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ÖZET
Bu makale, anlat› türlerinin gelece¤e taﬂ›nmas›nda hayati bir role sahip sözlü kültür ortamlar›n› konu almaktad›r. Anlat›lar, bir çeﬂit gösteridir. Gösteride mekan›n pay› büyüktür. Mekân, gösterinin gerçekleﬂmesinin yan›nda anlat›n›n varl›¤›n› sürdürmesi için de çok önemlidir.
Çal›ﬂmam›za konu olan Isparta ili Aksu ilçesi Yakaafﬂar kasabas›n›n sözlü anlat› türleri bak›m›ndan
zengin olmas›n›n en önemli sebeplerinden biri nüfus olarak çevre köylerinden daha yo¤un olmas›d›r. Bu ortamlar›n yak›n zamana kadar varl›¤›n› zay›flayarak da olsa sürdürmesi anlat› türlerinin varl›¤›n› devam ettirmesindeki en önemli sebeptir.
Bu ortamlar›n baﬂ›nda, halk›n moral de¤erlerini yükseltmek ve yaﬂatmada önemi yads›namayacak
olan “köy odalar›” gelmektedir. Hemen hemen devrini kapam›ﬂ olmakla birlikte, geçmiﬂte yüklendi¤i görev
itibariyle, halk bilimciler, toplum bilimciler gibi sosyal bilimcilerin, vazgeçilmez konusu olmaya devam edecektir. Yakaafﬂar’da sözlü kültür ortamlar›ndan bir di¤eri “Harman yeri”dir. “Su De¤irmenleri” de sözlü
kültür ortamlar›ndan en önemli merkezlerindendi. Genellikle keçi sürülerinin yaz›n “yayla”da, k›ﬂ›n da
“Yatak” ad› verilen yerlerde bak›l›rd›. Buralar da bu sözlü kültür aç›s›ndan önemli yerlerdi. “El Hal›c›l›¤›”
da sözlü kültür ortamlar›n›n baﬂ›nda gelmekteydi. Köy odalar›n›n baz› iﬂlevlerini üzerine alan “kahvehaneler” halen varl›¤›n› devam ettirmektedir.
Yak›n zamana kadar kültür hayat›m›z›n bir parças› olan bu ortamlar art›k varl›¤›n› sürdürememektedir. Buralarda yetiﬂen sözlü kültürün aktif taﬂ›y›c›s›, yaﬂ› altm›ﬂ› aﬂm›ﬂ bu insanlar ortamlar›n ortadan kalkmas›yla bildiklerini gelece¤e aktaramamaktad›rlar. Geç kalmam›z durumunda yap›lacak bir ﬂeyin de olmad›¤› aç›kt›r. Oysa halk kültürünün ve gelene¤inin sakl› oldu¤u bu hazine de¤erindeki sözlü ürünlerimizin ulusal kültürümüze dahil edilmesi gerekmektedir. (incorparated) Yap›lacak plânl› bir saha çal›ﬂmas› ile halâ varl›¤›n› koruyan sözlü ürünlerin derlenmesi, bilimsel yöntemlerle tasnif edilerek arﬂivlenmesi gerekmektedir.
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ABSTRACT
This article deals with the importance of scenes in oral culture which plays significant role in transfer
of narrative styles to the future. In fact, narration is a kind of show and shows attach considerable weight to
scenes. Scene is important for narration to sustain itself as well as for show to go on.
The case examined in this study is the town of Yakaafﬂar, a town of Isparta province. Intensity of its
population is one of the reasons of its richness in (oral) narrative styles. These scenes have sustained their
existence, despite diminishing, until recent past and this is the most important reason for the survival of
narrative styles.
“Village halls” where moral values of the public are undeniably raised prevail among scenes and despite the fact that their days have almost ended village halls will continue to be subject-matters of social scientists, such as folklorists and sociologists, because of their functions in the past. Another scene of narrative
culture in Yakaafsar is “threshing fields”. “Mills” were among the important scenes of narrative culture, too.
Goat stocks were taken care in “mountain pastures” in summers and in “folds” in winters. These places are
also important for narrative culture. “Carpet workshops” are also prevailing ones. “Coffee shops” which have
undertaken some functions of village halls still exist.
These scenes, which have been a major part in our cultural life, have almost disappeared. People aged
60 and over who are active transporters of oral culture grown in these scenes face a real difficulty in transferring their cultural knowledge. In fact, these oral (narrative) productions, which are as valuable as treasures, must be incorporated in our national culture. The remaining oral cultural productions are urgently in
need of compilation and classification in accordance with scientific methods by means of a field research.
