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ÖZET
Bu çal›ﬂmada sözlü tarih disiplini ile sözlü kültür (Folklor) disiplini aras›ndaki müﬂtereklik örnek bir
çözümleme ile tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çözümleme, Barak Türkmenlerinin Sözlü Kültür Ortam›nda yaﬂayan sözel
metinlerle, resmi kay›tlara geçmiﬂ vesikalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› ﬂeklinde olmuﬂtur. Bu yolla vesikalar›n ba¤lam› hakk›nda daha geniﬂ bilgi sahibi olunabilece¤i hususu tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In this study, the association between the discipline of oral history and that of oral culture (folklore) is
discussed on hand of a sample analysis. This analysis consists of the comparison of the oral texts existing in
the oral culture environment of the Barak Turkmens with officially recorded documents. It is also suggested
that this procedure can produce more information about the contexts of the documents.
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Tarih, uluslar›n mücadelesiyle dolu
olmakla birlikte ulus içinde yöneten ve
yönetilenlerin de münasebetinin yo¤un
bir ﬂekilde yaﬂand›¤› olaylar bütününden teﬂekkül etmiﬂtir. Yöneten ve yönetilenlerin iliﬂkisi resmi kay›t alt›na al›n›rken yönetenlerin yaklaﬂ›m›yla olaylar
de¤erlendirilmiﬂtir. Bunun yan› s›ra söz
konusu olaylar›n yönetilen taraf›n›n
dünyas›nda ne anlam ifade etti¤ine dair
yaklaﬂ›mlar da aranmal› ve yönetilenlerin görüﬂü de tarihi metin oluﬂturma sürecine dahil edilmelidir. Son zamanlarda
ça¤daﬂ antropolojik kuramlar çerçevesinde tarihi olaylar›, yönetilenlerin gözüyle “okuma” denemeleri yapan muhte-

lif çal›ﬂmalar da yap›lm›ﬂt›r (Çaylak
1998 Barkey1999; Lindner2000)
Öte yandan cereyan eden tarihi
olaylara muhatap olan kitlenin duygu
dünyas›n›n tezahürü olarak da muhtelif
tür ve çeﬂitlilikte sözlü kültür ürünleri
(folklor ürünü) meydana gelmektedir.
Örne¤in uzun süre devam etmiﬂ, büyük
ac›lara sebep olmuﬂ, savaﬂlar ve göçler
sonunda oluﬂan destanlar,iskan çal›ﬂmalar› esnas›nda yurdundan kopart›lanlar›n feryatlar›, ac›kl› iz b›rakan ölüm
olaylar› karﬂ›s›nda yak›lan a¤›tlar; sosyal ve siyasi olaylar›n sonucunda olaylar› veya olaylar›n kahramanlar›n› konu
alan türküler bunlara en basit örnekler-

* Gaziantep Üniv. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed.Böl. Türk Halk. Bil. Ana Bil. Dal›

84

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 65

dir.(Y›ld›r›m 1998: 87/102; Baﬂgöz 2004:
15/31; Mirzao¤lu 2003)
Söz konusu bu sözel metinleri üretenlerin dünyas›na metinlerin yarat›l›ﬂ
ba¤lamlar› ve ba¤lamdaki iﬂlevleri göz
önünde bulundurularak girilirse ve modern antropolojik kuramlar çerçevesinde
bu metinler okunursa halk›n üretti¤i
folklor metinleri çok daha farkl› ve anlaml› bir tarihi belge haline gelebilir.
Yaz›l› tarih çal›ﬂmalar›na k›smen
de olsa dahil olan söz konusu bu ba¤lamsal bilgiler, daha çok sözlü kültür ortam›nda son ç›rp›n›ﬂlar›n› sürdürmektedir. Son zamanlarda ülkemizde de ses
getirmeye baﬂlayan sözlü tarih çal›ﬂmalar›, daha çok yak›n zaman›n sözlü belle¤ini araﬂt›rma alan› olarak seçmiﬂtir, oysaki sözlü aktar›m vas›tas›yla belle¤inde
yüzy›llar› taﬂ›yan canl› haf›zalar, az da
olsa yaﬂam›n› sürdürmektedir.
Sözlü Tarih bilgisine baﬂ vurulacak
kaynak ﬂahs›n anlatt›¤› olay›, bizzat yaﬂam›ﬂ olmas›, yak›n zaman tarihçili¤i
için çok muteberdir, hatta bu konuda
“ﬁimdi halk haf›zas› denen ﬂeyi incelemek istiyorum” diyen L.Raglan, gelenek
çevresinde sözlü tarih bilgisinin iﬂlevselli¤i oran›nda yaﬂayabilece¤i ile ilgili ﬂu
tespitlerde bulunmuﬂtur
“‹lk önce, yaz›l› kay›tlara dayanmayan bir olay›n ne kadar süreyle hat›rlanabilece¤i sorusunu cevaplamaya çal›ﬂal›m” diyerek ﬂöyle devam eder “Uzun çal›ﬂmalardan sonra bu sürenin en fazla
yüz elli y›l olabilece¤inde karar k›ld›m.
