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ÖZET
Âﬂ›kl›k gelene¤i, saz eﬂli¤inde do¤açlama ﬂiir yaratma sanat›d›r. Bu gelenek günümüzde Türkler aras›nda korunmaktad›r. Bu yerel kültür ürününü, küresel kültür, insanl›¤›n bir zenginli¤ine daha sahip ç›kmak
ad›na tan›mal›d›r. Yaz›da, Talât S. Halman’›n eylem ve düﬂünce adam› olarak bu konuda yapt›klar›ndan söz
edilmektedir. Yaz›n›n sonunda, ilginç hikâyeleri bulunan iki “koﬂma”s›na yer verilmektedir.
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RÉSUMÉ
Les poètes populaires pratique l’art de la création poétique improvisée avec accompagnement instrumental. Cette tradition continue d’exister de nos jours chez les Turcs. Il faut que la culture mondiale face la
connaissance de ce produit de la culture locale en vue de sauvegarder l’une des richesses de l’humanité.
L’article parle des actions et des pensées de Talât S. Halman à ce sujet. Deux de ses “koﬂma” relatant des faits
intéressants se trouvent à la fin de cet article.
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UNESCO’nun tan›mlamas›yla “Somut Olmayan Kültürel Miras”›m›z›n küreselleﬂen ve gittikçe tek biçimlileﬂen
dünyada bize özgü, özgün ve binlerce y›l
öncesine dayanan köklü geçmiﬂiyle güçlü
bir sanat alan› olan âﬂ›kl›k gelene¤i, ülke
içinde yap›lan küçümsenemeyecek say›daki çal›ﬂmaya karﬂ›n, uluslar aras› alanda yeteri kadar tan›t›lamam›ﬂ ve “yerel”
kalm›ﬂt›r. Ça¤daﬂ dünyan›n büyük bir bölümünde art›k, yaz›l› edebiyat›n d›ﬂ›nda
ﬂiir üretilmemektedir. Hele bu ﬂiirlerin
bir enstrüman eﬂli¤inde “do¤açlama” söylenmesi, bir çok kültür için çok gerilerde
kalm›ﬂ, zaman›m›zda görülmesi mümkün
olmayan bir zenginliktir. Âﬂ›kl›k gelene¤inin “do¤açlama” ﬂiir söyleme, “muamma asma”, “dudakde¤mez/lebde¤mez”,
“taﬂlama”, “kompleks rüya motifi” gibi
son derece görsel ve görselleﬂtirmeye yatk›n sanat verimleri, gören ve iﬂitenlerin
ﬂaﬂk›nl›klar›n› gizleyemedi¤i bir özgün
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yaratma alan›d›r. Türkü söyleme gelene¤i ça¤›m›zdaki varl›¤›n› Veysel, Mahsuni
ﬁerif, Ali ‹zzet, Ferahi, Murat Çobano¤lu,
Taﬂl›ova, Kul Nuri gibi âﬂ›klar›n yaratmalar›yla sürdürüyor. Böyle bir gelene¤in
kendi kültür de¤erlerine önem veren, onlar› küre ile paylaﬂma yöntem ve tekniklerini bilen bir ulusun elinde nas›l bir
“küresel” tüketime dönüﬂece¤ini hayal
ediyorum. Türk halkbiliminin, özellikle
halk müzi¤i araﬂt›rmalar›n›n önemli
isimlerinden biri olan ünlü Macar bestecisi Bela Bartok, “Ne ﬂaﬂ›lacak bir gerçektir ki bu gelenek bin beﬂ yüz y›ld›r kesintisiz devam etmiﬂtir. Böyle bir süreklili¤i
baﬂka yerlerde bulamay›z” (Aktaran, Halman 1988:11) derken, san›r›m de¤erini
bilmemiz gereken kültür varl›¤›n›n özelli¤ini bir yabanc› gözüyle en çarp›c› ﬂekilde
anlatm›ﬂt›r.
