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“YETER SÖZ M‹LLET‹ND‹R!” NESL‹N‹N HALKB‹L‹M‹NE
BAKIﬁINDAN B‹R KES‹T: KONYA KÜLTÜR
VE TUR‹ZM DERNE⁄‹
An Example of the “Enough, The Word Belongs to the People!”
Generation’s Perspective on Folklore: The Konya Culture
And Tourism Association
L’approche au folklore de la génération qui s’écria
“Ça suffit! La parole est au peuple.”: L’exemple de l’Association
culturelle et touristique de Konya
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ÖZET
Bu çal›ﬂmada Türk toplumunun kültürel yap›s› 1950 – 1960 y›llar› aras› baz al›narak irdelenmiﬂtir.
Halk›n kendi iradesiyle oluﬂturdu¤u yap›lanmalar›n ilk örneklerinden biri olan Konya Kültür ve Turizm
Derne¤i’nin halkbilimi faaliyetleri de¤erlendirilmiﬂtir. Bu ba¤lamda derneklerin toplumun kültürel yap›s›na
katk›s› ele al›nm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In this study, the cultural structure of Turkish society between the years of 1950 and 1960 has been
surveyed. The folklore-related activities of the Konya Culture and Tourism Association, which is one of the
first establishments created by the people of its own accord, have been evaluated and the contributions of
this and similar associations to the cultural structure of society have been examined.
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Folklor çal›ﬂmalar›nda derneklerin
yeri konusuna de¤inmeden önce, halkevlerinin çal›ﬂmalar›ndan ve derneklerin
ortaya ç›k›ﬂ›na zemin haz›rlayan siyasî
atmosferden bahsetmek gerekir. Bu nedenle yaz›n›n ilk bölümünde dernekler
öncesinde Halkevleri taraf›ndan yürütülen folklor çal›ﬂmalar›na ve dönemin siyasî olaylar›na k›sa bir bak›ﬂ yer alacakt›r.
“Din Hayattan Ç›kar” adl› kitab›nda Tayfun Atay Cumhuriyet dönemi kültür ve din hayat›m›z›
1923 – 1950: “Yeter! Söz Devlet’in”
1950 – 1980: “Yeter! Söz Millet’in”
1980’den bugüne kadar: “Yeter! Söz
Kitle’nin” ﬂeklinde s›n›fland›rm›ﬂt›r. Bu

çal›ﬂmada, 1950 – 1960 y›llar› aras›na
a¤›rl›kl› olarak de¤inilecektir.
Halkbilimi çal›ﬂmalar›nda yads›namayacak bir yeri olan Halkevleri, devlet
destekli yar› resmî bir kuruluﬂ niteli¤indeydi. Bu özelli¤inin en büyük yarar› ülke çap›nda faaliyet göstermesini kolaylaﬂt›rm›ﬂ olmas›d›r. 477 ﬂube ve 4332
halk odas› ile çal›ﬂmalar›n› sürdüren
Halkevleri, her ﬂeyden önce ülkenin dört
bir yan›ndan derlenen bir çok metinden
oluﬂan bir koleksiyon oluﬂturulmas›na
yard›m etmiﬂlerdir. Bu yap›lanma, elde
etti¤i ürünleri yay›nlad›¤› dergiler vas›tas›yla halka ulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Halkevleri, tek parti döneminin yani Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikti-
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dar›n›n kuruluﬂlar›d›r. Cumhuriyetin
yeni kuruldu¤u bu dönemde millet olma
bilincini yakalamak ve yaymak amac›yla CHP iktidar› halk kültürü ile yak›ndan ilgilenmiﬂtir. CHP’nin halk kültürü
ile ilgilenmesi konusunda ﬁerif Mardin
ﬂu yorumu yapm›ﬂt›r: “Cumhuriyetin
kurucusu olan CHP’nin popülist ideolojisi, “halk kültürünün derin kaynaklar›na
inme”yi teorik olarak daima hakl› göstermiﬂ ve gerçekten de CHP folklorik bir
diriliﬂi desteklemeye kadar gitmiﬂti.”
(Mardin 2003: 276)
Emre Kongar, “Toplumsal De¤iﬂme
ve Türkiye Gerçe¤i” isimli kitab›nda
Cumhuriyet Devri Türkiye’sinin toplumsal yap›s› ve CHP’yi halka götüren nedenler hakk›nda ﬂu yorumu yapm›ﬂt›r:
“Cumhuriyet Türkiye’si egemenli¤i dinsel geleneksel kaynaktan, halk kayna¤›na kayd›rarak yeni devletin, eski imparatorluktan siyasal farkl›laﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu farkl›laﬂmaya ra¤men Osmanl› toplum yap›s›, cumhuriyetin en
önemli belirleyicilerinden biri olmuﬂtur.