Kesin olmayan bu say›ya çeﬂitli yollardan ulaﬂt›m. Büyük babalar›n ve onlar›n
babalar›n›n neler bildikleri üzerine yapt›¤›m dikkatli incelemeler, beni bir kiﬂi
hakk›ndaki yaz›l› olmayan bilgilerin o
kiﬂinin ölümünden yüz y›l sonra kayboldu¤una inand›rm›ﬂt›r. Bir kiﬂinin etken
yaﬂant›s›n› da elli y›l sayarsak, yüz elli
y›l s›n›r›n› elde etmekteyiz.” (Raglan
1974:17/28)
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Öte yandan tarihi olaylar›n, halk›n
muhayyilesinde b›rakt›¤› izlerin ve anlamlar›n alg›lanmas› hususunda sözlü
kültür ürünlerinin önemli bir kaynak oldu¤u do¤rultusunda Rus Folklorist
Propp’un ﬂu tespitlerini vermekte fayda
var:
“Ancak karakterler ve eylemler kay›tl› tarihe tamamen uymak zorunda de¤ildir. Halk sanatsal imgelemini ve tarihsel hayal gücünü serbest b›rakabilir,
ancak buna ra¤men tarihsel ﬂark›lar›n
genel karakteri bozulmaz: bu ﬂark›lar›n
tarihselli¤i, ﬂark›lar›n tarihsel kiﬂilerin
portresini do¤ru çizmesine ya da gerçek
oldu¤u düﬂünülen olaylarla do¤rudan
iliﬂkili olmas›na de¤il, halk›n kendi tarihsel öz bilincini ve geçmiﬂteki olay, kiﬂi
ve koﬂullara yönelik tavr›n› d›ﬂa vurmas›na dayanmaktad›r. Tarihselli¤in anlam› ideolojik bir fenomendir. (Propp 1998:
84)
Fakat bunun yan› s›ra klasik anlamda sözlü tarihe kaynakl›k eden haf›zalar›n haricinde insanl›¤›n pek çok birikimini sa¤lad›¤› sözlü kültür ortam›n›n
gelene¤i do¤rultusunda yetiﬂen sözel
bellek taﬂ›y›c›lar›n›, köken olarak milli
haf›zan›n en önde gelen ürünlerinden
olan destanlar›, yaz›ya aktar›l›ncayahatta daha sonras›na- kadar belle¤inde
taﬂ›yan ozan-baks›lara götürebiliriz.1
(Çobano¤lu 2003:55/84; Re›chl: 2002:
96/119) Sözlü anlat›m gelene¤inin temsilcisi olan söz konusu bu kaynaklardan
sadece yaﬂad›¤› olaylar› de¤il, sözel haf›zadan kendisine miras kalan bilgilerinin
tamam›n›n kaynak olarak kullan›m›n›n
mümkün oldu¤u görülür. (Ersoy 2004:
102/111)
Milli haf›zan›n temsilcilerinin yetiﬂmesine ve ﬂekillenmesine imkan sa¤layan ad› geçen sözlü kültür ortam› ise;
kültürü yaratan ve yaﬂayan toplulu¤un
yaz›, matbaa ve elektronik aletler gibi
ses ve sözü mekana ba¤layan vas›talar
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kullanmaks›z›n yüz yüze ve sese dayanarak iletiﬂim kurdu¤u ortam olarak tan›mlanmaktad›r (Ong1995:49-50). Bilgi
verdi¤imiz bu ortam›n temel dinamikleri hakk›nda baz› hat›rlatmalar yapman›n, sözlü tarih metinlerini oturtmaya
çal›ﬂt›¤›m›z ba¤lam›n daha iyi anlaﬂ›lmas›na katk›s› olaca¤› düﬂüncesindeyiz.
Sözlü kültürde hat›rlamay› kolaylaﬂt›ran, toplumun ortak mal› olan haz›r
kal›plar ve yo¤un biçimlendirmeler, yaz›l› kültürde yaz›n›n üstlendi¤i görevlerden baz›lar›n› görür ve ayn› zamanda deneyimlerin zihinsel düzenleniﬂini, düﬂüncenin tarz›n› belirler. Sözlü kültürde
deneyimler, belle¤i pekiﬂtirecek ﬂekilde
akla yerleﬂtirilir ve sadece kal›plaﬂm›ﬂ
olan bu sözel metinlerle s›n›rl› kalmaz;
metinlerin d›ﬂ›nda, danslar, oyunlar, gelenekler, maskeler, resimler, ritimler, yeme-içme, mekanlar, alanlar, geleneksel
giysiler, dövmeler, tak›lar, silahlar ve
benzeri ﬂeyler, son derece yo¤un biçimde
grubu canland›rma ve kendine güveni
artt›rman›n törensel eylemleri olarak
bunlara dahil olurlar (Assmann 2001:
62).
Elbette her deyiﬂ, her düﬂünce, her
tören bir ölçüde kal›plaﬂm›ﬂt›r; çünkü,
her kelime ve her kelimenin içerdi¤i kavram, bir tür kal›p deneyimlerden kaynaklanan verileri iﬂlemenin de¤iﬂmez
bir yolu olup deneyim ve irdelemenin zihinsel düzenleniﬂini belirler ve bellekte
yer etmesine yarar. Deneyimi kelimelerle ifade etmek hat›rlanmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Bunun için, sözlü kültürün vazgeçilmezi olan kal›plar anlat›m içinde s›kça
kullan›l›rlar (Connerton 1999:48-54).
Di¤er yandan yaz›n›n iﬂlevselleﬂmesi sayesinde derinlemesine inceleme ve
çözümleme mümkün oldu¤u zaman, ço¤u kez dilin kendisi ve kullan›m biçimleri üzerinde durulmuﬂtur. Bilincin ayr›lmaz bir parças› olan konuﬂma yetene¤i
ise yaz›n›n icad›ndan çok önce, insanlar›
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büyülemiﬂ ve konuﬂma üzerinde durup
düﬂünmelerine izin vermiﬂtir.
Her kültürün kendi ba¤lam›nda
dünyan›n dört buca¤›nda varl›¤› bilinen
atasözleri, tamamen insana özgü konuﬂma olay›n›n ilk sözlü biçimlerinden birisidir. Bat› kültüründe geniﬂ bir alan
kaplayan “hitabet” sanat›, sözlü kültürün ayn› zamanda bir “sanat” oldu¤unu
göstermektedir (Özünlü 2001).
Sözlü kültür ortam› umumiyetle yaz›n›n bir teknoloji olarak kullan›lmaya
baﬂlanmas›ndan önceki ortam olarak alg›lansa da, günümüzde bile yaﬂam›n›
sürdürdü¤ü kabul edilmektedir. Bu durumu ﬂöyle izah edebiliriz; sözlü ortam,
e¤er yaz› ve elektronik kültürün müdahil olmad›¤›, olsa bile eﬂ zamanl› oldu¤u,
söz ve ezgi ile icra edilen anlat›lara duyulan ilgi ve oluﬂturulan icra ba¤lamlar›
vas›tas› ile varl›¤›n› sürdürmüﬂtür. Hiç
ﬂüphesiz ki bu durum, gelenek çevresinde ve icrac›n›n icra ortam›ndaki repertuar› ile anlam buldu¤u için devam etmiﬂtir.