Âﬂ›k Edebiyat›n›n Türk edebiyat›
içinde önemli bir yeri oldu¤u ve bu edebi-
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yat›n araﬂt›r›lmas› gerekti¤i düﬂüncesi
1913-1914 y›llar›nda kaleme al›nan ilk
folklor yaz›lar›nda kendine yer bulur. Ziya Gökalp, Fuad Köprülü ve R›za Tevfik
taraf›ndan yaz›lan bu üç makaleyle âﬂ›k
edebiyat›n›n araﬂt›r›lmas› ve “milli edebiyat” oluﬂumunun temeline yerleﬂtirilmesi
düﬂüncesi bir anlamda bilimsel bir bildirgeyle kamuya duyurulmuﬂ ve k›sa zaman
içinde eyleme dönüﬂtürülmüﬂtür. Baﬂlang›çtaki “ulusçu” bak›ﬂ sonraki dönemde
“halkç›” bak›ﬂla desteklenince, 20. yüzy›l,
âﬂ›kl›k gelene¤i araﬂt›rmalar› aç›s›ndan
çok verimli olmuﬂtur. Bir anlamda Osmanl› dönemi ﬂair antolojileri demek olan
ve dönemin edebiyat eleﬂtirmenleri taraf›ndan yaz›lan “ﬁuara Tezkireleri”nde ad›
san› bulunmayan âﬂ›klar, 20. yüzy›lda
Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihçisi ve
eleﬂtirmenlerinin de¤er vermesiyle asl›nda halk aras›nda sözlü gelenek yoluyla
kuﬂaktan kuﬂa¤a geçerek günümüze ulaﬂan ﬂöhret ve sanatlar›na ayd›nlar›n da
dikkatini çekebilmiﬂlerdir.
Âﬂ›kl›k gelene¤ine dikkatini yönelten araﬂt›rmac› ve ayd›nlar, ne yaz›k ki
büyük oranda bu gelene¤i “yerel” ölçekte
bir folklor ve sanat olay› olarak alg›lam›ﬂlar, bu gelene¤in “küresel” ölçekte taﬂ›yabilece¤i de¤er üzerinde durmam›ﬂlard›r.
Günden güne yerel renk ve özelliklerini yitirerek tek biçimlileﬂen dünya için,
son y›llarda uluslar aras› alanda büyük
bir duyarl›l›k gözlenmektedir. Bu duyarl›l›¤›n en önemli göstergelerinden birisi de
UNESCO’nun 1972 y›l›nda imzalanan ve
özellikle taﬂ›nmaz kültür ürünlerini de¤erlendirmeyi amaçlayan “Kültürel Miras” sözleﬂmesinden sonra, “Somut Olmayan Kültürel Miras”›n korunmas›na yönelik att›¤› büyük ad›m ve gelinen sonuç
kayda de¤erdir. Türk ayd›n› ve âﬂ›kl›k gelene¤i araﬂt›r›c›s›, dünyan›n somut olmayan kültürel miras› ba¤lam›nda âﬂ›kl›k
gelene¤ini yeni okumalarla zenginleﬂtirerek küresel kültürün bir parças› haline
getirmeyi denemelidir. Kurulan uluslar
aras› jüri taraf›ndan 2001 y›l›nda sonuç-
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land›r›lan bir proje kapsam›nda UNESCO taraf›ndan iki dilde yay›mlanan “Somut Olmayan Kültürel Miras›n 19 Baﬂ
Yap›t›” 19 ülkedeki “ilginç” geleneklerin
foto¤rafl›
tan›t›mlar›n›
içermektedir.(UNESCO 2001) Âﬂ›kl›k Gelene¤inin
insanl›¤›n korunmas› gereken somut olmayan kültürel miras› çerçevesinde en
az›ndan bu 19 “baﬂyap›t” kadar önemli ve
küresel dikkate de¤er oldu¤unu düﬂünüyorum.