Bu yap› bir yandan toplumun çeﬂitli iliﬂkilerinde imparatorluk dönemindeki geleneklerin devam›n› sa¤larken, öte yandan siyasal iktidar›n da niteli¤ini ﬂekillendirmiﬂtir.” (Kongar 1981: 305)
CHP, Halkevleri vas›tas›yla gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› folklorik diriliﬂ ve
halk kayna¤›na inme hareketlerine, çok
partili siyasi yaﬂama geçiﬂle birlikte son
vermek zorunda kalm›ﬂt›r. Çünkü Halkevleri, CHP’nin bir yan kuruluﬂu olarak de¤erlendirilmiﬂ ve bu nedenle ço¤unlu¤un deste¤iyle iktidara gelen Demokrat Parti (DP) taraf›ndan kapat›lm›ﬂt›r.
Halkevlerinin 8 A¤ustos 1951 y›l›nda 5380 say›l› kanunla kapat›lmas›ndan
sonra Türk Halkbilimi çal›ﬂmalar› aç›s›ndan yeni bir dönem baﬂlar. ‹lhan Baﬂgöz bu dönem halkbilimi çal›ﬂmalar› için
ﬂunlar› söyler: “Ankara Üniversitesinde-
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ki ba¤›ms›z folklor kürsüsü politik nedenlerle kald›r›ld›ktan sonra, folklor çal›ﬂmalar›na baﬂka bir darbe, 1950 y›l›nda büyük bir ço¤unlukla iktidar olan Demokrat Partiden geldi. Yeni idare bir y›l
sonra folklor çal›ﬂmalar›na ve derlemelerine destek olan Halkevlerini kapatt›.
Böylece Halkevi dergilerinin hepsi kapand›... Halkevi kitapl›klar›ndaki kitaplar ﬂunun bunun elinde kay›plara kar›ﬂt›. Böylece folklor çal›ﬂmalar› üniversitenin ve devletin deste¤inden yoksun kald›. Bu önemli iki kurumun deste¤ini
kaybettikten sonra Türkiye’de folklor çal›ﬂmalar›n› tek tek bilim adamlar› ve
amatör derleyiciler sürdürdü.” (Baﬂgöz
2000: 83)
DP’nin 14 May›s 1950 tarihinde yap›lan seçimde ezici ço¤unlukla iktidar
olmas›, siyasal ve toplumsal yaﬂamda
birtak›m yeniliklere sebep olur. Ahmet
‹nsel bu dönem hakk›nda ﬂu yorumu yapar: “Türkiye toplumu bugüne kadar,
kendisinin ergin bir özne olarak akl› selimiyle kurdu¤u bir toplumsal düzen içerisinde yaﬂad›¤›n› tahayyül edememiﬂtir. Yak›n dönemde buna göreli tek istisna 1946 – 1950 y›llar› aras›ndaki geliﬂmelerdir. 1946 ruhu “Yeter söz milletindir.” slogan›yla özetlenebilir.” (‹nsel
1990: 80)
DP’nin yaratt›¤› bu özgürlük ve demokrasi havas› yaﬂam›n her alan›nda
kendisini hissettirir. Millete söz veren
bir demokrasi anlay›ﬂ› getiren DP’nin
tek slogan› bu de¤ildir: “”Her mahalleye
bir milyoner” slogan› bu aç›dan belki en
anlaml›s›d›r. Her mahalleye bir karakol
ya da bir okul de¤il de bir milyoner vaat
edilmesi, devletle toplum aras›ndaki iliﬂkilerin art›k sivil kurumlar arac›l›¤›yla
gerçekleﬂtirilece¤ini, sivil kurumlar›n
toplumsal faaliyet alanlar›n›n zenginleﬂece¤ini ima eder. Çünkü art›k mahallenin yard›m›na koﬂacak tek güç “devlet
baba” olmayacakt›r.” (‹nsel 1990: 81)
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DP döneminde, sivil kuruluﬂlara bu
kadar önem verilmesi ve bu kuruluﬂlar›n devletle toplum aras›ndaki iliﬂkileri
düzenleyen bir arac› olarak görülmesi
dernekçilik faaliyetlerine h›z kazand›rm›ﬂt›r. Halkevlerinin kapat›ld›¤›, “devlet
baba”n›n “küçük bir Amerika olmak” hayaliyle ekonomik konulara a¤›rl›k verdi¤i böyle bir ba¤lamda halkbilimi çal›ﬂmalar› dernekler vas›tas›yla yürütülmüﬂtür. Demokrasi ortam›n›n ve dolay›s›yla çok partili siyasi yaﬂam›n getirdi¤i
dernekçilik anlay›ﬂ› halk›n giriﬂimcilik
duygusunu ortaya ç›karm›ﬂt›r. Halk, ihtiyaç duydu¤u alanlarda dernekler kurmaya baﬂlam›ﬂt›r.