Key Words
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G‹R‹ﬁ
Anlat› türlerinin gelece¤e taﬂ›nmas›nda sözlü kültür ortamlar› hayatî bir
öneme sahiptir. Anlat›lar, bir çeﬂit gösteridir. Gösteride mekan›n pay› büyüktür.
Folklor olay›, “yer ald›¤› sosyal çevrenin
de¤iﬂkenleri ile gösterime gelir. Bu sosyal de¤iﬂkenlere göre folklorun mesaj›,
biçimi, iﬂlevi, yap›s› ve nak›ﬂlar› de¤iﬂerek ortaya ç›kar”. (Baﬂgöz 2002: 32) Mekân, gösterim olay›n›n gerçekleﬂmesinin
yan›nda anlat›n›n varl›¤›n› sürdürmesi
için de çok önemlidir. Sözlü ürünlerin
do¤du¤u ortamlar›n varl›¤›n› kaybetmesinin ard›ndan yavaﬂ yavaﬂ bu ürünler
de kaybolmakla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r.
Alan araﬂt›rmas› yapt›¤›m›z Isparta ili Aksu ilçesi Yakaafﬂar1 kasabas›n›n
sözlü anlat› türleri bak›m›ndan zengin
oldu¤unu fark etti¤imizde bunun sebebini araﬂt›rd›k. Yakaafﬂar’a ortalama 3-5
kilometre mesafelerde olan Terziler, Koçular, Elecik, Katip ve Yaka köylerinde
yapt›¤›m›z alan araﬂt›rmalar›nda k›yaslanmayacak derecede daha az anlat› türlerine rastlad›k. Yakaafﬂar’da anlat› türlerinin çevre köylerle k›yaslanmayacak
derecede çok olmas›n›n en önemli sebebini nüfus yo¤unlu¤u olarak gördük.

BÖLGELER
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Geliﬂmiﬂ Bölgeler Top.
Orta Kuzey Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Orta Güney Bölgesi
Orta Der. Gel. Bölge Top.
Do¤u Kuzey Bölgesi
Do¤u Güney Bölgesi
Orta Do¤u Bölgesi
Az Geliﬂmiﬂ Böl. Top.
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Meselâ, sözlü anlat› türlerinin önemli
ortamlar›ndan olan köy odalar›, su de¤irmenleri yaln›zca Yakaafﬂar’da mevcuttu. Bu ortamlar›n yak›n zamana kadar varl›¤›n› zay›flayarak da olsa sürdürmesini anlat› türlerinin varl›¤›n› devam ettirmesinde önemli bir sebep olarak karﬂ›m›za ç›kt›.
Yakaafﬂar’da baﬂl›ca sözlü kültür
ortamlar›: Köy odalar›, harman yeri, hal› dokumac›l›¤›, su de¤irmencili¤i, keﬂik
(yatak) iﬂleminin yap›ld›¤› ortamlar.
S›ras›yla Yakaafﬂar’›n sözlü kültür
ortamlar› üzerinde durmak istiyoruz:
Köy Odalar› ve ‹ﬂlevi: Köy Odalar›, köylülerin ortaklaﬂa kulland›¤›, gelen
misafirlerini a¤›rlad›¤› mekânlard›r.
Köy Odalar›, köy’e çal›ﬂmak için gelen,
kalayc›, semerci, yöre halk›n›n yumurtac› dedi¤i i¤ne, iplik, tarak gibi temel ev
ihtiyaçlar›n› satan tüccarlar, jandarma
ve tahsildar gibi devlet görevlisi kiﬂilerin gelip yat›l› olarak da kalabildi¤i ortak kullan›ma aç›k mekanlard›.
Yurdumuzda en fazla Ege bölgesinde görülen bu mekânlar›n 1970’te Devlet
Plânlama Teﬂkilât› taraf›ndan haz›rlat›lan bir araﬂt›rmada, bölgelere göre da¤›l›m› ﬂu ﬂekildedir. (Tu¤aç-Yurt-Ergül-Se-
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vil 1970:151-152)
Köy odalar›n›n say›s›n›n nüfus büyüklü¤üne göre de¤iﬂti¤i gibi geliﬂmiﬂlik
kriterlerine göre de de¤iﬂiklik göstermektedir. Araﬂt›rmada nüfusu 400 kiﬂiden az olan köylerin % 69.6’da köy odas›
yoktur. Köy hayat›nda, köy odalar› önceleri çok önemli bir yere sahipti. ‹letiﬂim
araçlar›n›n olmad›¤› dönemlerde iletiﬂim görevini de üstlenen mekânlar, ayn›
zamanda kültür hayat›n›n vazgeçilmez
bir kurumuydu ve kendine mahsus yönetimi, düzeni ve bak›m› vard›.
