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arşivci ve BEFEM eğitmeni Hasan Türken ile
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Bakırçay Havzası Müzikal Miras Haritası projesinin sınırlarını doğuda Soma, Turgutalp; batıda Dikili,
Kabakum; kuzeyde Bergama, Kozak ve güneyde Aliağa, Şakran olarak çizdik ama müzikal tavırların
yerleşimler arası geçişkenliğini esas alırsak, sınırları dört bir yöne doğru esnetmek gerekiyor değil mi?
Hâkim müzikal tavrı esas alacaksak, havzanın sınırlarını güncel il sınırlarından ziyade kültürel
zenginliğiyle göz kamaştıran Karesi Beyliği haritasına bakarak çizmek daha doğru olur. Beylik
zamanında Bergama, başkent Balıkesir’in hemen ardından geliyor. Dolayısıyla projenizin sınırlarını Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Dikili, Çandarlı, Şakran, Zeytindağ, Bergama, Kınık, Cinge, Soma, Kırkağaç ve Savaştepe hattını esas alarak çizmek en doğrusu.

"Geçmişte tutarlı veriler elde etmek için
bir bölgeye odaklanmak yetiyordu;
bugün kültür, neredeyse evden eve, sokaktan sokağa,
aileden aileye değişiyor."
Neredeyse seksen yıl boyunca, derlemecilik faaliyetlerine resmi kültür politikasının damga vurduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak, saha çalışmalarında takip edilen derleme yöntemleriyle referans
verilen kişilerin ortaya koyduğu yaklaşımlar, uzun süre geçerliliğini koruyor. Oysa ritüeller, havalar
ve oyunlar sivil hayatın parçası; dolayısıyla bunlar ancak toplum isterse, bir ihtiyaç hâsıl olursa veya
büyük bir sosyal kırılma yaşanırsa değişime uğruyor. Dünden bugüne baktığınızda saha araştırmalarında neler değişti, neler aynı kaldı?
Nelerin aynı kaldığından bahsetsek yeter; o zaman, konu anlaşılır. Seçtiğiniz köye gittiğinizde,
muhtar ve kanaat önderlerine neyi araştırmak istediğinizi detaylı şekilde anlatmanız gerekiyor.
1930’lardan bu yana yapılan onca çalışmaya rağmen, bu teamül hiç değişmedi çünkü kırsal
görenekler rıza almayı zorunlu kılıyor. Resmi kurumların araştırmaya konu etmeye karar verdiği yöreye monokültürel bir bakışla yaklaşma eğilimi de aynı kaldı. Oysa Bakırçay Havzası’nda
yaşayan toplulukların dokusu, geçim kaynaklarına bağlı olarak hayatı eyleyiş şekli, Türkiye’nin
her yerinde olduğu gibi son elli yılda büyük değişimler geçirdi. Geçmişte tutarlı veriler elde
etmek için bir bölgeye odaklanmak yetiyordu; bugün kültür, neredeyse evden eve, sokaktan
sokağa, aileden aileye değişiyor. Dolayısıyla heybenizi varsayımlarla doldurup gözünüze kestirdiğiniz köyün yolunu tutmak, rastgele görüştüğünüz birkaç kişinin gösterdiklerinden ve anlattıklarından yola çıkarak “Orada şu zeybek oynanır, şu kıyafet giyilir” gibi genellemelere
varmak artık çalışmıyor. Çalıştığı varsayılıyor, ama bu kez ortaya tutarsız, yanlış bilgilerle dolu,
ayıklanması neredeyse olanaksız bir yığın çıkıyor.
Belirli bir lokasyona odaklanarak çalışmak çok zahmetli bir iştir; aylarca uğraşmanız, elde
ettiğiniz her bilgiyi teyit ederek, sorgulayarak ilerlemeniz ve doğru yöntemlerle dokümante
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etmeniz gerekir. Sizin oraya özgü olduğunu düşündüğünüz bir unsur hiç de öyle olmayabilir.
O köye özgü bir motif keşfettiğinizi zannedersiniz; bir de bakarsınız ki o motifi Kütahya’dan
veya Burdur’dan gelin gelmiş bir kişi çeyizinde getirmiştir. Arnavutların, Boşnakların, Pomakların, Makedon muhacirlerinin havzada iç içe yaşadığına dayanarak sandıktan çıkan bir Balkan
şalvarına “Bu bölgenin giysisidir,” deyip geçerseniz, halk kültürü araştırmalarına kötülük etmiş
olursunuz. Ancak o giysinin oraya ne zaman ne şekilde geldiğini belirledikten sonra bulgunuzu
paylaşabilirsiniz. Etik bir duruştan, mesleğe saygı duymaktan bahsediyorum. Bana sorarsanız
baştan savmacılık, halk kültürü araştırmalarının önündeki en büyük problemdir.