1950 – 1960 y›llar› aras›nda turizm
ve tan›tma gibi isimler taﬂ›yan çok say›da derne¤in kurulmas› da bunun göstergesidir. Arzu Öztürkmen “Türkiye’de
Folklor ve Milliyetçilik” adl› kitab›nda
bu konu hakk›nda ﬂunlara de¤inmiﬂtir:
“Folklorun kurumsallaﬂma profiline bak›ld›¤›nda, 1950’lerden itibaren tecrübe
edilen bir di¤er geliﬂme art›k “turizmin”
bir temel olarak ortaya ç›k›yor olmas›yd›. Cumhuriyet döneminin idari olarak
Anadolu’da yeniden ele ald›¤› yerleﬂim
birimleri çerçevesinde özellikle bir dernekleﬂme faaliyeti gözle görülür bir hale
geldi. Bunlar, Van Turizm ve Folklor
Derne¤i (1952), Kars Turizm ve Tan›tma
Derne¤i (1954), Konya Kültür ve Turizm
Tan›tma Derne¤i (1959) ve Tekirda¤
ﬁarköy Turizm ve Tan›tma Derne¤i
(1959) gibi derneklerdir.” (Öztürkmen
1998: 194)
Ard› ard›na kurulan bu derneklerin
yapt›¤› halkbilimi çal›ﬂmalar›, Halkevleri vas›tas›yla gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar
kadar sistemli ve uzun ömürlü olmam›ﬂt›r. Çünkü, derneklerin kurucular› öldükten sonra dernekler genellikle kapanm›ﬂt›r. Dernekçilik faaliyetlerinin
Türk halk›n›n ilk sivil toplum örgütü denemesi olmas› ve kurumsallaﬂma anla-
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y›ﬂ›n›n yerleﬂmemiﬂ olmas› derneklerin
k›sa ömürlülü¤ünün baﬂl›ca nedenleri
aras›nda gösterilebilir.
1950 – 1960 y›llar› aras›nda kurulan kültür derneklerinden biri de “Konya Kültür Derne¤i”dir. Bu dernek ilerleyen y›llarda Konya Kültür ve Turizm
Derne¤i ad›n› alm›ﬂt›r. Dernek, 1959 y›l›nda Yüksek Kimya Mühendisi Feyzi
Hal›c› baﬂkanl›¤›nda kurulmuﬂtur.
Kuruluﬂ amac› derne¤in tüzü¤ünde
ﬂu ﬂekilde belirtilmiﬂtir: “Konya’m›z›n
tabiî, tarihî, arkeolojik, kültürel, sanat
ve folklor ile ilgili bütün turistik varl›¤›n› meydana ç›karmak, korumak, de¤erlendirmek, yurt ölçüsünde turizm endüstrisini Konya’n›n en önemli ekonomik ve sosyal konusu haline getirmektir.” (Konya Kültür ve Turizm Derne¤i
Tüzü¤ü 1965: 3)
Konya Kültür ve Turizm Derne¤i,
kültür alan›nda pek çok faaliyet düzenlemektedir. Bunlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir: Mevlânâ’y› Anma Törenleri, Türkiye Âﬂ›klar Bayram›, Türkiye Cirit Oyunlar› Birincilikleri, Milletler Aras› Mevlânâ Semineri, Milletler Aras› Folklor ve
Halk Edebiyat› Semineri, Türk Sporlar›
Semineri, Milletler Aras› Yunus Emre,
Nasrettin Hoca, Karamano¤lu Mehmet
Bey ve Türk Dili Semineri, Türkiye Gül
Yar›ﬂmas›, Rahvan At Yar›ﬂlar›, Türk
Sanat Musikisi Beste ve Saz Eserleri Yar›ﬂmas›, Tarihi Konya Yemekleri Yar›ﬂmas›.
Konya Kültür ve Turizm Derne¤i’nin Türk halkbilimi tarihi aç›s›ndan
en önemli faaliyeti Âﬂ›klar Bayram›’d›r.
2004 y›l›nda Âﬂ›klar Bayram›’n›n 39 uncusu düzenlenmiﬂtir. 1966 y›l›nda düzenlenen ilk bayrama, karﬂ›l›kl› ﬂiir,
sazl› at›ﬂma, en güzel memleket ﬂiiri ve
en güzel memleket türküsü olmak üzere
üç dalda yirmi sekiz âﬂ›k kat›lm›ﬂt›r. ‹rticalen at›ﬂmada Murat Çobano¤lu, Efkârî, Müdâmî, ﬂiirde ﬁemsi Yast›man,
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türküde Adnan Türközü birinci olmuﬂlard›r.
1973’ten itibaren yar›ﬂma dallar›na
muamma, leb de¤mez, irticalî ﬂiir, anlatmal›, türkülü, hikâyeli ﬂiir de kat›lm›ﬂt›r. 10 uncu Âﬂ›klar Bayram›’nda ayr›ca
55 yerli ve 12 yabanc› ilim adam›n›n kat›ld›¤› Milletler Aras› Folklor ve Halk
Edebiyat› Semineri düzenlenmiﬂtir.