Köy odalar›n›n bak›m, yönetim ve
düzenini belli kiﬂiler üstlenirdi. Bu, ço¤u
kez hat›r› say›l›r, nüfuzlu kiﬂiler olurdu.
Köy odas›n›n oca¤›nda, gerek k›ﬂ geceleri gerekse yaz geceleri ›s›nma ve ayd›nlatma gibi farkl› sebeplerle de olsa ateﬂ
sürekli yanard›.Odunu odaya gelenler
getirirdi. Köye gelen misafirler köy odas›nda a¤›rlan›r, yemekleri ya oda sahibinin kendisi, ya da onun organi etmesiyle
mahalleliler getirirdi. Odaya gelen misafirden art›k tamamen oda sahibi sorumluydu. Baﬂka mahalleden yemek getirmek mahallelinin hakk›na tecavüz olarak alg›lan›rd›. Yakaafﬂar’dan derledi¤imiz hikâye ve masallar›n ço¤unda köy
odalar›n›n fonksiyonu aç›k olarak görülmektedir.
Köy odalar›nda yap›lan sohbetlerde
de belli bir oturma düzeni vard›. Köyün
yaﬂl› ve sayg›n kiﬂileri ocak baﬂ›na otururlar, etraf›na da yaﬂça yak›n olanlar,
en geriye ise gençler otururdu. Odaya
ilk defa gelmeye baﬂlayan genç ise, hemen kap› eﬂikli¤inde yerini al›rd›. Dede
Korkut’ta gördü¤ümüz hiyerarﬂik düzeni köy odas›nda da görüyoruz. Herkes
yerini bilir, rast gele bir yere oturmazd›.
Dede Korkut Hikâyeleri’nin onuncusu
olan Uﬂun Koca O¤lu Seyrek hikâyesin-
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de, kap› baca tan›mayan, beyleri bas›p
geçen, baﬂ köﬂeye oturan Seyrek, Tersuzam›ﬂ adl› bir yi¤it taraf›ndan ﬂu ﬂekilde uyar›l›r: “Mere Uﬂun Koca O¤lu, bu
oturan beyler her biri oturdu¤u yeri k›l›c› emegiyle alubdur. Mere sen baﬂ m›
kesdün, kan m› dökdün, ac m› doyurdun, yal›ncak m› donatdun? (Gökyay
2000:25)
Yakaafﬂar’daki köy odalar›, Mantaklar Mahallesi’ndeki Hac›art›k/Hacartik lâkapl› Hac› Yusuf’un, Topçu lâkapl›
Mustan Korkmaz’›n odas› olarak bilinirdi. “Koca Oda” olarak bilinen oda Esman
Molla’ya, Orta Mahalle’deki oda da Koca
Osman’a aitti. 20-25 y›l öncesine kadar
iﬂlevini zay›flayarak da olsa devam ettirebilmiﬂlerdir. Ancak bugün bu odalar›n
baz›lar› yap› olarak yerinde bulunmas›na ra¤men tamam› yukar›da sözü edilen
iﬂlevlerini kaybederek yerini k›smen iﬂlevini devam ettiren kahvelere b›rakm›ﬂ
durumdad›r.
Köy odalar›nda belli baﬂl› etkinlikler ﬂunlard›:
a. Askerlik Hakk›nda Sohbet:
Köy odas›na gelen insanlar›n ço¤u askere gitmiﬂ, baz›lar› da savaﬂ görmüﬂ insanlard›. Köy odas›nda askerlik hat›ralar› anlat›lmakta, hatta önemli hat›ralara sahip kiﬂiler çevre köylerden davet
edilerek konuﬂturulmaktayd›. Meselâ,
çevre köylerden biri olan Elecik’ten, ‹ngilizler’e esir düﬂüp Hindistan’›n Dombay vilâyetine götürülen ve orada bir
müddet esir olarak kalan Deli Ali lâkapl› Ali Korkmaz’›n ça¤r›l›p birkaç gün
dinlendi¤ini yaﬂ› 40’›n üzerinde olan
herkes bilir.
b. Efe/Eﬂk›ya Hakk›nda Sohbeti: Yak›n tarihimizde önemli bir yere sahip olan eﬂk›yal›k/efelik, sohbet ortamlar›n›n d›ﬂ›nda da romanlara ve hikâyele-
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re konu olmuﬂtur. Sam›t2 ismi, Yakaafﬂar tarihinde önemli bir yere sahiptir.