Bu yüzden karşılaştırmalı çalışmak bir zorunluluk olarak görünüyor. Zira bugüne dek sorgusuz sualsiz
kabul edilmiş, resmi kayıtlara geçmiş araştırmalar nice tutarsızlık içeriyor.
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Resmi çalışmalar, oldum olası siyasi gündemlerin, dengelerin doğrultusunda ilerlemiştir. İster
Cumhuriyet Halk Partili, ister Demokrat Partili olsun; sözü geçen kişiler, kendi bölgeleriyle ilgili
çalışmalara ağırlık vermekle kalmamış, o çalışmaları inşa etmek istediği siyaset doğrultusunda
yönlendirmiştir. Diğer bir deyişle görevlendirilen araştırmacılar, parlatılmak istenen şey neyse
ona vurgu yapmıştır. Böyle sipariş işler de varlığını bugüne dek koruyan bir sürü yanlış bilgi
üretmiştir. Tutarsızlıkların birincil sebebi budur.
İkincil sebebi, araştırmacıların özensizliği ve ilgisizliğidir. Meselâ, Isparta’da “Abacılar Yokuşu”
diye bir türkü vardır ve hatta Isparta Valiliği, “Isparta Türküleri” adlı albümünde bu türküye
de yer vermiştir. Sonradan ortaya çıkıyor ki Ispartalı bir bağlamacı, Bergama’daki Topçu Kışlası’nda askerlik yaparken öğrendiği “Abacılar İnişi”ni memleketine döndüğünde derlemecilere
çalıyor. Derlemeciler de aynen kayda geçiyor. İşin doğrusu, Bergama’da olduğu gibi Isparta’da
da Abacılar Yokuşu var, fakat buna şaşırmamak lâzım. Zira neredeyse her şehirde aba imal
edilen bir sokak veya han var. Sonuçta o şehirlere Osmanlı’dan miras kalmış arastaların parçası
bu sokaklar ve hanlar. Bergama’ya ait “Abacılar İnişi” türküsünün kaynak kişisi, “Kaymak” Mevlüde… Bağlamacıya o türküyü nerede, ne zaman, kimden öğrendiğini sorsalar; sonra gidip kaynak kişisine baksalar iş bitecek ama öyle olmuyor çünkü kimse işe özenmiyor. Bir başka örnek
vereyim: “Bergama köprüsünü sel aldı/Ardıçtan kuyuların kovası/Suya koyuvermiyor gâvur
anası” diye bildiğimiz türkü de burada askerlik yapan biri vasıtasıyla Burdur’a mal oluyor ve
derlemeciler, bu türküyü “Ardıçtandır Kuyuların Kovası” adıyla kayda geçiyor. Tersi durumlara
da rastlıyoruz: “Aman Eşref” türküsü Bergama’ya ait sanılır. Hâlbuki Yıldıray Çınar zamanında
radyoda seslendirdikçe popüler olmuştur; korolarla bağlamacılar repertuara alınca buralarla
özdeşlemiştir. Büyük olasılıkla Urfa, Maraş tarafının türküsüdür, çünkü Eşref ismine bu bölgede
sık rastlanmaz. Bu tür detayları dahi bilmeniz, takip etmeniz gerekiyor. Hayriye, Kadriye, Fatma,
Dudu için yakılan türküyü yadırgamam ama buraya ait olduğu iddia edilen bir türküde “Selin
Hanım suya gitti de gelmez” cümlesi geçiyorsa bir durup düşünürüm.
Bergama, Atmaca Mahallesi’nin Roman müzisyenleri, gittiği her köyde kimin hangi havayı isteyeceğini, neye nasıl oynayacağını bilir. Bu bilgi, yıllar içinde birikmiştir. Diğer yandan, tamamı
dokuz zamanlı olduğu için müzisyen hangi zeybeği çalarsa çalsın, konuklar bir şekilde kendi
oyununu sergiler. Köylü, zeybeği müzisyenden hiçbir zaman resmi olarak kayda geçmiş adıyla
istemez. Böyle olunca havzada çalınan bir hava, polen taşıyan arılar gibi gezinen müzisyenler
sayesinde Burhaniye veya Soma’nın düğünlerinde bile geçerli hale gelir. Müziğe özel bir merakı
yoksa köse müzisyenin neyi çaldığına bakmaz. Oynayacağı zeybeğe, hele ki ayağına çalan daoynasana,” deriz. O da kendi köyünün harmandalısını oynar fakat oynadığı, hepimizin bildiği
“Harmandalı” değildir. Başka bir köyde bir başka amca bambaşka figürlerle kendi köyünün
harmandalısını oynar. Bir seferinde köseleri oynattıktan sonra gençleri meydana çağırdık ve
müzisyenlere “Bergama Zeybeği” çaldırdık. Gençler, köselerle aynı figürleri sergiledi. Bilmem
anlatabildim mi? Erkekler, müzisyenin hangi zeybek havasını çaldığına bakmaz; o, köyüne özgü