Zira okuma yazmas› olmayan hikayeci-aﬂ›klar›, köken olarak milli haf›za
taﬂ›y›c›lar›n›n en önde geleni olan ozanbaks›lara kadar götürebilece¤imizi ifade
etmiﬂtik. Günümüzde s›n›rl› say›da da
olsa hayatta olan bu tarz hikayeci aﬂ›klar vard›r (Görkem2000;Ersoy2003)
‹ﬂte bu noktada sözlü kültür ortam›
birikimleri do¤rultusunda, sözlü tarih
bilgisi repertuar›na baﬂvurdu¤umuz Barakl› Aﬂ›k Mahgül2, böyle bir gelene¤in
temsilcilerinden birisidir. Kald› ki onun
söz ve ezgiden mülhem sözlü tarih repertuar› ile resmi tarih bilgilerinin örtüﬂmesi de bunun en bariz göstergesidir.
Söz konusu bu tarz sözlü tarih bilgilerinde, resmi belgenin arka plan›nda duran
insan ve insan›n canl›l›¤›, duygusu, s›cakl›¤›, bir nevi resmi (yaz›l›)tarihin
ba¤lam› bulunmaktad›r.
Son zamanlarda yap›lan akademik
http://www.millifolklor.com
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çal›ﬂmalarda da yer yer bu durum fark
edilmiﬂ, do¤rudan sahan›n sözlü belleklerinden istifade edilmese de, söz konusu
sözlü belle¤in yaz›ya aktar›lm›ﬂ oldu¤u
kaynaklardan istifade edilmiﬂ çal›ﬂmalarla da karﬂ›laﬂmak mümkündür (Çelikdemir: 2001: 196-197).
Biz bu çal›ﬂmada Barak Türkmenleri’nin Resmi (Yaz›l›) tarihlerinden yola
ç›karak ilk olarak haf›zas›na baﬂvurdu¤umuz Barakl› Aﬂ›k Mahgül’ün sözlü tarih bilgisi ve buna ilaveten daha önce
sözlü bellekten yaz›ya tüm do¤all›¤›yla
aktar›lm›ﬂ olan sözü referans alm›ﬂ yaz›l› bilgiler ›ﬂ›¤›nda, Baraklar›n yaz›l›(resmi) ve sözlü tarihlerine, mukayeseli bir
yaklaﬂ›mda bulunmaya çal›ﬂaca¤›z.
Barak Türkmenleri, Hazar Denizi’nin güneydo¤usundan, Horasan taraflar›ndan Anadolu’ya gelerek Yozgat ve
civar›na yerleﬂmiﬂlerdir. XVI. yüzy›lda
Horasan’dan Anadolu’ya göç eden Barak
Aﬂireti (Özbaﬂ1958:1-15), XVII. yüzy›l
sonlar›nda (1691 tarihinde) Osmanl›
Devleti’nin, Rakka Eyaletine iskanlar›n›
emretti¤i aﬂiretler aras›ndad›r (Orhonlu:1987:58-60; Çelikdemir:2001:94-95).
Faruk Sümer’e göre Baraklar; XVI. yüzy›lda Yeni-il’in Dulkadirli koluna mensup bir Cerid obas›d›r. Baraklar, XVII.
yüzy›l›n sonlar›nda, Rakka’ya iskân edilecekleri esnada, Türkmen olarak vas›fland›r›l›yorlard› (Sümer 1999:197)
‹skân›n ilk dönemlerinde Barak kelimesi, dört oymaktan meydana gelen
bir Türkmen boyunun ismi ve bu boyla
beraber Beydili, Elbeyli Türkmenlerinin
yaﬂad›¤› bölgenin ad›yd› (Gaziantep Kültür Dergisi: C. IX:1966:105). Günümüzde ise 120 köyün bulundu¤u bu yöre, do¤udan F›rat nehri, güneyden Suriye s›n›rlar›yla bölünen, bat›da yaz› köylerini
ve kuzeyde Gaziantep’in 20 km. güneyinde yükselen da¤larla çevrili bir alan›
kapsamaktad›r. Söz konusu bu alan, yörede “Barak Ovas›” diye adland›r›lmakta
http://www.millifolklor.com

olup, Suriye topraklar›na ulaﬂan Nizip
çay› ve Sac›r suyu ad›nda iki akarsuya
da sahiptir.
Bahsedilen co¤rafyada yaﬂayan
Türkmen Oymaklar›n›n tamam›, zaman
içerisinde Barakl› kimli¤i etraf›nda kendilerini ifade etmiﬂ, Gaziantep’in bu bölgesinde yaﬂayan O¤uz-Türkmen aﬂiretleri de bu genel ad alt›nda an›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (Yetkin 1968:71; K›r 2002:152).
Barak Aﬂiretinin Osmanl› Devleti
taraf›ndan iskana tabi tutulmas›n›n, bu
iskan hadisesinin sözlü ve yaz›l› tarihe
nas›l yans›d›¤›n›n, sözlü tarihin yaz›l›
tarihe nas›l bir ba¤lam oluﬂturdu¤unun
daha iyi anlaﬂ›lmas› için, Osmanl› Devletinin XVII. yüzy›l sonlar›nda baﬂlatt›¤›
ve tüm XVII. yüzy›l boyunca devam ettirdi¤i iskan politikas›n› ana hatlar›yla
özetleyerek baﬂlamak faydal› olacakt›r.
Osmanl› Devletinde XVI. yüzy›l
sonlar›nda baﬂlayan, XVII. ve XVIII.
yüzy›llarda da devlet için büyük bir
problem olan iç kar›ﬂ›kl›klar ve uzun savaﬂlar neticesinde ortaya ç›kan iktisadi
buhranlar› da kapsayan bütün bu problemler, halk üzerindeki bask›yla birleﬂince, onlar›n yerlerini terk etmelerine
sebep olmuﬂtur. Bu durum birçok meskun yerin harap olmas›na yol açm›ﬂt›r
(Hallaço¤lu: 1991:4-5). Gerek bu duruma
çare olmak, gerekse o dönemde Anadolu
ve Suriye’de konar-göçer hayat yaﬂamaya devam eden ve zaman zaman yerleﬂik
halka zarar veren aﬂiretleri yerleﬂtirmek
ve iskan etmek, devlet adamlar› taraf›ndan düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Orhonlu:1987:106-107).
