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A. Do¤um: Do¤um genellikle ailede sevinç ve heyecanla karﬂ›lanan
bir olayd›r. K›rsal kesimde çocu¤un
cinsiyetinin önceden kestirilememesi
heyecan›n biraz daha artmas›na neden olur. Akraba ve komﬂular, do¤um
yapacak kad›n›n evinde toplan›r. Do¤um beklenirken söylenen ﬂark›larda
ailenin sevincine herkesin kat›l›m›
sa¤lan›r. ﬁairlik yetene¤i olan kad›nlardan biri toplulu¤un duygular›n› dile getirir. Öteki kad›nlar da ona eﬂlik
eder. Do¤an çocuk, hay›r dualarla karﬂ›lan›r. Çocu¤a Allah’tan uzun ömür
istenir. Anneyi mutlu etmek için de
onun iyi nitelikleri say›l›p dökülür.
Kad›nlar›n sevenlerinin ﬂu ﬂark›da
birleﬂti¤i gözden kaçmaz.
Çok tatl› bir erkek çocuk do¤du
Onu yarat›c› verdi
Ünlü tanr› verdi
Bu çocuk sinirli olmayacak

Sonra çocu¤un övülmesine baﬂlan›r, bunu annesinin övülmesi izler. Anne de¤iﬂik benzetme ve s›fatlarla tasvir edilir. Anne olan kad›n en çok diﬂi
aslan ve kekli¤e benzetilir. Toplulu¤u
yönlendiren kad›n her do¤umda yeni
ﬂark›lar bulmaya çal›ﬂ›r. Bu da çocu¤un beﬂi¤i çevresinde gerçekleﬂir. Çocu¤un büyütülmesinde ninnilerden
faydalan›l›r. Yataktan dua ile al›nan
çocuk beﬂi¤e konur. Kunda¤›n yan›na
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oturan annenin çocu¤una söyleyece¤i
ölçülü sözleri vard›r. Bunlar› ninni
olarak de¤erlendirmek mümkündür.
Ninniyi yaln›z annenin çocu¤unu
uyutmak için kundakta sallarken söylenen ﬂiirler olarak de¤erlendirmemek
gerekir. Ninnilerde çocu¤a uyku istemenin yan›nda onu hastal›k, kaza ve
nazar gibi kötülüklerden korumas›
için Tanr›’dan istekte bulunur. Ninni
sayesinde anne ile çocuk aras›nda bir
ba¤ kurulur. Ninnilerin annenin psikolojisinde büyük yeri vard›r. Ninnilerde peygamber ve kutsal kiﬂilerden
yard›m istenir.
Benim sevinç ve mutlulu¤um
Beni kutlamaya kimler geldi
Seni sall›yor, ninni söylüyorum
Tanr› ve azizler koruyuculu¤unu eksik etmesin

Birkaç gün sonra göbe¤i ba¤lanan
çocu¤un göbe¤indeki ipi al›nd›ktan
sonra ona banyo yapt›r›l›r. Banyo esnas›nda söylenen ninnilerin ilgiyi iﬂaret etti¤i görülür.
Ben seni sall›yor ve yeniden keﬂfediyorum
Senin sevincini gönlümde hissediyorum
Çiftçilerin sevinci gibi
E¤er bu¤day güzelse
Ben seni daha h›zl› sall›yorum
Sen gönlümün meyvesisin
Senin için ya¤murdan korkuyorum
Bugün rüzgar bat›dan esiyor
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Ninninin sonunda korkusunu ortaya koyan anne ruhlardan yard›m ister.
Çocu¤unun iyi yetiﬂmesini, genç olmas›n›, evlenmesini hayal eder.

