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ÖZET
Bu çal›ﬂmada, Âﬂ›k Mensubî ile babas› Âﬂ›k Meydanî üzerine yapt›¤›m›z söyleﬂiden elde ettti¤imiz,
âﬂ›kl›k gelene¤i ile ilgili verileri; Kayseri’nin moderniteye nispeten tepkili ﬂehir hayat›, patronaj ve âﬂ›kl›k
gelene¤inin bu ba¤lamda geçirdi¤i evrimi tart›ﬂmak için kulland›k.
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ABSTRACT
This discussion is based on recorded conversations with Aﬂ›k Mensubî concerning his father Aﬂ›k Meydanî. This material is used to discuss the evolution of the âﬂ›k tradition in the contexts of the relatively conservative milieu of the city of Kayseri and the patronage of the Turkish goverment.
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Türkiye’de âﬂ›kl›k gelene¤i modernleﬂen ﬂehir hayat› içerisinde geleneksel
normlar›n› dönüﬂtürerek yaﬂamaya devam
etme çabas›ndad›r. Modernleﬂme öncesinde, ﬂehir ﬂehir, köy köy gezerek, konaklad›klar› yerlerde halk›n “ba¤›ﬂ”lar› ile geçimlerini sa¤layan âﬂ›klar›n, modernleﬂme
süreciyle paralel iﬂleyen ﬂehirleﬂmenin ve
yaz›l› kültürün egemenli¤i alt›nda, ba¤lam›ndan uzaklaﬂm›ﬂ bir gelene¤i sürdürme
ﬂekilleri, halkbilimi çerçevesi içerisinde bir
sorunsal olarak ele al›nabilir. Nitekim biz
de bu yaz›m›zda -genelleme yapman›n sak›ncalar›n› da an›msayarak söyleyecek
olursak- modernleﬂmeyi nispeten tepkili
yaﬂayan bir büyükﬂehir olarak Kayseri’de,
saz âﬂ›kl›¤›n› icra eden Âﬂ›k Mensubî (Dilaver Ero¤lu) ile, babas› Âﬂ›k Meydanî (‹dris Ero¤lu) üzerine yapt›¤›m›z söyleﬂi sonucunda elde etti¤imiz bilgileri temel alarak,
modern ﬂehir hayat›yla sorunlu bir birliktelik yaﬂayan âﬂ›kl›k gelene¤ini, bu ba¤lam
üzerinden tart›ﬂaca¤›z.
Kayseri’nin moderniteye nispeten
tepkili bir ﬂehir oldu¤unu yukar›da söylemiﬂtik. Aﬂ›k Mensubî, babas› Âﬂ›k Meydanî’nin Kayseri’ye geldikten sonra derme-

çatma bir kulübe kurarak, burada “ça¤›r›p
ç›¤›rmaya” baﬂlad›¤›n› ve k›sa zaman sonra gerek ﬂehir halk›ndan, gerekse de civar
köylerden yo¤un bir izleyici kitlesinin babas›n› izlemeye baﬂlad›¤›n› söylemiﬂti. Modernite öncesi âﬂ›klar›n ﬂehir kahvelerinde
saz çal›p, hikâye anlatmalar›na dair bir
gösterge olabilecek bu durumla, Kayseri’nin eksik modernli¤i aras›nda bir nevi
ba¤l›laﬂ›m kurulabilir, ancak burada yerleﬂik olan âﬂ›k, hareketli olan izleyici kitledir
ve bu da modern ﬂehir hayat›n›n bir göstergesidir. Gelenek evrilerek de olsa devam
etmek istemektedir. Gelene¤in bir aya¤›
olarak âﬂ›¤› ele al›rsak, öteki aya¤› performans talep eden ve civar köylerden sadece
âﬂ›¤› dinlemek için gelen halk kitleleridir.
Bu derme çatma bina içerisinde yap›lan performanslara zamanla baﬂka âﬂ›klar
da kat›l›r ve performans talebi artarak devam eder. Yöre âﬂ›k potansiyeli fazla bir
yer olmas›na ra¤men konuﬂmam›z esnas›nda Âﬂ›k Mensubî babas›n›n yeganeli¤ini
sürekli vurgulam›ﬂt›. Bu durumu ise Âﬂ›k
Meydanî’nin, Kayseri toplum hayat› içerisinde bu gelene¤e bir “yer” açmas›na ba¤layabiliriz. Âﬂ›klar geçimlerini çeﬂitli iﬂlerde
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çal›ﬂarak karﬂ›lamaktad›r. Performans esnas›nda sat›ﬂa sunulan çay, kahve gibi içeceklerin gelirleriyle binan›n bak›m› karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›l›r. Gelene¤in devam› için
yerel piyasa ﬂartlar›na bir uyum çabas›
olarak al›mlayabilece¤imiz bu iﬂletmecilik,
Aﬂ›k Mensubî’nin aktar›m›yla “çaresizlikten”dir. Bizce bu “çaresizlik”, sözlü kültür
ba¤lam›nda e¤lence (entertainment) olarak alg›lanan “iﬂ”in, korunup de¤erlendirilmesi gereken “sanat”a evrimidir.