Osmanl› Devleti aﬂiretleri, özellikle
harap ve boﬂ vaziyetteki bölgelere, bazen
de yeni oluﬂturulan yerleﬂim birimlerine
iskan ederek, bu bölgelerin her bak›mdan canlanmas›n› hedeflemiﬂtir. ‹skana
gönderilen aﬂiretler ise, daha çok asayiﬂi
bozan ve yerleﬂik halkla problemleri
olan aﬂiretler aras›ndan seçilmiﬂtir. Os-
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manl› Devleti, aﬂiretlerin iskan›yla üretimi artt›rmay›, üretimin vergiye yans›mas›yla da hazineyi güçlendirmeyi
amaçlam›ﬂt›r. Ayr›ca devlet, aﬂiretlerin
yerli halk üzerindeki zarar ve tehditlerini bertaraf etmek suretiyle de iç güvenli¤i ve toplumsal bar›ﬂ› sa¤lamay› gaye
edinmiﬂtir (Çelikdemir:2001:201).
Barak Aﬂiretinin Osmanl› Devleti
taraf›ndan iskana tabi tutulmas› ile ilgili, yaz›l› ve bu k›sa izahtan sonra sözlü
kaynaklara yans›yan bilgileri vererek,
sözlü tarih ve yaz›l› tarih mukayesesini
yapabiliriz.
Barak Aﬂiretinin iskanlar›yla ilgili
resmi tarih kaynaklar›m›z, baﬂta ‹stanbul Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivinden temin edilen vesikalar ›ﬂ›¤›nda haz›rlanm›ﬂ tezler ve bu hususta yap›lm›ﬂ olan
di¤er çal›ﬂmalard›r. Sözlü kaynaklar›m›z
ise, tabii olarak baﬂta Barakl› Âﬂ›k Mahgül’ün Sözlü Tarih Repertuar› olmak
üzere, daha önce sözlü kaynaktan yaz›ya
aktar›lm›ﬂ olan Barak Türkmenleri ile
ilgili yap›lan benzer çal›ﬂmalard›r.
Arﬂiv vesikalar›nda ve yine bu belgelere dayanarak yap›lan çal›ﬂmalarda,
Barak Aﬂireti Halep Türkmenleri içerisinde gösterilmiﬂtir (Tanyol:1954:68).
Rakka Eyaletine aﬂiretlerin iskan›na, fiilen 21 Ocak 1691 tarihinde baﬂlanm›ﬂ
ve bu iﬂ için eyalet valisi Kad›zade Hüseyin Paﬂa görevlendirilmiﬂtir. Rakka’ya
iskan edilmek üzere ç›kan bu ilk emr-i
ﬂerifte, Barak Aﬂireti gene Halep Türkmenleri içerisinde gösterilmiﬂtir (Çelikdemir:2001:93-95). Barak ad›n›n Halep
Türkmenleri aras›nda yer almas›na, Kanuni dönemindeki defterlerde de rastlan›r. Bu kaynaklarda Barak, Bayat boyuna ba¤l› bir oymak olarak gösterilmektedir. Bu bilgileri, sözlü kaynaklar da desteklemektedir (Tanyol:1954:68-70).
Osmanl› Devleti’nin, Rakka’ya iskan edilecek aﬂiretlerle ilgili olarak görevlendirdi¤i Rakka Beylerbeyi Kad› za-
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de Hüseyin Paﬂa, bu hususta 1691 y›l›nda haz›rlamaya baﬂlad›¤› Tahrir Defterini iki y›lda tamamlay›p, 1693 tarihinde
merkeze (‹stanbul’a)göndermiﬂtir. Bu
tahrir defterinde Barak Aﬂireti, nehir
boyunca F›rat’›n kollar›ndan Belih Nehri’nin bat› yakas›na iskan edilen aﬂiretler aras›nda kaydedilmiﬂtir. Barak Aﬂireti, buraya Ça¤›rgazl› Aﬂireti ile beraber iskan edilmiﬂtir. Bu iki aﬂiret de ‹nal
Kethüda önderli¤inde, nehir boyunca
Belih Nehri’nin bat› k›y›s›nda yer alan
Salihiyye, Yeknip ve Ramman denilen
yerlere iskan edildiler. Buraya ilk iskanlar› emredilen Barak ve Ça¤›rgazl›
Türkmenlerinin 300 neferi idi (yaklâﬂ›k
2000 kiﬂi). Bu dönemde Rakka iskan›na
tabi tutulan Barak Aﬂireti, Muharrem
o¤lu Musa ve Hac› Balo¤lu idaresinde
302 ulusa ilhak edilmiﬂtir. ‹skan edilen
Baraklar, uzun bir süre devletin istedi¤i
ﬂekilde iskan yerlerinde kalarak, burada
tar›m ve ziraatle u¤raﬂan ve ürettiklerinin öﬂrünü ödeyen itaatkar bir cemiyet
iken, 1728 tarihinde Baraklar›n önemli
bir k›sm›, Sivas taraflar›na firar etmiﬂtir. Firarlar›n›n en önemli sebebi, iskandan affedilen di¤er aﬂiret mensuplar›n›
örnek gösteren Barak Aﬂireti ileri gelenlerinin, kendilerinin de iskandan affedileceklerini ummalar›d›r.
‹skandan affedilecekleri beklentisinde olan Barak ileri gelenlerinden
Kanmazo¤lu ‹brahim ve Musa o¤lu Hüseyin adl› kiﬂiler, iskandan affedildikten
sonra ‹lbeyli’ye dahil olmak istemiﬂlerdir. Barak Aﬂiretinin Rakka’dan firarlar›n› onaylamayan aﬂiret kethudalar›ndan Osman ve ‹smail adl› kiﬂilerin haber
vermesi üzerine, firariler Maraﬂ köprüsüne kadar takip edilmiﬂ, fakat yetiﬂme
imkan› kalmay›nca geri dönülmüﬂtür.
Bu durumdan haberdar edilen merkez,
firar eden Barak aﬂiretinin iskandan aff›n›n ve ‹lbeyli¤e ilhak›n›n söz konusu
olmad›¤›n› bildirerek, kaçan aﬂiret menhttp://www.millifolklor.com
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suplar›n›n derhal iskan mahalleri olan
Rakka’ya geri getirilmeleri emretmiﬂtir.