Törenin sonunda evin giriﬂ kap›s›nda kad›nlar toplan›p birlikte ﬂu ﬂark›y›
dile getirir:
Herkese iyi akﬂamlar
Ey bu evin sahibi

Senin baban hain olmamak için yemin etti

Siz mutlu insanlar

Çocu¤uma hizmet için bir köle isteyece¤im

Hoﬂça kal›n

Sen güzel desenli hal› üzerinde yürüyeceksin

B. Sünnet Töreni: Ninni sadece
bir dinleyici için söylenen ﬂiir niteli¤i taﬂ›rken, sünnetlerdeki ﬂiir ve uygulamalar kollektif bir görünüm havas› taﬂ›r.
Törende koroyu becerikli bir kad›n yönetir. Bu ço¤unlukla ünlü bir ﬂark›c›d›r.
Söyledi¤i ﬂark›lar›n bestecisi de kendisidir. Öteki kad›nlar anonim nitelikli ﬂark›lar› ye¤lerken kendisi sanat ﬂark›lar›
söylemeyi sürdürür. ﬁark›lar, sünnet
olacak çocu¤a gönderilir. ﬁu dört dizeli
ﬂiiri sünnet törenlerinde her zaman görmek mümkündür:
Elini aç k›nan süzülsün
K›nan cam tabakta
Biz senin k›nan için topland›k
Biz evlilikte seni bir daha görece¤iz

ﬁiirinin ilk dizelerinin yinelenmesinden sonra Allah ve peygamber törene
ça¤›r›l›r. Sünnet operasyonu ﬂark›larla
gerçekleﬂtirilir. Sünnet törenlerinden
kaç göç yoktur. Hep bir a¤›zdan ﬂu sözler
söylenir:

C. Evlilik: Evlilik törenlerinde
söylenen ﬂark›lar›n say›s› do¤um ve
sünnetlerde söylenenlerden daha fazlad›r. Bu törenlerde sevinçle üzüntü
birliktedir. Çünkü evlilik sonras›, mutlu olamamak, ayr›lmak, olas›l›k olarak evlenen k›z›n kafas›nda yaﬂar. Ayr›ca Cezayir’de çok eﬂlili¤in olmas› bu
korkuyu biraz daha art›r›r. Söylenen
ﬂark›lar›n temas›n›, eﬂin namus anlay›ﬂ›, utanma duygusu, ev ve eﬂine ba¤l›l›k, fiziksel görünümü oluﬂturur. Eﬂten beklentiler anlat›ld›ktan sonra s›ra genç k›z›n betimlenmesine gelir.
Genç k›z› öven ﬂiirler, büyük bir özenle seçilir. Özelliklerin s›ralanmas›nda
hayvan motiflerinden yararlan›l›r.
Benzetme ö¤esi olarak kullan›lan hayvanlar›n baﬂ›nda keklik gelir. S›ra k›na yakmaya gelince, bütün kad›nlar
genç k›z›n baﬂ›na toplan›r. Baba evini
terketmeden önce genç k›z›n üzüntüsünü azaltacak sözler söylenir:
A¤lamay› b›rak
Biz sana k›ymetli çeyiz getirdik
A¤lama ey keklik

Yalvar›r›z peygambere, ﬂark›lar Allah’› övsün

Kay›n biraderlerinin kap›n›n önünde

Mutlu gecede sevineceksin can›m

Baba evi ebedi de¤ildir

Sokaklar senin kokunla ﬂenlenecek

Testi Oyunu: Dü¤ün evlerinde
kad›n topluluklar› aras›nda bu oyuna
rastlan›r. Oyunun amac› k›z›n gelece¤iyle ilgilidir. Gelecekle ilgili tahminler yap›ld›ktan sonra kad›nlar testinin
çevresinde toplan›r. Kad›nlard›n biri