oynayacağı oyuna bakar. Bu durum kına, nişan çalan dümbekçi kadınlar için de geçerlidir. “Tek
hava çal”, “çift hava çal” diye istek gelir; onlar hangi kadının neye oynayacağını ezbere bilir.
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vulcunun maharetine bakar. Köylere derleme yapmaya gittiğimiz zaman, “Amca bir Harmandalı
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Meseleye böyle baktığımızda ve figürlerin, paternlerin köyden köye farklılık gösterdiğini göz önüne
aldığımızda iş alabildiğine karmaşıklaşmıyor mu? Hatta öyle karmaşıklaşıyor ki müzisyenler farklı
havaları çalsa bile oynanan oyun, köyden köye, kişiden kişiye değişiyor. Vehbi Yazıcıoğlu, İslâm Akman, İbrahim Ünlü, Kemal Ergen gibi farklı kuşaklardan isimlerin çalışmalarını incelediğimizde, doksan yıllık külliyatı göz ardı edemiyoruz. TRT’nin repertuarına baktığımızda, içinde kimi tutarsızlıklar
barındırsa da meselenin bir başka veçhesiyle karşılaşıyoruz. Bu durumda genç bir derlemeci neye
bakacak ve neyi esas alacak?
Yazılı kayıt tutma geleneğimizin zayıflığı ve arşiv kurma becerimizin olmayışı, en büyük problem... Macarlar bu alana takıntılı bir millettir, meselâ. Türkiye’deki ilk türkü derlemelerini onlar
yapmıştır. Diğer yandan hiçbir yerin kültürü, aradan yüz yıl geçse bile baştan sona değişmez.
Bu yüzden halk kültürü araştırmalarını hiç sona ermeyecek bir mecra olarak görüyorum, çünkü bu mecra, yaşamsal döngüye dayanır. Ritüellere bakalım; doğumdan önce başlar, ölümden
sonra devam eder. Kadın hamile kalır; patiğini, zıbınını yapıp sandığa atar. Doğduktan sonra
çocuğun kırkı, kırk basması, tuzlaması, diş hediği yapılır. Çocuk erkekse ergenlik çağına girmeden sünneti halledilir. Kızsa nişanı, düğünü, zülüf kesmesi olur; o arada erkek kınası yakılarak
alelacele askere uğurlanır. Bu döngü, kişi öldükten sonra dâhi devam eder. Mezar taşı dikilir,
kırk hayrı yapılır; elli ikisi, yıl hayrı olur ve arkasından Yasin’i okunur. Bakın, kişi ölmüştür ama
kültü hayattadır; hayatta tutulur çünkü ölümünün üzerinden yüz yıl bile geçse insanlar atasını,
dedesini, babasını, annesini yanında bilmek ister.
Bir de bu ritüellerin köyden köye farklılık gösterdiğini düşünün. Çeşitliliğe bakın! Onun üstüne
savaş, kıtlık, salgın, yerinden edilme, zorunlu iskân gibi toplumlara büyük travmalar yaşatan
olayları koyun. Örneğin Bergama, 1900’lü yıllarda halkın “kara ölet” adını verdiği bir veba salgını
yaşar. İlçe nüfusunun dörtte üçü yok olur. Kadınların cenaze kaldırdığı, talkın verdiği söylenir;
zira ortada erkek kalmamıştır. Osmanlı döneminde bitmek bilmeyen savaşlar yüzünden insanlar
dört, beş yıl askerlik yapar. Eşinin öldüğüne inanıp, ikinci kez evlenen kadınlar biliyoruz. Adam
dönünce bir de bakıyor ki evde başka biri yaşıyor ve ondan olma çocuklar var. 1860’ların başındaki zorunlu iskân, bir yandan konargöçer Türkmenleri boyunduruk altına almayı amaçlarken
diğer yandan havzada savaş yüzünden nüfusu seyrelmiş yerleşimleri tahkim etmeyi hedefliyor.
1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nden kaçan Balkan Müslümanları, Harput’tan, Karadeniz’den, Kafkasya’dan göçenler derken Bakırçay Havzası, farklı gelenek, görenek ve inançlara sahip bir sürü
milletin kaynaştığı bir yurda dönüşüyor. Bugün bir köye gidiyorsun; “Karakeçiliyiz,” diyorlar.
Beş kilometre ileride, Sarıkeçili köyü var. Onun iki kilometre ilerisindekiler Klazlar, yan köydekiler Manavlar var. Öteki köyde ise Çerkezler yaşıyor. Dahası, bu toplumların her biri tabiiyetine
göre farklı kollara ayrılıyor. Böyle olunca, araştırma yaparken her köyü ayrı ele almak gerekiyor.