Kad› zade Hüseyin Paﬂa zaman›ndaki ilk iskanda, Barak Aﬂiretinden küçük bir grup da F›rat Nehri kenar›nda
Sinor denilen bir bölgeye yerleﬂtirilmiﬂtir. Buras› eﬂk›yan›n tehdidi alt›ndaki
önemli bir geçit noktas›d›r. Bu bölgenin
korunmas› amac›yla, bir k›s›m Barak
Aﬂireti mensuplar› da buraya iskan etmiﬂlerdir. Ancak bu bölgenin ziraate elveriﬂli olmamas›ndan dolay›, buradaki
Baraklar hayvanc›l›kla u¤raﬂ›yor, yaz
mevsiminde Sivas’a yayla¤a gidiyor, k›ﬂ›n ise Rakka’daki iskan mahallerine geri dönüyorlard›. Bu durumdan rahats›z
olan Sivas ahalisi ise, Baraklar›n yaylaklar› ile k›ﬂlaklar› aras›nda gidip-gelirken kendilerine zarar verdiklerini belirterek, ﬂikayetçi olmuﬂlard›r. Bu problemlerin giderilmesi için, 1734 tarihinde
Rakka mütesellimi Recep Bey ile iskan
baﬂ› Firaz Bey’e emirler gönderilmiﬂtir
(Çelikdemir:2001:104,105,132,133).
Barak Aﬂiretinin 1691 tarihinden
itibaren Rakka’ya iskan edilmeye çal›ﬂ›lmas›, aﬂiret mensuplar›n›n Rakka’da
karﬂ›laﬂt›klar› problemler, yaﬂad›klar›
zorluklar, nesilden nesile, dilden dile aktar›lmakta, günümüzde de onlar›n torunlar› taraf›ndan hikâye olarak anlat›lmakta, türkü olarak söylenmektedir. Barakl› Âﬂ›k Mahgül’ün iskanla ilgili söyledikleri, son derece dikkat çekici ve önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Âﬂ›k Mahgül’ün anlat›¤› hikâye ve söyledi¤i türküleri dikkat çekici ve önemli k›lan unsurlar›n baﬂ›nda, bu bilgilerin resmi tarih kaynaklar›yla olan paralelli¤idir.
Sözlü tarih kaynaklar› ile resmi tarih kaynaklar›na, Baraklar›n iskan hadisesinin nas›l konu oldu¤una ve her iki
kaynaktaki bilgilerin birbiriyle örtüﬂtü¤ü ve hatta yaz›l› bilginin arka plan›ndaki insan›n en do¤al halini gösteren baz› örneklere, bakacak olursak:
http://www.millifolklor.com

Söz konusu bu duruma ilk örnek,
Barak Türkmenlerinin Hazar Denizi’nin
güneydo¤usundaki Horasan taraf›ndan
Anadolu’ya gelerek, Yozgat ve Sivas civar›na yerleﬂtiklerine dair tarihi vesikalarda baz› kay›tlar görüyoruz. Bunu
1558 y›l›nda Be¤dilli cemaatinin ﬂikayeti münasebeti ile yaz›lan bir hükümde
aç›kça buluyoruz:
“Larende kad›s›na hüküm ki Gedik
il kazas›nda Be¤dili nam cemaat Yeni ‹l
Voyvodas›ndan ﬂekva idüp ol babta Yeni
‹l kad›s› arz gönderip ve mezkur Voyvoda
da dahi onlar hususunda mektupta suret-i sicillerin ayni ile suretleri ihraç olunup hakikati malum olmak için gönderildi. Buyurdum ki vüsul buldukta te’hir
ve terahi etmeyip bizzat mahalli hadiseye var›p gönderilen suretlere nazar idip
göresin, ol babta kad›n›n arzetti¤i hususlar var m›d›r? Voyvodan›n mektubunun
dahi asl› var m›d›r? Hak hangi canibdedir ve bu hususlardan bil hasbelbeﬂer
kimsenin hakk› sabit ve zahir olursa
haklar›n virüb dahi hakikat-i hali malumun oldu¤u üzere mufassal yaz›p bildirsin. Fi 27 Ramazan H.(966)1558M.”
(Tanyol: 1954: 77)
Yeni il diye adland›r›lan Yozgat, Sivas, Kayseri bölgesine yerleﬂen ve daha
sonra buralarda çeﬂitli ﬂakilik olaylar›na
kar›ﬂt›klar›, yaz›l› arﬂiv belgesi olan yukar›daki kay›tta geçen resmi bilginin bir
nevi ba¤lam› olan, Barakl› Âﬂ›k Mahgül’ün sözlü tarih repertuvar›ndaki bilgi
ﬂöyledir3:
“O zaman Anadolu’da, Sivas, Yozgat, Gayseri yaylalar›nda göçebe halinde
yaﬂayan bizim aﬂiretler bizim Türkmen
uﬂaklar› huva yemeden edemezler. Huva
demek haraç demek oliy. O vah›t da dövletin zaaflar›ndan yararlanarak ﬂekile
de baﬂlam›ﬂ, bizim aﬂiretten baz› gendini bilmiyen kiﬂiler, bir ariy gelerek dövletin postas›n› da soydular. Bu soygunun
ele baﬂ›s› ﬁiddolunun olu Hamoydu. Os-
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mann› ono duduttu z›ndana atd›. Bunun
üsdüne z›ndana at›lan ﬁiddo¤lu’nun o¤lu Hamo’nun z›ndandan gurtar›lmasinen ilgili beyler Feriz Bey’in huzurunda
toplan›y ve ne edeceklerini dard›ﬂ›y. Amma bu söhbet türkinen oliy bakal›m ne
diler bu duruma:
Fezir Bey’den Muslu Bey’e bir selam
Gelsin bu ellerden göçelim dedi
Ali Osman O¤luna karﬂ› durulmaz
Vakitken aray› açal›m dedi,
ﬁiddo¤lu derdi ci¤erim da¤l›
Hamomun kalede elleri ba¤l›
Gel kötülük etme Musa ﬁ›ho¤lu
Gelin birer candan geçelim dedi
Musa ﬁ›ho¤lu der ki gelin varal›m
Dofu4 tutup karﬂ›s›na dural›m
H›rs›z› tutup ele verelim
Yahﬂiyi5 yamandan6 seçelim dedi
..................................................