Âﬂ›klar Bayram›’n›n 10 uncu y›l›
münasebetiyle Abdülvahap Kocaman
(bütün yar›ﬂmalara kat›ld›¤› ve baﬂar›l›
oldu¤u için), Murat Çobano¤lu (kat›ld›¤›
her bayramda en çok birincilik ödülü ald›¤› için), ‹smail Cengiz (kat›ld›¤› bayramlarda dinleyicilerin ilgisini güzellemeleriyle çekti¤inden) adl› âﬂ›klara özel
ödüller verilmiﬂtir.
Âﬂ›klar
Bayram›’nda
da¤›t›lan
ödüller eski büyük âﬂ›klar›n veya edebiyatç›lar›n ad› ile an›lmaktad›r. (Karacao¤lan Ödülü, Yunus Emre Ödülü vb.)
Konya Âﬂ›klar Bayram›’na sürekli
olarak kat›lan ve ün kazanan âﬂ›klardan
baz›lar› ﬂunlard›r: Efkârî, Müdâmî, Çobano¤lu, ‹lhamî, ﬁeref Taﬂl›ova, Selmanî, Abdülvahap Kocaman, Ferrahî, Reyhanî, Mevlüt ‹hsanî, Alyanso¤lu, ﬁahbazo¤lu, ‹smail Cengiz ve Feymanî…
1966’da düzenlenen ilk Âﬂ›klar
Bayram›’n› ülke geneline tan›tmak ve
bayrama kat›l›m› sa¤lamak amac›yla
bütün valiliklere, kaymakaml›klara
mektuplar yaz›larak bölgelerinde bulunan halk ﬂairlerinin adreslerini bildirmeleri istenmiﬂtir. Ayr›ca ‹stanbul’un
büyük gazetelerinden bütün yurda Konya’da bir Âﬂ›klar Bayram› yap›laca¤› bildirilmiﬂtir.
Konya Kültür ve Turizm Derne¤i
ilk Türkiye Âﬂ›klar Bayram› faaliyetine
Türkiye’deki bütün âﬂ›klar›n kat›l›m›n›
sa¤lamay› hedeflemiﬂtir. Bu amaçla olsa
gerek âﬂ›klar›n geliﬂ – gidiﬂ yol ücretleri
(otobüs veya 3 üncü mevki tren olmak
ﬂart›yla) ve yar›ﬂma süresince otel, ye-
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mek masraflar› dernek taraf›ndan ödenmiﬂtir. Dereceye giren âﬂ›klara verilen
para ödülleri de o döneme göre oldukça
yüksek meblâ¤lard›r.
“Unutulmaya terkedilmiﬂ âﬂ›kl›k
gelene¤ini yeniden canland›rmak, halk
ﬂairlerine yeni bir güç ve imkan kazand›rmak” gayesiyle Konya Kültür ve Turizm Derne¤i taraf›ndan düzenlenen
Âﬂ›klar Bayram› hakk›nda Umay Günay
ﬂu de¤erlendirmeyi yapar: “Konya’da yap›lan Âﬂ›klar Bayram›’nda yaz›l› ve sözlü kaynaklardan elde edilen bilgilerin
yard›m›yla çeﬂitli bölgelerin aﬂ›k fas›llar› bölümlerine yer verilmiﬂtir. Bu yar›ﬂmalar âﬂ›klar› teﬂvik edici ve özendirici
olmuﬂ, bu toplant›larda derece alan
âﬂ›klar her y›l daha baﬂar›l› olabilmek
için gayret sarf etmiﬂlerdir. Konya’da
düzenlenen âﬂ›k toplant›lar› bu gelene¤i
canl› tutmakta oldu¤u kadar yeni temsilciler yetiﬂtirmekte de tesirli olmuﬂtur.
Bu toplant›lar›n gelene¤e faydal› katk›lar› yan›nda bu gelenek için yabanc› ve
zorlama olan bir tak›m unsurlar›n girmesi yolunda menfî tesirleri de olmuﬂtur.” (Günay 1999: 27- 28)
Âﬂ›klar Bayram› hakk›nda Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Halkbilimi Dergisi’nin de¤erlendirmesi biraz
farkl›d›r: “Her y›l tekrarlanmakta olan
bu bayram, ne yaz›k ki sadece Konya’n›n reklam›n› yapmaya yaramakta,
yeni yeni halk ozanlar›n›n ortaya ç›kmas›na ise katk›da bulunmamaktad›r. Her
ﬂeyden önce ﬂunu kabul etmek gerekir
ki halk ozanlar›n› bir hafta süreyle bir
araya toplay›p onlar› at›ﬂt›rarak, bilmeceler çözdürerek halk ozanl›¤›n›n bir de¤er kazanmas› birtak›m sorunlar›n›n çözümlenmesi sa¤lanamaz. Yap›lan olsa
olsa baz› çevrelerin güzelce vakit geçirmelerini sa¤lamakt›r. Bunlar asl›nda sorunun bir yönü. Di¤er bir yönü de ﬂu: Bu
bayrama sadece kiﬂilerin sevgileri üzerine veya tabiat sevgisi üzerine maniler,
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ﬂiirler yazan ozanlar de¤il, toplumun sorunlar›na e¤ilen toplumun daha ileri bir
düzeye varabilmesi için çaba gösteren
ozanlar›n da ça¤r›lmas› veya kat›lmalar›n›n sa¤lanmas› gerekirdi. Bu yap›ld›¤›nda mutlaka bu bayram daha anlaml›
bir toplant› olacakt›r.” (ODTÜ Halkbilimi Dergisi 1973: 27)
‹lk Âﬂ›klar Bayram›’n› Türk Folklor
Araﬂt›rmalar› Dergisi vas›tas›yla da kamuoyuna duyuran dernek, ilanda jüri
üyeleri konusunda ﬂunu vurgulam›ﬂt›r:
“Jüri üyeleri, Türk Folklor ve Halk Edebiyat› uzmanlar›ndan kurulmuﬂtur.”