Mutlu gecede sevineceksin can›m
Mutlu gecede annen, kardeﬂlerin sevinecek
Ey usta, onu korkutmadan sünnet et
Sünnet et onu bayra¤›n alt›nda
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töreni yönetmekle görevlendirilir. Yönetici kad›n peygamber ve azizlere
ça¤r›da bulunduktan sonra testi elden
ele dolaﬂ›r. Sonra geç k›zlardan birinin
fular›n› dü¤ümlemesi istenir. Bunu
do¤açlama bir k›sa ﬂiir izler. ﬁiirlerden
sonra hikaye anlat›l›r. Bu arada bütün
gözler testi üzerinde toplan›r. Hikayenin sona ermesinden sonra kad›nlar
hep bir a¤›zdan ﬂu üçlü¤ü okur:
Benim sözlerim do¤rudur
Ve fal›m iyi bir fal
Rüzgar›n h›z› ile çevrilir

Evlenen genç k›z, baz› k›skanç kiﬂi
ve görümcelerle ba¤lant› kurmaktan çekinir. Kad›nlar k›bleye dönerek evlenecek k›z›n kötülüklerle karﬂ›laﬂmamas›n›
ister. Söylenen ﬂiir büyüyle ilgilidir. Töreni yöneten kad›n, çiftlerin aras›nda
ahengin oluﬂmas› için iste¤ini ﬂöyle özetler:
Engelleri kald›r›yorum
Seninle kocan aras›ndaki engeller kalks›n

Törenin uygulanmas› s›ras›nda
mutfak eﬂyalar›ndan, de¤iﬂik bitkilerden, koyun derilerinden faydalan›l›r.
K›z baba evinden ayr›lmadan önce elden ele dolaﬂan testi k›r›l›r. Testinin
k›r›lmas›yla genç k›z›n çevresinde dolaﬂan kötülüklerin yok olaca¤›na, kem
gözlerin etkisiz hale gelece¤ine inan›l›r.
D. Bayram Törenleri: Dinsel
bayramlarda kutsal kiﬂiler ziyaret
edilmeden önce belirli evlerde toplan›-
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l›r. Hasta kiﬂiler için dua edilir. Bu tür
toplant›larda istekleri anlatan ﬂiirlerden faydalan›l›r. Kutsal kiﬂiler, sayg›yla yard›ma ça¤r›l›r:
Ey aziz, e¤er ﬂans›m uyuyorsa uyart

Bayram günleri kad›nlar genellikle
alacal› bulacal› elbiseler giyer. Sonra
derviﬂ ve aziz kiﬂiler ziyaret edilir. Derviﬂ veya aziz kiﬂi gücü sembolize eder,
âdildir. Böyle törenler ﬂark›s›z gerçekleﬂtirilir. Herkes derviﬂ ve azizle ba¤lant›
kurarsa günahlardan kurtulaca¤›na inan›r. Topluluk ﬂu ﬂiirle kutsal kiﬂilerin yan›ndan ayr›l›r:
Biz ﬂeyhi görmeye ç›kt›k
Ve geceyi El Hamel’de geçirdik.

Kad›n topluluklar›nda ﬂark› olarak söylenen ﬂiirler hiç de¤iﬂmez. Bu
ﬂiirlerde yap› ve ritm çok önemlidir.
Bayram ﬂark›lar›, dansla birlikte söylenir. Dizeler, büyüleyici bir hava taﬂ›r.
S›ras›nda Verlaine’nin ﬂiirlerinden
ödünç dizeler al›n›r. ‹bn-i Haldun’un
sözlerine baﬂvurulur. Bayramlarda
söylenen ﬂiirler, kad›nlara miras olarak kalm›ﬂt›r. ﬁiirler ço¤unlukla din
d›ﬂ›d›r. Böyle toplant›lara kat›lan kad›nlar›n her birinin elli altm›ﬂ ﬂiir bildi¤i söylenir. Belle¤inde çok ﬂiir saklayan kad›nlar›n zeki ve kültürlü oldu¤una inan›l›r. Bu kad›nlar ﬂiirle birlikte bilmeceler, atasözleri ve kafiyeli
sözlerden de zaman› geldi¤inde yararlan›r.
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