Delfero¤lu derki Osmanl› handa
Alt›nda K›rat demir don benden
K›ral›m kap›y› açal›m dedi
Tiryaki o¤luyum dünyaya bir dahi gelmem
Yaradandan baﬂka kimseyi bilmem
Vallahi ölürüm bir çoban vermem
Alkan› çöllere saçal›m dedi.

Bu olaydan sona dövletinen aﬂiretin
aras› aç›l›y. Bizim Anadolu’da ilk gonalgam›z olan Yozgat’›n ordan Anadolu’dan
aha bura doru arap aﬂiretlerinin çokcal›
yaﬂad›. Rakkaya doru süriiler yan› isken
baﬂlii pad›ﬂah fermen verii isgen baﬂlii.
‹sgenin baﬂ›na ilkin Kad›zade Hüsin Paﬂa verilii ve isken iﬂini Yusuf Paﬂa tamamlii. Bizim ‹skenin baﬂ› Feriz Beydir.
Feriz Bey’in baﬂkann›nda uzun ve meﬂegatl› yolculuk baﬂliy isgende. Seksen dört
bin hana gat›l›y, bunnar›n dörtbin hanesi abdallardan (çalg›c›) ibaretdi
Barak Türkmenlerinin Rakka Eyaletindeki Culap taraflar›na iskana gönderilmesi, Mahgül’ün dilinden, halk ozan› Dedemo¤lu’nun türküsünde ﬂu ﬂekilde anlat›lm›ﬂt›r:
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Kalkt›k Horasan’dan eyledik sökün,
Düﬂürdüler bizi tozlu yolara
Omuzda parl›y›r uzun ﬂilfeler
Aﬂ›rd›lar bizi karl› da¤larda
Bölük bölük oldu yüklendi göçler,
Atland› ihtiyar, yayand› gençler,
Baﬂ›m›za geldi gördü¤üm düﬂler
Düﬂürdüler bizi gurbet ellere
Gahi gonduk gahi göçtük yolarda
Bilip bilmedi¤in gurbet ellerde
Alem da¤lar›nda ﬂu daz çöllerde
Bu halimiz destan olsun dillere
Topland›k aﬂiret geldik Culab’a
Seksen dört bin hane gelmez hesaba
Deve, koyun çoktur insan kalaba
Susuz hayvan inileﬂir çöllere
Dedemo¤lu der ki aﬂk›n ba¤›ndan
Aﬂ›rd›lar bizi Yozgat da¤›ndan
Anadolu Sivas ﬂehri sa¤›ndan
Birden sonra bir nam kalan iﬂlere

Bu “türkü”de Barak Aﬂiretinin Rakka dahilindeki Culab taraflar›na nas›l
götürüldü¤ü anlat›l›yor. Yaln›z bu Barak’›n ilk iskan hadisesi mi, yoksa Rakka’ya iskan edildikten sonra Sivas taraflar›na firar ettikten sonra, tekrar eski
yerlerine nakilleri ile mi ilgili kesin belli
de¤ildir. Ama ﬂu kesindir ki Barak Aﬂireti 1691 tarihindeki emr-i ﬂerifle iskana
tabi tutulmuﬂ ve iskan için Rakka’ya
gönderilmiﬂtir (Çelikdemir 2001: B.O.A:
18-20).
Taﬂbaﬂo¤lu ad›ndaki bir ozan da iskan› ﬂu türküyle anlatmaktad›r:
Seksen dört bin erle iskan olanda
Neçe kara günler gördü Be¤dili
Kad›o¤lu Yusuf Paﬂa gelende
Göç ile düﬂmana vard› Be¤dili
Bir haber yollad›m ﬂarkeri y›rak
Böyle kara günde koçyi¤it gerek
Orada eylik etti Aslan Boz Bara
Tay’› Muvaliyi sürdü Be¤dili

Barak Aﬂiretinin, iskana dair tahrirlerde Halep Türkmenleri içerisinde
http://www.millifolklor.com
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gösterildi¤i belirtilmiﬂti. Ancak bu m›nt›kada en çok rol oynayan Be¤dili Aﬂireti oldu¤undan, Baraklar›n isimlerinin
hep Be¤dili ile birlikte an›ld›¤›n› görüyoruz. Baraklar›n sözlü tarihlerinde, Be¤dili Aﬂiretinin önemli bir yer kaplama
unsurunu, yaz›l› vesikalar da desteklemektedir
‹çinde Barak Türkmenleri’nin de
yer ald›¤› aﬂiretlerin Rakka’ya iskan sebeplerinden biri de, bu bölgedeki Arap
kaynakl› ﬂekavet hadiselerini önlemek
ve bu dönemde Osmanl› Devleti’nin otorite boﬂlu¤undan istifade ederek gittikçe
güçlenen Arap aﬂiretlerinin nüfuslar›n›
k›rmakt›. (Orhonlu:1987: 34, 45, 46;Halaço¤lu:1991: 116, 117). Bu amaçla Rakka’ya iskan edilen Barak gibi, Türkmen
aﬂiretleri Fadl, Mevali, Tayy ve Aneze gibi Arap aﬂiretleriyle mücadele etmiﬂlerdir (Çelikdemir:2001:24-33) ‹ﬂte Taﬂbaﬂo¤lu’nun türküsünde anlatt›¤›;
“Orada eylik etti Asalan Boz Barak
Tay’› Muvali’yi sürdü Be¤dili” hadise, resmi tarih kaynaklar›na yans›yan
Türkmen aﬂiretler ile Arap aﬂiretleri
aras›ndaki çat›ﬂmalard›r.