(Türk Folklor Araﬂt›rmalar› Dergisi
1966) ‹lk Âﬂ›klar Bayram›’ndan sonuncusuna kadar jüri üyeleri, bilim adamlar›, edebiyat tarihçileri, halkbilimciler ve
ünlü âﬂ›klardan oluﬂturulmuﬂtur. Jürinin bu vasf›, oldukça dikkate de¤er bir
durumdur. Yar›ﬂmalarda dereceye girenleri belirleyecek olanlar›n bilim adamlar› olmas›, Türkiye’deki halkbilimi ürünlerine bilimsel bak›ﬂ aç›s›n› getirme çabalar› olarak de¤erlendirilebilir. Ancak
bu çaban›n bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi
oldu¤u konusu da tart›ﬂmaya aç›kt›r.
Bilimselleﬂtirme e¤ilimleri derne¤in ilerleyen dönemlerindeki faaliyetlerinde de devam etmiﬂtir. 1998’de Âﬂ›klar
Bayram›’n›n 33 üncü y›l›nda Folklor ve
Halk Edebiyat› Kongresi’nde Feyzi Hal›c›: “33 üncü y›l Bayram›’nda folklorumuza ve halk edebiyat›m›za bilimsel yönden e¤iliyoruz. Bayram›n e¤itici, ö¤retici
ve gösterici olma vasf› yan›nda, Bayramda seminer ve kongrelerle bilimsel yönden de fikirlerin tart›ﬂ›lmas› yeni yeni
görüﬂlerin ortaya at›lmas› için halk sanat›n›n ve gelene¤inin yaﬂayan ﬂairlerini, onlar› eserlerine konu yapan bilim
adamlar›n›, folklorcular› bir araya getirmek istedik. Bu seminer bilim adamlar›m›zla, folklorcular›m›z› günlük hayat
içinde karﬂ› karﬂ›ya getirecek, sanat ve
mana plan›nda daha yak›ndan kaynaﬂ-

52

malar›n› sa¤layacakt›r. Kongremize
Türk Folkloru konusunda söz sahibi,
eser sahibi de¤erli bilim adamlar›n› davet ettik. Bu kongrelerin her y›l daha
geniﬂ çapta daha de¤iﬂik konularla devam etmesi en içten dile¤imizdir.” demiﬂtir (Hal›c› 1998: 5)
Âﬂ›klar Bayram›’n›n olumlu ya da
olumsuz olarak de¤erlendirilebilecek
pek çok yönü vard›r. Ancak önemli olan;
bir bayram vas›tas›yla kültürün bir parças› olan âﬂ›kl›k gelene¤inin, yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lmas›d›r. Halk ozanlar› için adeta bir okul vazifesi gören bu bayram›n,
devlet emriyle de¤il de bir sivil toplum
örgütü vas›tas›yla gerçekleﬂtirilmesi de
oldukça dikkate de¤er bir noktad›r. Konya Kültür ve Turizm Derne¤i bu faaliyetten ötürü Konya’y› Türkiye’ye tan›tmak, ﬂehrin turizm gelirlerini artt›rmak
gibi birtak›m ç›karlar sa¤lam›ﬂ olabilir.
Bu da gayet do¤ald›r, çünkü derne¤in
amac› zaten budur. Bir zamanlar devrin
hakim ideolojisinin do¤rultusunda, ideolojinin yeniden üretilmesine yard›mc›
olmak için kullan›lan halkbilimi ürünleri bu kez turizmi geliﬂtirmek amac›yla
kullan›lm›ﬂt›r.
Konya Kültür ve Turizm Derne¤i’nin düzenledi¤i yar›ﬂmalardan biri
“Tarihî Konya Yemekleri Yar›ﬂmas›”d›r.