Sadece Bela Bartok gibi yabanc›
araﬂt›r›c›lar›n de¤il, di¤er kültürleri çok
yak›ndan tan›yan Türk araﬂt›r›c›lar için
de -Köprülü’nün ifadesiyle “bir dilber
tarz” olarak- âﬂ›kl›k gelene¤i, araﬂt›r›lmas›, yaﬂat›lmas› ve küreye kazand›r›lmas› gereken bir kültürel mirast›r. Türkiye’nin bu ölçütlerde ve özellikte say›l› ayd›nlar›ndan biri olan Prof. Dr. Talât S.
Halman’›n âﬂ›kl›k gelene¤ine yönelen
dikkati, yaﬂam öyküsü ile birlikte ele
al›nd›¤›nda daha bir anlam kazanmaktad›r. Halen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü Baﬂkan› olan Halman,
uzun y›llar çeﬂitli Amerikan üniversitelerinde dil, kültür ve edebiyat alanlar›nda
ders vermiﬂ, idarecilik yapm›ﬂ, Türkiye’nin ilk kültür bakan› olmuﬂ, D›ﬂ ‹ﬂleri
Bakanl›¤› Kültür ‹ﬂleri Büyükelçisi,
UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak
uluslar aras› görevlerde bulunmuﬂtur.
(Onun bilim adam› kimli¤iyle yapt›¤› çal›ﬂmalar› buraya kaydetmek ne yaz›k ki
yaz›m›z›n hacim ve amac›n› aﬂ›yor. Daha
fazla bilgi www.bilkent.edu.tr adresinden
al›nabilir.) Say›n Halman, hayat› boyunca kültürlerin birbirlerinden etkilenerek
oluﬂturduklar› güzellikler kadar, kendi
do¤al kaynaklar›ndan gelen güzellikleri
de görme ve de¤erlendirme özelili¤ine sahip bir ayd›nd›r. Onun bu duyarl›l›¤›n›
yans›tan bir çok yaz›s› ve eylemi vard›r.
Milli Folklor dergisinin “Türk Halkbiliminde Genç Bilkentliler Yaklaﬂ›m› Özel
Say›s›”na sunuﬂ olarak yazd›¤› “Halk Sözünün Dehas›” (Halman 2002:6-7) baﬂl›kl› yaz›s› onun bu alandaki bilimsel duyar-
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l›l›¤›n›n son örneklerinden biridir, ilki de¤ildir. Erendüz Atasü ve Mustafa ﬁerif
Onaran’la birlikte haz›rlad›klar› TRT2’de
yay›mlanan “Sözün Büyüsü” programlar›ndan birisini (15 ﬁubat 2003) “Gelenek
ve Karacao¤lan” konusuna ay›rd›¤›n›
onun bilimsel biyografisinde yer alan
halk kültürü ile ilgili yüzlerce çal›ﬂmay›
ihmal ederek ve bireysel deneyimimi öne
ç›kararak hat›rlatmak istiyorum.