GÜNCEL/CONTEMPORARY

Sivil toplumun, yerel yönetimlerin ve devletin bu işi layıkıyla yapacak deneyimi, maddi olanağı
ve insan kaynağı var. Şimdiye kadar layıkıyla yapılmış olsaydı, cumhuriyetin yüzüncü yılına
vardığımızda her şehre has eksiksiz, hatasız bir envanterden bahsediyor olurduk. Yine de geç
kalmış değiliz; yarın başlansa yirmi senede tamamlanır. Temel mesele, sizin yaptığınız gibi havzayı adım adım gezecek, kimseyi ötekileştirmeden tüm taraflarla görüşecek, yerelde yaşayanlara kulak verecek, titiz çalışacak ekipler oluşturmak. Yoksa ofiste oturmakla, sempozyumlarda
ahkâm kesmekle, senede dört kez derlemeye çıkmakla, kalan vakitlerde derme çatma bilgilerle kitap basıp turistik broşür dağıtmakla olmuyor. Sahadan çıkmadan yazılı kaynaklardaki

tutarsızlıkları belirlemek, yanlışları düzeltmek, verisi eksik yöreleri belirlemek, sürdürülebilir bir
çalışma disiplini ve her şeyden önce merak, tutku gerektiriyor.
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"Temelin yerli yerinde duruyor olması, umut üretmeye devam ediyor,
ama ritüellerin bazı karakteristik unsurları,
bir daha geri gelmeyecek şekilde kayboluyor."
Talip Özkan, 1967’de havzada yaptığı araştırmaların sonucunda “devam ettirilmezse bu iş on seneye
biter” demiş. Ahmet Çakırlar, 1993’te benzeri bir beyanatta bulunmuş. Herkes sürdürülebilir kılınmazsa halk kültürü araştırmacılığının bitivereceğinden dem vuruyor ama meraklı bireyler, meseleye
sahip çıkan kurumlar bugün dâhi derlenecek yeni bir konu buluyor. Ne var ki toplumsal yaşantı öyle
hızlı değişiyor ve aynılaşıyor ki otantik malzemeye ulaşmak gittikçe zorlaşıyor veya ulaşılan malzemenin ne kadar otantik olduğu su götürüyor. On üç yıl önce rastladığımız buluntularla bugün ulaştığımız buluntuları karşılaştırdığımızda temelin yerli yerinde kaldığını fakat çeşitliliğin, yerele özgü
nüansların önemli ölçüde kaybolduğuna tanık olduk.
Temelin yerli yerinde duruyor olması, umut üretmeye devam ediyor ama ritüellerin bazı karakteristik unsurları, bir daha geri gelmeyecek şekilde kayboluyor. O yüzden zaman kaybetme
lüksümüz yok. Meselâ düğünlerin üç günden bir güne inmiş olması, dahası köy avlusundan
düğün salonlarına taşınması, kutlamalara dair son derece özgün detayları ortadan kaldırıyor.
