda
icrada bulunmak, giysi, tav›r, görünüm
olarak dinleyici-izleyici kitlesinden farkl›laﬂmak) üzerine kuruludur. Bu gösterim tekni¤inin daha önceleri “süngü,
tu¤, teberzin (küçük balta), sonralar›
makreme ve de¤nek”i aksesuar olarak
kullanan, anlat›lar›n› dinleyicileri yukardan görülmesini sa¤layacak yüksek
bir yerde gerçekleﬂtiren (Nutku 1999:
48-51, 62) meddahlar taraf›ndan kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Sonuç:
Bu makalede, Özay Gönlüm Türk
anlat›m-gösterim gelene¤i kapsam›nda,
yarat›c› ve araﬂt›r›c›/geliﬂtirici kimli¤in
oluﬂumu ile icra/gösterim aç›lar›ndan incelenmiﬂtir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada Özay
Gönlüm örneklemesinden hareketle aﬂ›k
tarz› hikaye ve meddahl›k gelenekleri
esas al›narak Türk anlat›m-gösterim gelene¤indeki süreklilik ve de¤iﬂmeler belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sonuçta, müstakil bir kitap konusu durumundaki Özay
Gönlüm’ün ikinci sözlü kültür/elektro-
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nik kültür ortam›nda Türk anlat›m-gösterim gelene¤inin önemli ve yarat›c› bir
temsilcisi oldu¤u delilleriyle ortaya konulmuﬂtur. Özay Gönlüm’ü konu edinen
bu çal›ﬂmadaki yaklaﬂ›m›n, Türk kültürünün geleneksel müzik alan›ndaki eﬂsiz
yarat›lar›n› kal›c› hale getirme gayreti
içindeki Mo¤ollar, Ersen ve Dadaﬂlar,
Kubat, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi grup ve sanatç›lar› da kapsayacak ﬂekilde sürdürülece¤i beklenmektedir. Bu tür araﬂt›rmalar, halk kültürünün ve dolay›s›yla kültür biliminin, günümüz toplum ve insan›n›n anlaﬂ›lmas›,
aç›klanmas› ve sorunlar›na çözümler
üretilebilmesindeki iﬂlevselli¤inin farkedilmesine de katk› sa¤layacakt›r.
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