KARADENZ BÖLGES’NDE BEK / BEK YAPIMI

Prof. Dr. Necati DEMR
Giri:
Beik, Türkçe bir kelime olup: “Süt çocuklarn yatrmaya ve
sallayarak uyutmaya yarayan, tahta ve demirden yaplm sallanr bir çeit
küçük karyola.” anlamna gelmektedir. Kelime, Eski Türkçeden beri
yürürlüktedir. Mecazi olarak da: “Bir eyin doup gelitii yer.” manasnda
kullanlmaktadr. bei- (sallamak) fiil kökü ve +k fiilden isim yapma eki ile
yaplm isimdir. Bulgarcaya besik, Srpçaya besika biçiminde geçmitir 1.
Beik yapan ustaya ve satan kiiye beikçi denir.
Genel Olarak Beik:
Beik ana kucandan sonraki yuvadr. Hayata balangçtr. Buradan
balayan hayat, mezara kadar sürüp gider. O yüzden insan ömrü anlatlrken:
“beikten mezara kadar” denilir. Çok eskiden beri tandn anlatmak için
“beiini sallamak” deyimi kullanlmaktadr.
Beik kelimsiyle baka deyimler ve birleik kelimeler de yaplmtr:
Beik kertii: “Daha beikte iken anas babas tarafndan nianlanm
kimse”; Beik kertme: “Daha beikte iken anas babas tarafndan
nianlama.” Anadolu’da eskiden beik kertme, iki aile arasndaki balarn ve
dostluun pekitirilmesi veya mirasn bölünmemesi için anneler ve babalar
arasndaki sözlemedir. Beik kertmeye karar verildiinde aileler arasnda,
imamn da katld, bir tören düzenlenir, dualar okunur, erbetleri içilir.
Çocuklar büyüyene kadar aileler arasnda özel günlerde hediyeleme
olmaktadr; Beiklik: “Beik yaplmaya, beik yapmnda kullanlmaya
uygun”; Beiklik etmek: “Beik vazifesini, bir eyin doup gelimesine
yardmc olmak”; Beikörtüsü: “ki yana aknts olan çat”; Beik salncak:
“Bayram yerinde kullanlan bir tür salncak”.

Beiin biçimi:
Beik, kâh az kâh çok farkllklarla dünyann her bölgesinde
kullanlmaktadr. Asl amaç çocuun sallanmas, sallanarak rahat yatmas ve
rahat uyumas olduu için yap bakmndan genellikle birbirilerine benzerler.
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Genellikle sallanmay salayan iki kasnak, iki kasna birbirine balayan
kollar ve tekne biçiminde bir yataktan / yatak yerinden olumaktadr.
Sallanmay salayan kasnaklarn yerine baz yörelerde yarm ay eklinde
ayaklar kullanlmaktadr. Beik iki yana sallanr ve bu ekilde bebein
uyumas kolaylar.
Hemen hemen bütün beiklerde üstte mutlaka ana bir kol
bulunmaktadr. Çocuu olumsuz d etkilerden korumak, n rahatsz
etmesini engellemek için bu ana kolun üzerine ilemeli örtü, kilim vb.
örtülür.
Beiklerde görülen farkllklar corafya ve yaam biçiminden
kaynaklanmaktadr. Örnein yörüklerde, çocuklar srtta tand için, beik
pek kullanlmaz. Onun yerine hafif, pratik ve basit araçlarla ihtiyaç
karlanr.
Beiin tarihi:
Beiin Türklerde çok eski tarihlerden beri kullanld bilinmektedir.
Orta Asya’da yaplan kazlarda M.Ö. I. yüzyla ait bir Hun gömütünde
bulunan malzemeler arsnda beik de vardr. Bulunan bu beik günümüzde

yaplmaktadr. XV. yüzyldan itibaren madenî beikler de görülmeye
balamtr. Altn, gümü ve bronz beikler de tarih içinde kullanlmtr.