Aramızdan ayrılan yaşlılarla beraber yüzlerce türküyü, maniyi kaybettik. Osmanlı döneminde basılmış eserlere, kaynaklara, Amerika’da yapılmış taş plak kayıtlarına hevesle çalışacak
araştırmacı bulamıyoruz. Taş plakları yaşlı müzisyenlere dinlettiğimizde “dedem de bu havayı
üflerdi” diyor; melodiyi birkaç kez döndürünce, oturup çalıyor. Aslında ipuçları öylece ortada
duruyor ama ilgilenmek, sahip çıkmak, devamını getirmek lâzım. Mükemmeliyetçi biri olmama
rağmen mükemmelliğe takılmayalım diyorum. Aksi halde devinimin dışına düşeriz. Belki de
ölçeği küçültüp ilerlemek, bir konu belirleyip ona odaklanmak en iyisi. Örneğin, bugün dâhi
yediden yetmişe herkesi heyecanlandıran Hıdırellez kutlamalarını ele alalım: Şimdilerde nasıl
kutlanıyor? Çocuklar, gençler, kadınlar yaktıkları ateşin üzerinden atlıyor; eve dönüyor. Haydi, bazı kadınlar hâlâ gülün dibine dilek bağlıyor diyelim. Bir zamanların görkemli Hıdırellez
kutlamalarından geriye bu iki gelenek kaldı. Peki, eskiden nasıl kutlandığını hatırlayan kaldı
mı? Anlatayım da hatırlatmış olayım: Bir gün öncesinde kadınlar, seçtikleri ziynet eşyasını
yazdıkları maniyle beraber martaval küpüne atar, üstü sıkıca bağlanan küp, ertesi güne kadar
gül ağacının dibinde kalırdı. Hıdırellez’in gündüzünde ikramlar hazırlanır, bir ağaca salıncak kurulur, oyunlar oynanırdı. Oyunlar bittikten sonra seçilen martavalcı başı, dümbekçi kadınların
eşliğinde küpü açıp takıları sahiplerine iade ederdi. Manilere bakılıp o yılın nasıl geçeceğine
o ateşin üzerinden atlaması için yerine getirilmesi gereken dini ritüeller vardı. Bütün evlerin
kapıları yaşlı kadınların topladığı bin bir çeşit çiçekten oluşan demetlerle içinde kırk bir karınca
yuvasından toplanmış toprak bulunan minik çıkınlarla süslenirdi. Bir yıl saklandıktan sonra
akarsuya atılacak bu demetlerle çıkınların kötü ruhları evden uzak tutacağına, haneye bereket
getireceğine inanılırdı. Topuz dikenleri nazarlık olarak kullanılırdı. Şimdi nasıl kutluyoruz Hıdırellez’i? Devasa ses ve ışık sistemleri kurup yılın kalanında unuttuğumuz Roman müzisyenlerden medet umuyoruz. Rakı masalarının arasında falcılarla hanutçular geziniyor.
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dair tahminler yürütülür, “var yok hamuru” ile “var yok soğanı” hazırlanırdı. Hızır ile İlyas’ın

86

Def [Hasan Türken Koleksiyonu. Fotoğraf: Sarp Keskiner]

Martaval Küpü
[Hasan Türken Koleksiyonu. Fotoğraf: Sarp Keskiner]