1 Ekim 1977 y›l›nda ilki düzenlenen bu
yar›ﬂman›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Feyzi
Hal›c› ﬂunlar› söyler: “Asl›nda bu yar›ﬂma yemekleri ile ünlü Bolu ilimizde düzenlenmeliydi. Ancak Anadolu’da insano¤lunun ilk olarak mesken hayat›na
geçiﬂi Konya yak›nlar›ndaki Çatalhöyük’te gerçekleﬂmiﬂtir. ‹lk tand›r ve bu¤day taneleri de burada bulunmuﬂtur.
Hz. Mevlânâ’n›n yak›n›, gelmiﬂ geçmiﬂ,
ahç›lar›n ustas› olarak bilinen Ateﬂbaz
Veli’nin burada yatmas› bizi bu yar›ﬂmay› yapmaya zorlad›. Sonuç gerçekten
mutluluk vericidir. Birbirinden güzel ye-
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mekler görüyoruz” (Milli Kültür 1977;
72-73)
Dernek baﬂkan› Feyzi Hal›c› konuﬂmas›nda, sanki baﬂka birilerinin alan›na
giriyormuﬂ gibi önce yar›ﬂmalar›n neden
Bolu’da de¤il de Konya’da yap›ld›¤›n›
aç›klama gere¤i hissetmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›mdan da ﬂehirler aras›nda yaz›l› kurallarla belirlenmiﬂ bir s›n›r olmasa da
birtak›m kültürel s›n›rlar›n oluﬂmaya
baﬂlad›¤› anlaﬂ›l›yor. Sözgelimi Mevlânâ
ile ilgili her türlü organizasyon ancak
Konya’da düzenlenmeliyken, yemek yar›ﬂmas› Bolu’da, Yunus Emre ile organizasyonlar da Eskiﬂehir’de düzenlenmelidir. Kent dernekleri de sözbirli¤i etmiﬂçesine faaliyetlerinde bu s›n›rlara uymaktad›r. S›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›k›ld›¤›nda
da gerekli aç›klamalar yap›lmaktad›r.
Asl›nda bu konuﬂmadan ç›kar›labilecek en önemli sonuç; derneklerin halkbilimi çal›ﬂmalar›nda “Kentler ve ‹mgeler” ekseni do¤rultusunda yol almalar›d›r. Çünkü kente imge kazand›r›lmas›,
genel amaçlar› olan yörenin ve kentin
tan›t›lmas›nda yads›n›lmayacak bir faktördür. Baz› kültür ve turizm derneklerinin kendilerine bu imgeleri taﬂ›yan adlar seçmeleri bunun en güzel kan›t›d›r.
Çank›r› Yaren Kültürünü Yaﬂatma Derne¤i, Akﬂehir Nasrettin Hoca ve Turizm
Derne¤i gibi.
Dönemin Kültür Bakan› Avni Akyol
(1931 – 1999), ayn› yar›ﬂman›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda “Türk dilindeki öncülü¤ü,
Hz. Mevlânâ’s›, Nasreddin Hocas› ve ünlü di¤er büyükleri ve zenginlikleri ile
Konya’n›n milli kültür ve sanat merkezimiz olarak geliﬂtirilmesine çal›ﬂmak,
millî kültür seferberli¤imizin ilk ad›mlar›ndan biri olacakt›r.” (Milli Kültür
1977; 73) diyerek Konya’n›n yurt genelinde ve dünyada tan›nmas›n› sa¤layan
imgelerini ön plana ç›karmaktad›r.
Dernekler, halk› bilinçlendirme,
yanl›ﬂlar›ndan döndürme gibi bir mis-
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yon da yüklenmiﬂlerdir. Konya Kültür
ve Turizm Derne¤i baﬂkan› Feyzi Hal›c›,
Konya ve Turizm baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂunlar› dile getirmiﬂtir: “Mevlânâ anma törenleri ve Mevlânâ müzesi esnafa ve
tüccara büyük gelir kazand›ran durak
ve faktörlerin baﬂ›nda gelir. Oysa 1950’li
y›llarda Mevlânâ’n›n çok az bilindi¤i o
devirlerde, halk türbenin pencerelerine
çaput ba¤lar, mum diker, dilekte bulunurdu. Mevlânâ’n›n insanc›l ve bar›ﬂç›
düﬂüncelerini turizm aç›s›ndan ilk ortaya ç›karan Konya Turizm Derne¤i olmuﬂtur. Yaln›z Türkiye’de de¤il, 22 kez
baﬂta Amerika ve Fransa olmak üzere
çeﬂitli tarihlerde Almanya, ‹talya, Tunus, Belçika, Danimarka, Kanada, ‹ngiltere, Avusturya ve en son olarak Yunanistan’da düzenlenen Mevlânâ törenlerinde, Mevlevi müzi¤i ve Sema’› Mevlânâ’n›n hümanist düﬂünceleri tan›t›lm›ﬂ,
tarihi Konya ﬂehrinin Turizm potansiyeli milyonlarca bat›l›ya sunulmuﬂtur.”