As›l ad› Mustafa olan Sam›t, askerde komutanlar›n›n da takdirini kazanm›ﬂ iyi
bir silâhﬂordur. Ancak bir bozgun sonucu köye döner. Çok sakin yarat›ﬂl› olan
Sam›t, gördü¤ü baz› haks›zl›k yüzünden
eﬂk›yal›¤a soyunmuﬂtur. Daha sonralar›
yakalanm›ﬂ Isparta hapishanesinde isyan s›ras›nda ayn› köyden hasm› Topçu
taraf›ndan kurﬂunlanarak öldürülmüﬂtür. Köy halk› taraf›ndan çok sevilen Sam›t’›n Türk askerine hiçbir zaman silâh
s›kmad›¤›na inan›lmaktad›r. Efe sohbetlerinin vazgeçilmez konusu Sam›t olmakla birlikte, yörece tan›nan baﬂka
isimler de bu sohbette yerini almaktayd›.
c. Av Sohbeti: Köy hayat›nda
önemli biri yeri olan av, her zaman sohbet konusu olmuﬂtur. Kiﬂisel avlar›n yan›nda bütün köylüler taraf›ndan yap›lan
kurt, çakal ve tilki av› gibi sürek avlar›
da bu sohbetin konusuydu. Son derece
iﬂlevsel ve törensel bir atmosferde ve y›lda birkaç kez yap›lan bu toplu av›n sohbetleri uzun k›ﬂ gecelerini süslemekteydi. Yaklaﬂ›k yirmi-yirmibeﬂ y›l öncesine
kadar devam eden bu sürek avlar› günümüzde art›k yap›lmamaktad›r.
d. Ayd›n’daki ‹ﬂçilik Üzerine
Sohbet: K›rsal bir yerleﬂim alan› olan
Yakaafﬂar’da ilkel ﬂartlarda yap›lan ziraat ve hayvanc›l›k halk›n geçimini sa¤lamaya ve karn›n› doyurmaya yetmiyordu. Bu yüzden sonbaharda, iﬂ imkân›
bulduklar› Ayd›n’a giderlerdi. Genellikle
Ayd›n’›n Yenipazar ilçesinin Atça kasabas›na giden köylüler, ya iﬂverenin gösterdi¤i bir yerde, ya da ayn› köyden kiﬂiler, birlikte kalabilecekleri bir mekan tutarak beraber kal›rlard›.Gündüzleri çal›ﬂan bu insanlar›n akﬂam en büyük e¤-
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lencesi elbette ki yarenlikti. Bu sohbetler dönüﬂte köyde de devam etmekteydi.
ﬁimdi Ayd›n’›n Atça beldesinde, iﬂçi olarak gidip yerleﬂen köylüler önemli bir
nüfusa sahiptir. Köyden derledi¤imiz
anlat› türlerinde bu hayat tarz›n›n izleri
de yer almaktad›r.
e. Ocak (Püse/Katran) Sohbeti:
Köyde yaﬂanan ekonomik s›k›nt› halk›
ek geçim kayna¤› bulmaya yönlendirmektedir. Çam a¤açlar›n› keserek elde
ettikleri ç›ralar›, kazd›klar› ocaklarda
yakmak suretiyle katran (püse) elde etmekte, bunlar› deri tuluklara dolduran
köylüler özellikle bu¤dayla de¤iﬂ tokuﬂ
yapmak üzere Beyﬂehir, Seydiﬂehir, Akﬂehir gibi çevre ilçelere ve köylerine giderlerdi. Yapt›klar› iﬂin kanunlara uygun olmad›¤›n› bilen köylüler bunlar›n
naklinde büyük s›k›nt› çekerdi. Eﬂeklere
yüklenen deri tuluklar, da¤ yollar› kullan›larak al›c›ya ulaﬂt›r›l›rd›. Püse (katran) sohbetleri bölge insan› için, s›n›r
kaçakç›l›¤› sohbetlerinin Güneydo¤u insan›n›n yaﬂam›ndaki yerine benzer bir
mevkide idi.
f. Halk Anlat›lar›: Yukar›da da
bahsedildi¤i gibi her türlü olay köy odalar›ndaki sohbetlere konu edilirken halk
anlat›lar› bu mekân›n vazgeçilmezi olarak mihenk noktas›n› oluﬂturmaktayd›.