Bakın ayaküstü size baştan sona belgesi yapılabilecek bir ritüeli anlattım. Bir yerden başlansa
iyi olur derken bunu kastediyorum. Belgesel türü çıktılar, yaratacağı ilgiyle halkı bu ritüelleri
canlandırmaya teşvik edecektir. Bir de kendiliğinden oluşmuş ritüelleri illa resmi bir çerçeveye
oturtup, bundan siyasi rant elde etmeye çalışma hastalığından kurtulmak lâzım: Bir zamanlar
Bergamalı kadınlar, 29 Ekim’e özel bir kutlama düzenlerdi. Herkes ortaya konan kumbaraya
gönlünden koptuğu kadar bağış yapar, toplanan parayla ikramlıklar alınır, Atmaca’dan dümbekçi teyzeler çağrılır, sokaklar bayraklarla çiçeklerle süslenir, mahallece yenilir içilirdi. Evde hazırlanan ikramların satışından elde edilen para da dümbekçilere bağışlanırdı. Bakın halk Cumhuriyet’e nasıl da sivil biçimde sahip çıkıyormuş, değil mi? Dahası, gerek kutlamanın hazırlığı
gerekse masrafları imeceyle karşılanıyor. Kimse yiyeceğini içeceğini alıp bir kenara çekilmiyor,
ne alındıysa, pişirildiyse paylaşılıyor. Meydanlarda yapılan resmi kutlamaların aynı tadı vermesi
mümkün mü? Bakın ikinci bir belgesel konusu çıktı. Fark ettiniz mi? Bunun gibi yüzlerce konu
var, henüz belgelenmemiş.
Neredeyse her köyün kendine özgü zeybeği varmış, bir zamanlar. Oyun sayısı çok fazlaymış. Zeybekler üzerine hazırladığım, yakında kitaplaştıracağım çalışmada bahsettiğim üzere sadece Bergama’ya
özgü yüz yirmi dokuz zeybek var. Bergama Halk Eğitim Merkezi ile derneğimiz BEFEM’de bunlardan
seksene yakınını oynatabiliyoruz. Geri kalanı tamamen unutulmuş; varlığından haberdarız, ama figürleri bilmediğimizden sahneleyemiyoruz. Tek figürü bilinenleri ise bir gösterip geçiyoruz. Bir de
Hasan Çakı Efe’nin oynadığı, üç dört figürü bilinen fakat sahneye koymak için uyarlamak zorunda
kaldığımız oyunlar var.
Bergama Halkevi’nin folklor kolu, zamanında büyük bir hizmette bulunmuş. Devlet, Hasan
Çakı Efe’yi köy enstitülerine ders vermeye göndermiş. Çakı Efe, öğrencilerine bir gün spor
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yaptırır, ertesi gün Bergama zeybeklerini oynatırmış. Ankara’daki 19 Mayıs törenlerinde dört
yüz öğrenciye zeybek oynatılan bir dönemden bahsediyorum. Bu eğitimi alanlar zamanla Türkiye’nin diğer bölgelerindeki köy enstitülerine dağılınca Bergama’nın zeybekleri, “Burdur Bucak
Zeybeği”, “Aydın Zeybeği” olarak anılmaya başlamış. Bizim buraların “Çaktım Çaktım Yanmadı”sı, Ödemiş’te “Çaktım Çaktım”, Balıkesir’de “Tabancalı” olarak bilinir, oynanır hale gelmiş.
Düşünün mimarsınız, köy okullarına gidip kendinize özgü stili öğretiyorsunuz ve sizden bu stili
öğrenenler ülkenin dört bir yanına dağılıp tekniğinizi uyguluyor.

Hocalarımız, “Efeler zeybeğe kalktığı zaman
sini kadar bir alanda oynar,” derdi. Oynayan
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kişi, figürlere o anki ruh haline göre karar verir; kendine özgü figürlerden vazgeçmeden her
seferinde başka bir performans sergiler. Onun
için “Aydın Zeybeği’nde şu figür yoktur.”, “Koca
Arap öyle değil böyle oynanır.” gibi kısıtlamaları
çok yersiz buluyorum. Halk oyunlarında kesin
doğru yoktur. Her kadın fasulye yemeği yapar,
ama kimisi içine bir tutam şeker atar. Kimi acı
biber, kimi salça kimi domates ekler ama sonuçta hepsi fasulye yemeğidir.
Havzada oyunlardan, havalardan söz açıldığında
akla ilk zeybek geliyor; fakat buralarda yaşayan
toplulukların hora, çiftetelli gibi kırık havaları var.
Kültürler arası geçişkenlik bağlamında oyunların
ve çalgıların çeşitliliği hakkında neler söylemek
istersiniz?
Çerkesler, Lezgiler tahta çalmayı; Pomaklar, Arnavutlar, Boşnaklar, Makedonlar hora, payduşka, lenga oynamayı; Çepniler “Mecid” oyununa
[Hasan Türken Arşivi]