Yine Baraklar’›n da içerisinde yer
alan Türkmen aﬂiretlerinin, Rakka eyaletine nas›l bir düzen içerisinde yerleﬂti¤ine dair Aﬂ›k Mahgül Repertuvar›nda
yer alan Dedemo¤lu’nun türkü sözlerinde geçen ﬂu bilgiler oldukça dikkat çekicidir:
Topland›k aﬂiret geldik Culab’a
Firuz Bey’in yurdu baﬂ yurd de¤il mi
Emroldu beylere konduk yan yana
Hac› Ali’nin yurdu seylan de¤il mi
Ondan aﬂa¤›ya Budak düzüldü
Bend sahibi isim isim yaz›ld›F
Orda Berk A¤a’n›n keyfi bozuldu
Torunlar›n yurdu Sirvaz de¤il mi
Yurd verildi Ulaﬂl›’n›n beyine
O da kondu Berk A¤a’n›n sa¤›na
Firhat geldi A¤cahak da¤›na
Bay›nd›r›n yurdu Goncan de¤il mi

http://www.millifolklor.com

Dedemo¤lu haymalar›n kurulsun
Yenilsin içilsin sohbet verilsin
Dö¤ülsün kahveler harbin ça¤r›ls›n
Abdallar›n yurdu ören de¤il mi

Osmanl› devleti taraf›ndan Rakka
eyaleti, aﬂiretlerin iskan edilece¤i bölge
olarak tespit edildikten sonra, eyalet dahilindeki iskan yerleri de tespit edilmiﬂtir. Aﬂiretlerin iskan› en yo¤un olarak,
Belih nehrinin F›rat ile birleﬂti¤i yere,
yani Rakka’ya kadar olan hatt›n çevresine, Harran Nahiyesi ve Ruha’ya gerçekleﬂtirilmiﬂtir (Çelikdemir2001:B.O.A:
TD 835:10,36,37,46). ‹skan bölgesi olarak s›n›rlar›n› çizdi¤imiz bu bölge içerisinde Dedemo¤lu’nun türküsünde geçen
Culab, Sehlan, Akçakale, Ören gibi bölgeler yer almaktad›r.7 Baraklar’›n da iskan edildi¤i Belih nehrinin sa¤ ve sol k›y›lar›, adeta taraçalanm›ﬂ ve her bir basama¤›na da aﬂiretler yerleﬂtirilmiﬂtir
(Çelikdemir:2001:102). ‹ﬂte Dedemo¤lu’nun türküsünde bahsetti¤i;
“Firuz Bey’in yurdu baﬂ bend de¤il
mi
Bend sahibi isim isim yaz›ld›” bendler, nehir k›y›s›nda iskan için ayr›lan bu
yerlerdir.
Sözlü kaynaklarda, Barak ve di¤er
aﬂiretlerin Rakka eyaletine iskanlar› anlat›l›rken hep Colap’tan bahsedilir. Mesela Dedemo¤lu:
Topland›k aﬂiret geldik Culab’a
Seksen dört bin hane gelmez hesaba
Deve, koyun çoktur insan kalaba
Susuz hayvan inileﬂir çöllere
Topland›k aﬂiret geldik Culab’a
Firuz Bey’in yurdu baﬂ yurd de¤il mi
Emroldu beylere konduk yan yana
Hac› Ali’nin yurdu seylan de¤il mi
Muhammed Bey:
Bu garip elde tebdilim ﬂaﬂt›
Yadelin ihram› baﬂ›mdan aﬂt›
Ayn Aruz gölünden bir ang›t uçtu
Culab’› ﬁirvan’› arzular gönlüm
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Mehmet Bey:
Evveli gelmiﬂiz iskan olanda
Da¤›tt›n Culab’› sen Abbas Paﬂa
Aﬂiret sizde bah›n böyle zamana
Da¤›tt›n Culab’› sen Abbas Paﬂa

Bu türkülerin yan› s›ra yine iskan
ile ilgili anlat›lan hikâyelerde de Colap’tan bahsedilmektedir. Ali R›za Yalman, Suriye s›n›r› içerisinde Çohan beyli köyünden Deli Hasan O¤lu Halil A¤a
ile ve Bab Limon köyünden Kara Hasan
Efendi ile 1931 tarihinde Türkiye s›n›rlar› içerisinde Alimantar köyünde bir görüﬂme yapar. Bu görüﬂmede Halil A¤a
ﬂöyle der:
“Biz Türkmenler 84 bin er olarak
Colap’a yerleﬂtirilmiﬂiz. Padiﬂah obalar›m›z›n yi¤itlerini yesir ve davarlar›ndan
birer sürüsünü alarak bizi zorla yerleﬂtirdikten sonra yesir ve davarlar›m›z›
geri vermiﬂ. Biz yesir ve davarlar› al›r
almaz Colap’› terk ederek Rakka’dan yine geldi¤imiz yerlere kaçmak istemiﬂiz.
Eski yurdumuz Anadoludur (Yalman:
1993:49).
Aﬂiretlerin Rakka’ya iskan edildi¤i
bölgelerden biri de Harran Nahiyesinde
Colap suyu civar›d›r. Colap suyu, bugün
Urfa s›n›r›nda Akaçakale yak›nlar›ndan
s›n›r›m›z› terkederek, F›rat ›rma¤›n›
besleyen Belih nehrine kar›ﬂ›r. Aﬂiretler
bazan Rakka için Colap tabirini kullanm›ﬂlard›r. Burada anlat›lanlar ve bizim
de arﬂiv bilgilerinden ö¤rendi¤imiz rehin, nezir ve iskandan firar olaylar›d›r
(Çelikdemir2001:B.O.A:Müh:56,
57;B.O.A.:Müh 129:2, 327; B.O.A:Müh
135:187-191; B.O.A., Müh 140:223, 224)
Sonuç olarak ﬂunlar› söyleyebiliriz ;
Araﬂt›rma alan› olan ve Barak Ovas› diye tabir edilen yörede, göçer evli
Türkmen Kültürü’nün karakteristi¤i
olan geleneksel yap›n›n hakim oldu¤u
sözlü kültür ortam›n›n tür ve icralar bak›m›ndan zenginli¤i dikkat çekicidir. Söz
konusu bu canl› Türk Kültürü’nün üze-
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rinde yeﬂeren sözlü kültür ürünleri, ba¤lam›ndan dolay› çevredeki di¤er yerleﬂim alanlar›na göre, daha orijinal terkiplere sahiptir. Bu özelliklere sahip bölgelerde yap›lacak olan sözlü tarih çal›ﬂmalar›, pek çok yaz›l›(resmi) tarih kay›tlar›n›n arka plan› hakk›nda daha ayd›nlat›c› bilgilerin elde edilebilece¤inin bir numunesi olabilir.