(Konya Kültür ve Turizm Derne¤i Bülteni 1985: 2)
Feyzi Hal›c›, Mevlânâ’n›n hümanist
ve bar›ﬂç› düﬂünceleri sayesinde turizmin gerçekleﬂti¤ini söylerken, ﬂamanist
dönemin izlerinden olan a¤aca çaput
ba¤layarak dileklerinin gerçekleﬂece¤ine
inanma gibi folklorik bir olguyu küçümser bir tav›r tak›nm›ﬂt›r. Oysa ki bir
folklorcu insanlar›n yapt›klar› davran›ﬂlar›n, ritüellerin, geleneklerin, göreneklerin do¤rulu¤una ya da yanl›ﬂl›¤›na karar veremez. Onlar› kendi ba¤lamlar›
içerisinde de¤erlendirme yoluna gider.
Folklor ürünlerine de¤er yüklemek, onlar›n iyi ya da kötü, yararl› ya da yarars›z olduklar›n› savunmak objektif bak›ﬂ
aç›s›ndan uzaklaﬂ›lmas›n› sa¤lar. Ancak
ﬂunu da unutmamak da yarar vard›r;
derneklerin öncelikli amaçlar›ndan biri
de turizmi canland›rmak ve her kesimden insan› turistik mekânlara çekebilmektir. Bunu yapabilmek için de görsel
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de¤erlerin vurgulanmaya çal›ﬂ›lmas› gayet do¤ald›r.
Konya Kültür ve Turizm Derne¤i
baﬂkan› Feyzi Hal›c›, hemen her konuﬂma ve yaz›s›nda Konya’n›n dünya üzerindeki önemi ve bozulmam›ﬂl›¤›ndan
söz eder: “Konya topra¤›, paha biçilmez
bir muhteﬂem hat›ray›, bir kültür olay›n›, bir tarihi gerçe¤i bir “An›t ﬁehir”, bir
“Müze ﬁehir” hüviyetiyle ba¤r›nda müjde çiçe¤i olarak muhafaza etmiﬂ, günümüz insanlar›na içtenlikle sunmuﬂtur.
Gelenek, görenek ve folklor ad›na Konya’m›z›n zengin bir envanteri vard›r.
Halk türkülerimiz, bin y›l› aﬂk›n bir zaman mikrofonundan insanl›k alemine
Konya tezenesiyle, Konya m›zrab›yla
“Yaﬂama Sevinci” iletir. Halk ﬂiirimiz en
ince duyarl›l›kla Konya’dan bütün yurda
ve dünyaya, sarmaﬂ›klar gibi m›sralar›n› sunar da sunar.” (Folklor ve Halk
Edebiyat› Kongre Bildirileri 1984: 3)
Bu konuﬂmada, Konya’n›n folklorik
ürünlerinin ve tarihî eserlerinin bozulmam›ﬂl›¤›, dokunulmam›ﬂl›¤› “an›t ﬂehir” ve “müze ﬂehir” gibi ifadelerle vurgulanm›ﬂt›r. Bu okuyuﬂtan dolay› Feyzi
Hal›c›’n›n, 1960’larda folklor ürünlerine
yeni bir yorum getiren “Performans Teori”yi dikkate almam›ﬂ oldu¤u sonucu
ç›kar›labilir. Performansç›lar, folklor
ürünlerinin bozulmad›¤›n› ya da kaybolmad›¤›n› savunurlar ve folklor ürünlerinin günümüz dünyas› içerisinde de
yararl› ve anlaml› oldu¤undan bahsederler. Feyzi Hal›c›’n›n bu söyleminden yola ç›k›larak folklor ürünlerine
bak›ﬂ aç›s›n›n “Tarihî Co¤rafî Fin Yöntemi”ne yak›n oldu¤u söylenilebilir.
Tarihî Co¤rafi Yönteminin takipçileri
anlat›lar›n en eski ﬂeklini yani “urform”unu ararlar. Dolay›s›yla “bozulmam›ﬂ” bir ﬂeklin varl›¤›n› kabul ederler. Hatta ayn› anlat›n›n farkl› varyantlar›ndan en eskisini seçerek daha sonrakileri buna göre tamir etmeye çal›ﬂ›rlar.

54

Hal›c›’n›n “müjde çiçe¤i olarak
muhafaza edildi¤ini” öne sürdü¤ü bu
ürünler,
“otantiklikleri”
ön
plana
ç›kar›larak günümüz insanlar›na “içtenlikle sunulmuﬂ” ve insanlar taraf›ndan
keﬂfedilmeyi beklemiﬂtir. Bu keﬂfedilme
beklentisi, 16 ›nc› ve 17 inci yüzy›llarda
Avrupal› seyyahlar›n, “ilkellerin” ve Avrupa halk köylülerinin “asil” ve “saf”
diye nitelenen kültürleri üzerine yönelmesini hat›rlat›r. Gelenek, görenek ve
folklor ad›na zengin malzemelere sahip
olan Konya günümüz insan› taraf›ndan
de¤erlendirilmeyi beklemektedir.