tenekeyle eşlik etmeyi sürdürüyor. Yerli Tahta-

cılar bağlamasından, Yoğurthanlı tarafındaki Laz köyleri kemençesinden vazgeçmiyor. Onun
dışında “dağ yörükleri” ya da “Yuntdağlılar” olarak nitelendirilen Derici ve Katrancı Yörükleri’ne
mensup kadınlar bakır ve güğüm çalmayı bırakmıyor. Yunt Dağı Yörükleri, bambaşka bir tavırla
zeybek oynar. Zeytindağı’nda, Kozak’ta ve ovada oynanan zeybekleri biz bir bakışta ayırt ederiz.
Güzel olan şu ki bu toplulukların tamamı, kutlamalarında kendi oyunlarını sergiledikten sonra
kalkıp Bergama Zeybeği oynuyor. Bu da havzada yaşayan tüm kesimlerin zeybek kültürüne
aynı aidiyetle sahip çıktığını gösteriyor.
Yakın zamana kadar Bergama Müzesi’nde varlığını koruyan halk sazları bölümünde kemençenin yanında tümtüm, hortlak gibi sazlara rastlıyordunuz. Çoban sazı olarak nitelendirdiğimiz
bu ikisi, artık kullanımdan kalkmış durumda.
Filiz Teker’e göre tümtümcü, eski günlerde düğün
Eski günlerde çalgıların rahat taşınabilir olması çok kritik bir meseleydi. Şimdi düşünün; Ali
Efe’nin kızanları Kınık, Kapıkayalar’da oturmuş,
kestikleri tavşanla rakı keyif yapıyor. Eğlence lâzım olunca hangi çalgıya başvuracaklar? Tabii
Dümbek
[Hasan Türken Koleksiyonu. Fotoğraf: Sarp Keskiner]

ki üç telli curaya çünkü beline de assan, sırtına
da vursan, heybene de soksan olur. Hortlakla ve
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alayının önünde yürürmüş.
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[Zeki Şenlendirici Arşivi]

tümtüm de ortamdaysa takım tamam. Tavşan, efe kültüründe çok işe yarayan bir hayvandır.
Yağı kurutulup ilaç niyetine yenir, bağırsağı ipe gelir, eti karın doyurur, derisini sahana gerersen tümtüm olur. Su kabağı da çok işe yarar; matara, kepçe, kandil görevi görürken üzerine ip
gererseniz “gorg gorg” eder; gece etrafta dolanan domuzu, tilkiyi kaçırır. Tümtüm, hortlak ve
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curanın kardeşliği böyle kurulmuştur.

[Fotoğraf: Hasan Devrim Kınlı]