Halman Hoca, 18 Temmuz 1988 tarihinde Milliyet Gazetesindeki “Âﬂ›klar ﬂöleni” baﬂl›kl› ‹stanbul festivalinden söz
etti¤i köﬂe yaz›s›nda ﬂöyle yaz›yor: “Ulusal kültürümüzün en renkli yarat›klar›ndan biri olan âﬂ›klar gelene¤i de festivali
canland›rd›. ‘Âﬂ›klar ﬂöleni’ oldum olas›
heyecanland›r›r beni. Her ﬂeyden önce,
kökleri Orta Asya’ya dayanan halk ﬂiirini
ve müzi¤ini birleﬂtiren eski bir sanat›m›zd›r. Hatta belki de en eski sanat›m›zd›r. Anadolu’nun gönlünden gelen, samimi, canl› bir ﬂiir ve müzik türüdür. Ve çok
ilginç bir yönü, ozanlar›n an›nda, irticalen ﬂiir yaratarak yar›ﬂmas›, birbirlerine
sazla sözle karﬂ›l›k vermesidir.”(Halman
1988:11)
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kültür
bakan› olan Halman’›n âﬂ›k edebiyat›n›n
geleneksel gösterimlerine ve kökenlerine
yönelen bu bilimsel dikkati, onun bilim
adam› kiﬂili¤inin yan›nda bir dönem Türkiye’nin kültür iﬂlerinden sorumlu en
yüksek seviyedeki devlet temsilcisi olmas› bak›m›ndan da çok önemlidir. Belki
bundan daha önemli bir di¤er konu ise,
onun bir “nutuk ve nasihat” üslubu içinde
yap›lmas›na al›ﬂ›k oldu¤umuz “protokol”
konuﬂmalar›n›n bildik kal›plar›n› k›rarak, 1971 y›l›nda Kültür Bakan› olarak
kat›ld›¤› Konya Âﬂ›klar Bayram›’nda
kendisinin kaleme ald›¤› ve “Âﬂ›k Talat”
mahlas›n› kulland›¤› “âﬂ›klama”(âﬂ›k tarz›, âﬂ›klar gibi anlamlar›nda kullan›l›r)
bir ﬂiir okuyarak kürsüden inmesidir. Bas›na yans›yan bu “radikal” tav›r, “bakan
ﬂiir okur mu?” diye düﬂünen devrin baﬂbakan› taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanmaz. Bu
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yaklaﬂ›m, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
kültür bakan›n›n istifas› ile sonuçlan›r.
Baﬂka bir söyleyiﬂle Talât Halman, Cumhuriyet tarihinin âﬂ›k tarz› ﬂiir yazd›¤› ve
onu kürsüden okudu¤u için görevini b›rakmak zorunda kalan ilk ve tek bakand›r. Ancak bu olay Talât Halman’› “usland›rmaz”! Uluslar Aras› ‹stanbul Festivali’nde mahlas›n› “Halman Der ki” ﬂeklinde kulland›¤› koﬂma tarz›ndaki ﬂiiriyle
âﬂ›klar›n aras›nda ﬂölene kat›l›r. Onun
bu ›srar›n›n ard›nda “Devlet âﬂ›klar› hep
ihmal etmiﬂtir. Oysa âﬂ›k gelene¤ini destekleyip yaﬂatmal›y›z. Bu ancak devlet
veya bir büyük vak›f taraf›ndan yap›labilir.” (Halman 1988) ﬂeklinde yaz›ya geçirdi¤i düﬂüncesi egemendir.
Edebiyat Nedir adl› eserinde JeanPaul Sartre, 1946 y›l›nda ç›karmaya baﬂlad›¤› Temps Modernes adl› dergisinde ﬂiire yeteri kadar yer vermemekle, dolay›s›yla ﬂiiri sevmemekle suçlanmas›na cevap verirken “Beni ﬂiirden nefret etmekle
suçluyorlar… Oysa bu, tersine, bizim ﬂiiri
çok
sevdi¤imizin
kan›t›d›r.”(Sartre
1995:16) der. Milli Folklor’da ﬂiire az yer
verirken, Say›n Halman’›n iki âﬂ›klamas›n› yay›mlamam›z›n “Sartre duyarl›l›¤›”
ba¤lam›nda yorumlanmas›n› istiyoruz.
Bununla birlikte, Fevzi Hal›c›’n›n âﬂ›klar
bayramlar› gibi uzun y›llar büyük bir
gayretle yürüttü¤ü ikinci önemli kültürel
etkinli¤i olan Ça¤r› dergisinde “Âﬂ›klar
Ulusun Gönlü, Öz Sesi” baﬂl›kl› ve
“Kültür Bakan› say›n Talât S. Halman’›n
Konya Âﬂ›klar Bayram›nda aç›ﬂ konuﬂmas› olarak okudu¤u ﬂiirdir” aç›klamas›yla yay›mlanan “olayl› ﬂiir” yeni sanat
verimlerine ilham verebilecek bir hikayeye sahip oldu¤u kadar, tarihe ›ﬂ›k tutmas›yla da önem taﬂ›maktad›r. 1988 y›l›nda
yay›mlanan ikinci ﬂiir ise, Halman Hoca’n›n aradan geçen zamanda âﬂ›kl›k gelene¤i konusundaki yaklaﬂ›m›n› aynen
korudu¤unu, ilk ﬂiirin geçici bir hevesin
ürünü olmad›¤›n› göstermektedir.