Dünya sahnesine ç›k›ﬂ›ndan y›llar
sonra Türkiye’de yank›lanan halkbilimi,
ortaya ç›k›ﬂ›ndan sonra da ideolojileri
yaymak, ﬂekillendirmek amac›yla kullan›lm›ﬂ ya da kullan›ld›¤› varsay›lm›ﬂ
ve bu nedenle önce Türk Ocaklar› daha
sonra Ankara Üniversitesi’ndeki ba¤›ms›z folklor kürsüsü ve nihayet Halkevleri kapat›lm›ﬂt›r.
Bugünkü siyasal ça¤r›ﬂ›mlar› ne
olursa olsun hem Halkevleri hem de
Türk Ocaklar› ayd›nlar taraf›ndan geniﬂ
halk kitlelerini e¤itmek amac›yla kurulan kuruluﬂlar olarak Türk kültür
hayat›nda yerini alm›ﬂt›r. Bu nedenle
Türk Ocaklar› ve Halkevleri Türk kültür tarihinde, tamamen olmasa da
önemli ölçüde, siyasî partilerden ayr›
düﬂünülmesi gereken olgulard›r.
Resmî kurumlar taraf›ndan paylaﬂ›lamayan, ama önemi de anlaﬂ›lamayan folklor, derneklerle beraber
sivil toplum örgütleri taraf›ndan çok
seslilikle yürütülmeye baﬂlanmas›na
karﬂ›n, maddî imkans›zl›klar nedeniyle
süreklili¤ini sa¤layamam›ﬂ genellikle
kurucular›n›n ve destekçilerinin amaçlar›na hizmet eder hâle gelmiﬂlerdir.
Yani önceleri siyasete alet olmuﬂ, daha
sonralar›
dernek
kurucular›n›n
inisiyatifinden ç›kamam›ﬂt›r. Bunun da
en büyük sebebi halkbiliminin Tür-
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kiye’de bilimsel bir yap› üzerine oturtulamamas›d›r.
Folklora ve ürünlerine dönemin
siyasi ideolojisini perçinlemek ya da milli bütünlü¤ü sa¤lamak amac›yla bakan
Halkevlerinin aksine derneklerin böyle
bir misyonu yoktur. Ancak, derneklerin
tüzüklerinde belirttikleri gibi kurulduklar› kentin do¤al, tarihî, arkeolojik,
sanat, folklor ile ilgili bütün kültür ve
turizm varl›¤›n› ortaya koymak, geliﬂtirmek, korumak gibi bir amaçlar› vard›r.
Bu da onlar›n folklor ürünlerine yanl› ve
dar bir bak›ﬂ aç›s›yla bakmalar›na sebep
olmuﬂtur.
Halkevleri döneminde folklorun
sözel ürünlerine önem verilmesine ve
ﬁerif Mardin’in deyimiyle “folklorik bir
diriliﬂ” sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmas›na karﬂ›n, dernekler döneminde turizme hizmet eden görsel de¤erler önemsenmiﬂ,
oluﬂan güç bu yönde harcanm›ﬂt›r.
Halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n kesintiye
u¤rad›¤› ve sahipsiz kald›¤› bir dönemde
ortaya ç›k›p, halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n
amatör bazda yürütülmesini sa¤layan
derneklerin, yay›nlad›klar› kitaplar, dergiler,
bültenler
ve
düzenledikleri
faaliyetler dikkate al›nd›¤›nda oldukça
önemli bir koleksiyon oluﬂturduklar›
görülür. Konya Kültür ve Turizm Derne¤i bu konuda oldukça geniﬂ bir vizyona sahiptir. Çünkü düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiriler kitaplar
halinde yay›nlanm›ﬂt›r. Bu da sempozyuma kat›lamayan ya da kat›lmayan
pek çok araﬂt›rmac›n›n yeni görüﬂlerden, bak›ﬂ aç›lar›ndan faydalanmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Dernekler, gerçekleﬂtirmiﬂ
olduklar› baz› faaliyetlerle halkbilimi
tarihine girmeyi baﬂarm›ﬂlard›r. “Konya
Kültür ve Turizm Derne¤i’nin 1966’dan
bu yana sürdüre geldi¤i geleneksel Aﬂ›klar Bayram› ve 1972 y›l›nda baﬂlat›lan
Türkiye Cirit Birincilikleri yar›ﬂmas›
Türk folkloru alan›n›n önemli giriﬂim-
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lerinden” (Büyük Larousse 1992: 4184)
say›larak halkbilimi tarihindeki yerini
alm›ﬂt›r.
Halkevlerinden sonra, dernekler
eliyle yürütülen folklor çal›ﬂmalar›nda
elde edilen birikimlerden, ülkemizdeki
tüm kurum ve kuruluﬂlar yararlanmal›,
ayr›ca üniversitelerde yap›lacak olan
bilimsel çal›ﬂmalarda da bu birikimler
göz önünde bulundurulmal›d›r.
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