Etno-çeşitliliğin geçmişinden, bilhassa mübadele öncesinden söz açılınca havzanın Midilli ile paylaştığı kültürel ortaklığın üzerinden üstün kötü geçiliyor ve sohbet bir yerde tıkanıp kalıyor. Oysa
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Bakırçay Havzası’nın müzikal mirasını ve ritüellerini Midilli’den bağımsız düşünemeyiz. Yunanistan
menşeli külliyata baktığımızda, mübadeleden on yıl sonrasında kadar bir sürekliliğin söz konusu olduğunu, adayla havza arasında kültürel alışverişin bir şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Defalarca ziyaret ettiğiniz Midilli’yi havzanın uzantısı olarak tanımlayan görüşe katılıyor musunuz?
Sonuna kadar katılıyorum. Sohbeti kasten tıkadıysa ya o kişinin bilgisi yetersizdir ya da ırkçılığı
ağır basmıştır. Soma, Dikili, Kınık, Altınova, Çandarlı daha nahiyeyken ve idari olarak Bergama’ya bağlıyken burası Midilli ile birlikte havzanın kültürel hayatını tayin ediyordu. Buraya düşen yağmur Midilli’yi de ıslatır. Burada deprem olursa Midilli de sallanır. Kaz Dağları’nın altından
giden su Midilli’de gün yüzüne çıkar ki Sarı Kız Efsanesi'ni adaya bu yeraltı akıntısı taşımıştır.
Mübadelede buradan gönderilenler Midilli’ye, oradan gönderilenler buraya yerleştirilmiştir.
En son ziyaretimden ağlayarak dönmüştüm, çünkü burada izini kaybettiğimiz ne varsa orada
en bozulmamış haliyle duruyordu. Hitler’in faşistlerinin bir türlü alamadığı Kızılköy’ün meydanında kırk santurla karşıladılar bizi. El yazmalarından oluşan kütüphaneden çıkmak istemedim.
Köyün yüzde doksanı üniversite mezunu; dört milletvekilinin dördü de bu köyden çıkmış. Ayasos’a vardığımda, mübadeleyle Bergama’dan gönderilmiş Rumların sırtında adaya getirdiği iki
kostüm hediye ettiler. “Bu elbiseler, senin geldiğin topraklarda gezinen koyunlardan kırkılmış
yünlerle dokunmuş. Anavatanlarına dönebilsinler diye sana emanet ediyoruz. Geldiğimiz zaman
ziyaret etsek yeterli” dediler. Gözüm gibi saklıyorum o kostümleri. Beni kesseler atamdan kalan
bir şeyi başkasına hediye etmem. İnceliğe bakar mısınız? Bu arada, Yunanistan’da her bölgede
giyilen geleneksel kostümleri içeren bir kitapçık edindim. Midilli’nin geleneksel kıyafetine baktığımda bugün Bergama’da giyilen şalvarın, cepkenin aynısına rastladım. Zeybek kostümleri de
birebir aynı. Hal böyleyken Midilli’yi havzanın dışında nasıl tutabilirsiniz? Orada öğrendiğim
zeybeği hâlâ oynuyorum; ezgisini de eski Türk filmlerinden biliyorum. Bırakalım ovayı; ta Yunt
Dağı’nda “İlvanlı” adıyla çalınan hava, orada “At Havası” ismiyle icra ediliyor, oynanıyor. Nasıl
Soma ile Kınık’ın, Ayvalık ile Edremit’in arasına kültürel sınır koyamıyorsak Bergama ile Midilli’nin arasına da sınır koyamayız. Kaldı ki aynı imparatorluğun halkları bunlar.
Birlikte yaptığımız bir ziyarette adalılar, pandemide kaybettiğimiz Bergamalı trompet üstadımız
Nazmi Ürk’ün eline müzeden çıkardıkları gümüş bir trompeti tutuşturdular. Ürk, köy meydanında “İzmir’in Kavakları”nı çaldığında, binlerce kişi ağlayarak, hep bir ağızdan söyledi türküyü.
Yaşlılar, “bizim toprağımız kokuyor” diyerek gelip elbiselerimizi kokladılar... Bizimkiler sizinkilere kötü fena şeyler yaptılar” dediler. Bugün buna benzer bir itirafı kaç Türk’ten duyabilirsiniz?
Efe kültürü de etnik çeşitlilikten azade değildir. Madra bölgesinde efelik yapmış Laz Afacan
Efe’yi, Aydın’ın Araplı Ovası’nda dolanmış Afro-Türk Arap Ali’leri, Osman Efe’leri nasıl bizden
sayacağız. Havzada yaşamış Yahudilerin, Ermenilerin müzikal mirasına çalışan kaç kişi var?
Bergama’nın kendine özgü Yahudi türküleri var, kaç kişi biliyor? İsrail kurulduktan sonra menfaatler değişti diye bu insanların havzada bıraktığı kültürü göz ardı mı edeceğiz?
Ezcümle, insan yaşadığına bakar ve kendini deneyimledikleri üzerinden inşa eder. Ben kültürün
mezhebi, dini, ırkı, rengi olmadığına ve siyasetin kültürel çeşitliliğin, toplumlar arası kardeşliğin
baş düşmanı olduğuna inanıyorum. Şimdi, bol bol Solon Lekkas dinleyelim; hepimize iyi gelir…
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sayıyorsak binlerce yıl aynı havayı soluduğumuz, aynı ekmeği suyu paylaştığımız Rumları da