Yine Âﬂ›k Mensubî’den ö¤rendi¤imize
göre bu zaman zarf› içerisinde Âﬂ›k Meydanî devlet birimleriyle temasa geçer. Kültür
bakanl›¤›n›n çeﬂitli birimlerine mektuplar
yazarak destek ve ilgi talep etmektedir.
Âﬂ›¤›n maddi gücü kendi sanat›n› korumaya yetmemektedir ve bu noktada devletten
istenilen bir nevi “patronaj”d›r (‹nalc›k, ﬁair ve Patron) . Nitekim konuﬂmam›z›n en
önemli yerlerinde Âﬂ›k Mensubî’nin s›kça
âﬂ›kl›k gelene¤ine deste¤in, özellikle de
“devlet deste¤inin” önenimi vurgulamas›,
bu patronaj istencinin do¤rudan bir göstergesi olarak alg›lanabilir. Ancak Âﬂ›k Meydanî’nin sosyal ba¤lam›n› göz önünde bulunduracak olursak, “patronaj” talebinin
modernite ve gelenek karﬂ›tl›¤›nda farkl›
bir rol oynad›¤›n› görürüz.
E¤er, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir
devlet gelene¤inden bahsedecek olursak,
bu “modern” gelene¤i Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun patrimonyal merkezî devlet gelene¤inden ne kadar soyutlayabiliriz? Osmanl› kültürel miras›n›n büyük oranda
reddiyesi üzerine kurulan T.C. kültür politikalar›, divan ﬂiirinin reddedilip “bizim”
olan halk ﬂiirinin daha öne ç›kar›lmas›n›
benimsiyordu. Bu ba¤lamda “tamamiyle
tart›ﬂ›labilir” olarak T.C.’nin Osmanl›’dan
devrald›¤› devlet gelene¤i do¤rultusunda
halk ﬂiirini ve ﬂairini destekledi¤ini (patronaj) söyleyebiliriz.1 ‹lmiyye s›n›f› mensubu
“ﬂehirli” ﬂairin yerini, s›n›fs›z halktan saz
ﬂairi alm›ﬂt›r ve bu “gelenek” sürmektedir.
Yine tart›ﬂ›labilir olarak nitelendirece¤im ve bu konuyla alakal› bir di¤er nokta ise yukar›da da bahsetti¤im âﬂ›¤›n yap›t›n›n “iﬂ”ten “sanat”a evrimi sürecidir. Âﬂ›¤›n yap›t›n›n “de¤er”lenmesi ve (entertain-
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ment) e¤lence al›mlanmas›ndan ç›kmas›ndan daha önce bahsetmiﬂtim. ﬁehir ve modernite ba¤lam›nda ama gelenek çerçevesinde sanat üretimi yapan âﬂ›k, yüzy›llard›r kendisine nasip olmayan bir baﬂka gelenek üzerinden sanat›n›n ve dolay›s›yla
gelene¤inin korunmas›n› beklemektedir.
Toparlayacak olursak: Âﬂ›k Meydanî
Kayseri’de, “tedbirli” bir modernite ba¤lam›nda, ﬂehir yaﬂant›s›nda âﬂ›kl›¤a “yer”
açarak, gelene¤inin evrilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu evrim gelene¤in “iﬂ”ten “sanat”a evrimine paraleldir. ‹ﬂ’ten farkl› olarak “de¤erlenen” sanat korunmal› ve kollanmal›d›r. Cumhuriyet önemli kültürel kodlar›n›
d›ﬂlamakla birlikte merkezî devlet anlay›ﬂ›n› Osmanl›’dan devralm›ﬂt›r. Yükselen
yeni de¤erler üzerine inﬂa olunan yeni devlet, milliyetçilik ideoljisiyle de koﬂut olarak
“bizim” olan halk edebiyat›n› ve halk ﬂiirini desteklemiﬂ ve cumhuriyetin kültürel
kodlar›ndan biri haline getirmiﬂtir.
Ancak devlet modernizminin normlar›nda de¤iﬂim ve gevﬂeme yönelimi vard›r.
Bu de¤iﬂim h›zlanan küreselleﬂme süreciyle beraber patrimonyal devlet gelene¤ine
de zarar vermektedir. Bu konuda Âﬂ›k
Mensubî devletin giderek kendilerine “s›rt
çevirdi¤inden” bahseder. Sonuç olarak konuﬂmam›z esnas›nda âﬂ›k taraf›ndan s›kça
yap›lan “destek” vurgusunu, etkisini yitirmekte olan patronaj için refleksif bir tav›r
olarak alg›lanabilece¤ini düﬂünüyorum.
Çünkü âﬂ›k, geleneksel bir düﬂünüﬂ tarz›
ile gelene¤inin sadece bu patronaj ile devam edebilece¤ine inanmakta ve gelece¤i
sorunlu görmektedir.
NOTLAR
1
Bu öneriyi tart›ﬂ›rken ‹lber Ortayl›’n›n “alicenap devlet gelene¤imizin devam usülleri” hakk›ndaki çeﬂitli konuﬂma ve yaz›lar›ndan, ayr›ca yine
Halil ‹nalc›k’›n ﬁair ve Patron adl› çal›ﬂmas›ndan
esinlendi¤imi belirtmeliyim.
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Bat› Yay›nlar›, 2003.
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