‹ﬂin nispeten az oldu¤u uzun k›ﬂ gecelerinde köy odalar›nda anlat› yetene¤ine
sahip kiﬂilerin anlatt›¤› hikâyeler, masallar, f›kralar, bilmeceler dinleyenlerin
daha çok ilgisini çekmekteydi. Köy odas›
oturma düzeninde anlat›c›lar, yaﬂ›na bak›lmaks›z›n baﬂ köﬂeye oturtulur, dinlenirdi.
Yakaafﬂar’da dört oda bulunmas›na
ra¤men çevre köylerde köy odalar› bulunmamaktayd›. Bu durum, bizce Yakaafﬂar köyünde, çevre yerleﬂim yerlerine
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göre gelene¤e ba¤l› sözlü anlat› türlerinin daha fazla olmas›n›n önemli sebeplerinden biridir.
Birlik beraberlik, kardeﬂlik ve yard›mlaﬂma gibi halk›n moral de¤erlerini
yükseltmek ve yaﬂatmada önemi yads›namayacak olan köy odalar› devrini hemen hemen kapam›ﬂ olmakla birlikte,
geçmiﬂte yüklendi¤i görev itibariyle,
halk bilimciler, toplum bilimciler gibi
sosyal bilimcilerin, vazgeçilmez konusu
olmaya devam edecektir.
Yakaafﬂar’da sözlü kültür ortamlar›ndan bir di¤eri “Harman yeri”dir. Yakaafﬂar’›n, ﬂimdiki yaﬂam tarz› ile 25-30
y›l öncesi oldukça farkl›yd›. Teknolojik
geliﬂme ile birlikte günümüzde en çok 35 gün süren harman zaman›, yaklaﬂ›k
bir-bir buçuk ay sürmekteydi. Orakla biçilip harman yerine toplanan bu¤daylar
öküzlerin çekti¤i dövenle günlerce sürülürdü. Gündüz çal›ﬂan bu insanlar, akﬂamlar›n› sohbetle geçirir, geç saatlere
kadar sözü sohbeti dinlenen insanlar›n
anlatt›¤› f›kra, hikâye, masal türünden
anlat›lar› dinlerdi.
“Su De¤irmenleri” de sözlü kültür ortamlar›ndan en önemli merkezlerindendi. ﬁimdilerde üç beﬂ saat içinde
halledilen un ö¤ütme iﬂi, günler almaktayd›. De¤irmen beklerken yanan oca¤›n
ç›t›rdayan ateﬂi karﬂ›s›nda sabahlara
kadar beklenirdi. De¤irmenciden ve un
ö¤üten kiﬂilerden baﬂka insanlar da de¤irmene gelir ve edilen sohbete ortak
olurlard›. Üç adet su de¤irmenine sahip
Yakaafﬂar’›n d›ﬂ›nda çevre köylerde su
de¤irmeni yoktu. Bu sebeple, çevre köylerden un ö¤ütmeye gelen kiﬂilerde bu
ortamdan nasiplerini al›rd›. Bölgeden
derledi¤imiz anlat› türlerinde bunlar›n
izlerini görmekteyiz.
Günümüzde say›lar› oldukça azalan
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keçi sürüleri yirmi beﬂ otuz y›l öncesi
çok daha fazlayd›. Genellikle keçi sürülerine yaz›n yaylada, k›ﬂ›n da “Yatak”
ad› verilen yerlerde bak›l›rd›. Dönerli
bir sistemle yap›lan bu iﬂe ortakl›k manas›na gelen “Keﬂik” denirdi. Üç veya
dört kiﬂilik grup oluﬂturulur, bu gruplar
birer hafta kal›rlard›. Bir arada kalan
bu insanlar da vakitlerini ilginç hikâyeler, masallar anlatarak geçirirlerdi. Bu
yönüyle “Keﬂik” veya “Yatak”›, Yakaafﬂar’›n sözlü kültür ortamlar›ndan biri
olarak saymak mümkündür.
“El Hal›c›l›¤›”, makine yap›m› hal›lar›n piyasay› istilâ etmesinden önce,
Yakaafﬂar’›n ba¤l› bulundu¤u Isparta’n›n önemli geçim kaynaklar›ndan biri
olan el hal›s› dokumac›l›¤› özellikle kad›nlar›n ve çocuklar›n yapt›¤› bir iﬂti.