Karadeniz Bölgesi’nde Beiin Yapl:
a. Malzeme: Karadeniz Bölgesi, orman varl bakmndan zengin
saylmaktadr. Bu yüzden beikler mutlaka aaçtan imal edilmektedir. Aaç
olarak çounlukla ceviz kullanlmaktadr. Ancak kestane, kzlaaç, kayn,
lâdin aacndan da beik yaplmaktadr.
b. Biçim: Yarm daire biçiminde hazrlanm iki tahta, beiin ayak
görevini üstlenir. Yine yarm ay eklinde bükülmü iki ince tahta veya aaç
bu ayaklarn üzerine yerletirilmitir. Ayaklar, delinmek suretiyle karlkl
kollarla tutturulmu, daha sonra orta bölümde bebein yatann
yerletirilecei bir düzen kurulmutur.
Her iki yanda bulunan boluklar ve beiin kol aaçlar, tahta halkalar
ve boncuklarla süslenmektedir.
Beiin en önemli özellii, bebek ve çocuklar için son derece güvenli
olmasdr.
Hangi artta olursa olsun, çocua zarar vermeyecek bir yapda ve
çocuu yaralamayacak bir biçimde yaplmaktadr. Beiin bütün
malzemeleri yuvarlak veya ovaldr. Hiçbir parçasnn kesici veya delici
özellii yoktur. nsan vücudunu herhangi bir biçimde yaralayacak parças
bulunmamaktadr.
Çocuk, beie yörek denilen bir kumala sarlmaktadr. Bu kuma çok
geni olup çocuu iyice kavramaktadr. Beik devrilse bile çocua zarar
gelmesi mümkün deildir.
Beik Efsanesi:
Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ilimize bal bir ilçenin ad da
Beikdüzü’dür. Bu adn verili sebebi öyledir:
“Yaylacln canl olduu yllarda, Gökçeköylüler yaylaya
göçmütür. Bir aile köydeki ilerini toparlayamad ve hazrlklarn
tamamlayamad için birkaç gün gecikmilerdir. Toparlandklarnda hemen
alelâcele yola çkarlar.
Ailenin, biri bir haftalk olmak üzere, dokuz olu vardr. Her biri
yaylada kullanlacak eyalar yüklenmitir. Yükleri çok ardr. Srtlarndaki
ar yüklerle saatlerce yürüdükten sonra ormanlarna çkarlar. Hepsi çok

yorulmutur. Fakat hem yük hem de bir haftalk bebei tad için anne
daha çok yorulmutur. Artk gidecek gücü kalmamtr.
Daha fazla bu hâlde yola devam edemeyeceini anlayan annenin
aklna bir fikir gelir. Biraz tereddüt ettikten sonra kocasnn kulana: “Nasl
olsa yetikin sekiz olumuz var. Ben bu çocuu tayamyorum. urackta
bir aacn kovuuna brakalm. Bu da olmayversin.” der. Kocas önce kabul
etmez. Fakat bakar ki olacak gibi deil. Karsnn dediini yapar. Bir aaç
kovuu bulurlar. Küçük bebei buraya brakp yollarna devam ederler,
yaylaya çkarlar.
Yaylay o yl bir salgn hastalk kasp kavurur. Bu salgn hastalk genç
ihtiyar demez, çok sayda insann ölümüne sebep olur. Bu ailenin sekiz
yetikin erkek evlad da ölenler arasndadr. Aile harap olur. Ayn yl
içerisinde dokuz çocuu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde çaresiz köylerine
dönmeye karar verirler.
Dönerken ormana ulatklarnda braktklar en küçük çocuklar
akllarna gelir. Oturup hem dier çocuklar hem de burada braktklar
bebek için feryat ederek alarlar. Sakinleince: “Gidip bebeimizin
kemiklerini olsun görelim.” derler.
Kar koca bebei braktklar aacn yanna yaklanca aacn
dibinden büyük bir ku uçar. Bir keçi de yannda beklemekte. Anne:
“Eyvah! Bebeimi imdi bu ku yedi gidiyor. Keke birkaç dakika evvel
gelseydik.” der. Bu arada bebein alama sesini duyarlar. Koarlar, bakarlar
ki bebek yayor. Hem de salkl olarak. Hatta etlenmi, butlanmtr.
Dünya anne ve babann olur.
Hemen çocuu alrlar. Sevinerek yola devem ederler. Fakat biraz önce
çocuun yanndan kalkan elik keçisi bunlarn peini brakmaz. Feryat edip
barmaktadr. Onlar ilerde keçi arkada köye kadar gelirler.
Keçiyi köyden uzaklatramazlar. Bakarlar olacak gibi deil. Bebei
beikle birlikte bir dan zirvesine çkarrlar. Keçi gelip bebei emzirir,
sever, okar, geri gider. Bir sonraki gün tekrar geri gelir. Aile de her gün
ayn ii çocuk büyüyene kadar yapar. Çocuk büyüyünce keçi kaybolup gider.
Bu çocuk Bayraktar ailesinin devamn salar. Beii braktklar yerin
ismi “Beikda” olur. Yakn zamanda Beikda’nn eteklerinde yerleim
yeri kurulur. Beikda’nn eteklerinde olduu için buraya “Beikdüzü” ismi

verilir. Yani Trabzon’a bal Beikdüzü ilçesinin isminin almas bu efsaneye
dayanmaktadr” 3.
Sonuç:
Hzl sanayileme nedeniyle, geleneksel malzemelerin yerini sanayi
ürünlerinin ald günümüzde beik ve beikçilik sona ermek üzere olan araç
ve zanaatlar içerisine girmitir.
Ahap beiin ve beikçiliin gelecek on yl içerisinde tarihin
karanlna gömülmesi kaçnlmaz gibi görünmektedir.
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