Sözlü Tarih Repertuar›ndan örnekler verdi¤imiz Barakl› Âﬂ›k Mahgül’ün
burada yeﬂermesi ve repertuar›n› ilerleyen yaﬂ›na ra¤men muhafaza edebilmesi, yörenin sözlü kültür ürünlerine karﬂ›
özel bir ilgi göstermesinden kaynaklanm›ﬂt›r.
Barakl› Âﬂ›k Mahgül’ün repertuar›n› bu kadar canl› bir ﬂekilde muhafaza
edebilmiﬂ olmas›, dinleyici çevresinin hiç
eksik kalmad›¤›n›n bir göstergesidir. Öte
yandan icrac›n›n icralar›n› ezgi eﬂli¤inde
tiyatral olarak gerçekleﬂtiriyor olmas› yapt›¤› icray› bir nevi yaﬂamas›- dinleyici üzerinde daha kal›c› tesirler b›rakarak gelenek çevresinde icralara olan ilgiyi art›ran bir faktör olmuﬂtur
Söz konusu faktörlerden bir di¤eri
ise, bölgede yaﬂam›n› hala sürdüren “Barak Odalar”8 d›r. Bu odalar icralar›n vazgeçilmez mekanlar› olmuﬂtur. Bu mekanda ayn› gayeye hizmet eden ve ayn›
duygu yo¤unlu¤u ile bir araya gelen hem
icrac› hem de dinleyiciler aras›nda ola¤an üstü iletiﬂimsel iliﬂkiler gerçekleﬂmekte ve icra sonras›nda her iki tarafta
büyük bir hazla icraya ba¤lam olan bu
odalardan ayr›lmaktad›rlar.9
Gelene¤i canl› olarak yaﬂatan bu
bölgenin bu özelli¤i, san›r›m resmi tarih
kay›tlar› ile sözlü tarih bilgilerindeki paralelli¤in sebebinin en bariz göstergesidir.
NOTLAR
1
Kültürde süreklilik, de¤iﬂim ve dönüﬂüm,
kültürel terkip konusunda Bkz.Dursun YILDIRIM’
“Dede Korkut’tan Ozan Bar›ﬂ’a Dönüﬂüm”, Türk Dili
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Y.1999 S.570,AnkaraT.D.K. Yay ve “Türk Sözel Kültüründe Süreklilik” <Osmanl› Hanedanl›¤› Döneminden Cumhuriyete>, Türkbilig, Y.2000 Ankara,
Say› 1:37.
2
1335 (1919) y›l›nda Nizip ‹lçesi, Büyükﬂemik
köyünde do¤muﬂtur. As›l ad› ve soyad› Mehmet K›l›ço¤lu olan hikâyeci âﬂ›¤›m›z Mahgül, mahlas› ile tan›nmaktad›r ve mahlas› ad›n›n önüne geçmiﬂtir.
Âﬂ›k Mahgül usta-ç›rak iliﬂkisi ile yetiﬂmiﬂ, âﬂ›kl›¤›
geçimini sa¤lamak için para kazan›lacak bir iﬂ olarak görmemiﬂtir. Âﬂ›k Mahgül’ün yetiﬂme ﬂartlar› ve
gelenek çevresinin do¤al tesiri, onu mensubu oldu¤u
Barak aﬂiretinin sözlü tarihi ile ilgili bilgi kayna¤›
olan hikâyeli türküleri ö¤renmeye ve bunlar› icra etmeye yönlendirmiﬂtir.
Âﬂ›k Mahgül’ün çocuklu¤unun ve gençli¤inin
geçti¤i y›llarda Baraklar›n yo¤un olarak yaﬂad›klar›
Gaziantep’in Nizip ‹lçesi ve buraya ba¤l› Barak Ovas› köylerinde çok canl› olarak yaﬂayan Barak Odalar›, hikâyeli türkü anlatma/söyleme gelene¤inin icra
edildi¤i vazgeçilmez bir mekan olurken ayn› zamanda bu gelene¤in günümüze taﬂ›nmas›nda da bir kap
vazifesi görmüﬂtür. Âﬂ›k Mahgül’ün sanat›na ilk
ad›m att›¤› icra mekan› Barak Odalar›d›r.Günümüzde canl›l›¤›n› s›n›rl› say›da bile olsa hala devam ettiren Barak Odalar› elektronik kültür ortam›n›n veya
kitle iletiﬂim araçlar›n›n henüz bu kadar tesirli olmad›¤› y›llarda Baraklar›n tüm sosyal yaﬂamlar›n›n
odak noktas›n› oluﬂturmaktayd›.(Bkz.Ersoy2003)
3
Barakl› Aﬂ›k Mahgül’ün “Sözlü Tarih Repertuvar›” sesli ve görüntülü olarak kiﬂisel arﬂivimizde
mevcut olup söz konusu bilgiler oradan al›nm›ﬂt›r.
4
Dofu: Sürüsü, kafilesi
5
Yahﬂi: ‹yi
6
Yaman: Kötü
7
Türk Kültür Ekolojisi içinde bulunan ve resmi kay›tlara geçen yer adlar› ile yine bu kültür ekoloji içinde üretilen yaﬂayan ve yay›lan sözel kaynaklarda geçen yer adlar›n›n paralelli¤inin neden ve nas›ll›¤› hususunda daha geniﬂ bilgi için Bkz:Dursun
YILDIRIM. “Co¤rafyadan Vatan Geçiﬂ ve Vatan ile
Göç ediﬂ Problemi”, Türk Biti¤i, Ankara: Akça¤
Yay.1998
8
“Barak Odalar›” ad›yla an›lan mekanlar bölgede önde gelen aileler taraf›ndan evlerinin d›ﬂ›nda
s›rf konuklar›n› a¤›rlamak ve sazl› sözlü icra ortamlar›na müstakil zemin haz›rlamak maksad›yla inﬂaa
edilmiﬂ mekanlard›r. Bölgede hala yaﬂam›n› sürdüren odalar vard›r.
9
Söz konusu bu duruma bölgede Doktora çal›ﬂmam›n saha araﬂt›rmalar› esnas›nda pek çok kez
tan›kl›k ettim. Ayr›ca da bu durumu görüntülü-sesli-kay›t alt›na alm›ﬂ bulunmaktay›m.
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