Yaz›n evlerin “hayat” ad› verilen giriﬂ
k›sm›nda, k›ﬂ›n ise odalara kurulan hal›
tezgahlar›nda hal› dokuyanlar özellikle
kad›nlar ve çocuklard›. Çocuklar› hal›n›n önünde tutabilmenin en kestirme
yolu onlara masallar, hikâyeler anlatmak, bilmeceler sormakt›. Bu faaliyetler, iﬂin yap›lmas›na engel olmad›¤› gibi,
aksine iﬂin verimini art›rmada önemli
bir rol oynamaktayd›. Anlat›lar, radyolar›n yayg›nlaﬂmas›ndan sonra yerini yavaﬂ yavaﬂ o sihirli kutuya b›rak›r oldu.
O dönemlerde Türkiye Radyolar›nda yay›nlanan “Gahi Arzu, gahi Kamber, öyle
ya, her âﬂ›k›n bir âh› var” sözüyle baﬂlayan halk hikâyeleri en çok dinlenen
programlard›. Murat Çobano¤lu, ﬁeref
Taﬂl›ova gibi halk ozanlar› en sevilen sanatç›lard›. Halk türkülerinin ve “acanslar”›n d›ﬂ›nda programlara ra¤bet olmazd›.
Yakaafﬂar’da “kahvehaneler”, günümüzde zaman zaman ka¤›t, taﬂ oyunu
oynand›¤›, televizyon seyredildi¤i yer ol-
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makla birlikte köy odalar›n›n iletiﬂim,
sohbet gibi bir k›s›m iﬂlevlerini üstlenmiﬂ oldu¤u görülmektedir. Dört kahvehanesi bulunan Yakaafﬂar’da yo¤un olarak gençlerin ve yaﬂl›lar›n devam etti¤i
kahveler vard›r. Birbirini çok iyi tan›yan
bu insanlar yaz k›ﬂ en koyu sohbetleri
buralarda yapmaktad›rlar. Hem gençler
aras›nda, hem de yaﬂl›lar aras›nda çokça f›kralar anlat›lmaktad›r. Daha önce,
hakk›nda derleme ve inceleme yaparak
bildiri olarak sundu¤umuz mahalli f›kra
tipleri (K›l›nç 2001:256-262) Avara lâkapl› R›za K›l›nç, Acar A¤a lâkapl› Mehmet Çiçek bu ortamlar›n en çok aranan
isimleridir.
Yukar›da bahsedilen sözlü kültür
ortamlar›n›n d›ﬂ›nda m›s›r soyma, ekin
biçme gibi imeceyi gerektiren her çeﬂit
ortam, sözlü kültür ürünlerinin do¤mas›
ve yaﬂamas›n› sa¤layan ikinci derece ortamlard›r.
SONUÇ
Yakaafﬂar örne¤i bize göstermektedir ki, yak›n zamana kadar kültür hayat›m›z›n bir parças› olan ve öykü ve roman gibi ça¤daﬂ edebiyat türlerinin de
yararland›¤› (R. SCHOLES-R. KELLOGG 1996:10,11) hazine de¤erindeki
bu anlat›lar›n do¤du¤u ortamlar art›k
varl›¤›n› sürdürememektedir. Buralarda
yetiﬂen sözlü kültürün aktif taﬂ›y›c›s›
yaﬂ› altm›ﬂ› aﬂm›ﬂ bu insanlar ortamlar›n ortadan kalkmas›yla bildiklerini gelece¤e aktaramamaktad›rlar. Geç kalmam›z durumunda yap›lacak bir ﬂeyin
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de olmad›¤› aç›kt›r. Çal›ﬂmam›z s›ras›nda bize kaynakl›k eden bu insanlardan
bir k›sm›n› üç beﬂ y›l içinde kaybettik.
Oysa halk kültürünün ve gelene¤inin
sakl› oldu¤u bu hazine de¤erindeki sözlü
ürünlerimizin ulusal kültürümüze dahil
edilmesi gerekmektedir. Yap›lacak plânl›
bir saha çal›ﬂmas› ile halâ varl›¤›n› koruyan sözlü ürünlerin derlenmesi, bilimsel yöntemlerle tasnif edilerek arﬂivlenmesi gerekti¤i apaç›k ortadad›r.
NOTLAR
1 Yakaafﬂar, 1993 y›l›na kadar köy statüsünde iken Bakanlar Kurulu karar›yla Kasaba olmuﬂ
ve Aksu ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r.
2 Sam›t, somurtkan, zor alg›layan anlam›nda
kullan›lmaktad›r.
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