Yaz›m›z›n sonunda, bu iki âﬂ›klamay› yeniden okurun dikkatine sunuyoruz.
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ÂﬁIKLAR ULUSUN GÖNLÜ, ÖZ SES‹
Merhaba âﬂ›klar, selâm sizlere!
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Ac›r›m ﬂiirden nasipsizlere.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi
H›nç ve nefret saçar karanl›k kiﬂi.
Sevgi ve ﬂiirdir âﬂ›k›n iﬂi.
Sürsün güzelli¤in gülümseyiﬂi,
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Sevmezler yalan›, kini, d›rd›r›;
K›narlar hasedi, cengi, vur k›r›;
Bar›ﬂ›k gezerler k›r›, bay›r›;
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Duygudur âﬂ›k›n kemi¤i, eti.
‹yi güçler ezer kötü niyeti.
En güzeli, sevgi Cumhuriyeti.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Çok çektik kavgadan, h›rstan ötürü.
Bitsin nefretlerin çirkin h›r gürü,
Baﬂlas›n uzlaﬂma, bar›ﬂ, hoﬂgörü.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Nifak kol gezerse toplum bozulur.
Geçsin çat›ﬂman›n yerine huzur.
Karanl›¤› bo¤sun inanç dolu nur.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Milletin kavgadan usanc› vard›r,
Bölünen toplumda tüm sanc› vard›r,
Türk’ün bütünlü¤e inanc› vard›r.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Asla görmemiﬂtir Türkler esirlik
Sürdükçe ulusal bar›ﬂ ve birlik
Aﬂk ve ﬂiir gibi düzenle dirlik.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Mevlânâ’dan gelen iman ilkesi,
Yunus’un ﬂiir ve sevgi ülkesi,
Atatürk’ün üstün Türk mucizesi,
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Yönelmek iyiye, aﬂka, güzele,
Yorulmak inançla, ruhla, ülküyle,
Yaﬂamak birlikte, dostça, elele
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi.
Âﬂ›k Talât der ki Bakan Halman’a:
E¤ri yol olamaz do¤ru bakana.
Âﬂ›k›m halk›ma, sulha, ozana.
Âﬂ›klar ulusun gönlü, öz sesi. (Halman 1971:4)
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ÂﬁIKLARA GÜZELLEME
Yurdumuzun kalbi ﬂiirde atar:
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Ozanlar coﬂtukça neﬂemiz artar.
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Bu ozanlar aﬂk›n ve sözün eri;
Güzelim Türkçemiz do¤al› beri.
Bize onlar sundu eﬂsiz sesleri:
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Güzelleﬂtirirler her gülücü¤ü;
Onlardan tad al›r so¤an cücü¤ü;
Bir cennet yaparlar bir öpücü¤ü
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Önlerinde ﬂair Feyzi Hal›c›;
Yaratt›klar› her türkü kal›c›;
ﬁiirleri, k›na sokar k›l›c›
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Devlet, ozanlar› unutmuﬂ mu, ne?
Hiç kulak asm›yor ﬂiirlerine
Hükümet görsün ﬂu gerçe¤i yine:
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Ozanlar, sevgili vatan mal›d›r:
Her birine maaﬂ ba¤lanmal›d›r,
Türlü türlü destek sa¤lanmal›d›r.
Aﬂ›klar ﬁöleni cana can katar.
Halman der ki:
Can›m koﬂmalar› girer yar›ﬂa,
Tomurcuk saçarlar yaza ve k›ﬂa;
Ozanlar tutkundur aﬂka, bar›ﬂa.
Âﬂ›klar ﬁöleni cana can katar. (Halman 1988:11)
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