ÇEPN TÜRK HALK NANÇLARI

GR :
Biz bu çalmamzda Trabzon ve çevresinden “Kesik Ba”, “Al Atlamak”,
“Süpürge”, “Aerme”, “Kurt Az Balama”, “Hzr-ahmerdan”, “Helva”, “Tuz”,
“Haklamak-Helallemek”, “Yetim”, “Balanmak-balamak”, “Kara yeler”, “Geyik”,
“Da”, “Ta Kesilme”,“Sahiplilik”,“Ay Tutulmas” gibi baz kotlar üzerinde durmay
planlarken bildiri metni çok uzaynca bir ksmn metnin dnda tuttuk. Onayna
müracaat ettiimiz Ali Çelik hocamzn iki çalmasn esas aldk. (Ali Çelik, Trabzonalpazar Çepni Kültürü, Trabzon Valilii l Kültür Müdürlüü Yayn, Trabzon,
1999; Trabzon Çaykara Halk Kültürü, Dou Kütüphanesi Yaynlar, stanbul, 2005)
Bunlardan daha ziyade birinci eserin metinler ksmndan yararlanmaya çaltk. Yazar,
karlatrmay Türkmen kesimler arsnda yapmt, biz halkay daha fazla
geniletmee çaltk.
Bölgedeki mevcudiyetlerini bu eserlerden yaptmz kültür kotlarnn genel
Türk kültürü içerisindeki yerlerini vurgulamaya çaltk. Kültür kotlarndan
hareketle yaplacak kültür bütünlüüne götürecek çalmalar için katkmz olsun
istedik.

METN :
Kesik Ba Efsanesi, dier Kesik Ba Efsaneleri ile mütereklikler arz etmesine
ramen, zenginlik itibariyle oldukça farkldr.Anadolu’da bilinen Kesik Ba Efsaneleri
ulu zatlara ait menkbeler tarzndadr. Sava zaman kendisini Hak yoluna adam
kimse, ölmeden evvel öldüü ve gerçek dirilerden kabul edildii için kesilen bana
ramen silah ile kelle koltukta savar, bu hali görülünce de srr ifa olduu için
orackta ehit olur ve dütüü yere defnedilir, mezar ziyaret olur.Kayseri ili Pnarba
ilçesi Pazarören kasabas Melikgazi köyündeki Kesik Ba, stanbul-Halcolu’ndaki
Kesik Ba, Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Selime kasabasnda Kuru Kafa, Isparta ili
merkez ilçedeki Kesik Ba,Erzurum Merkezdeki Abdurrahman Gazi, Erzurum Oltu’
da Msr Zinnun, ayrca Erzurum Oltu’da yatmakta olan Kad Zinnun, Kars Kalesi’nde
yatmakta olan Arap Baba gibi isimli olanlar Anadolu’dan bu türden Kesik Balar iken
( Yaar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatrlar Etrafnda ekillenmi Halk nançlar ve
Kesik Ba Motifi” Uluslararas Siirt Sempozyumu, Siirt, 2006) Balkanlardan tespiti
yaplan kesikbalar ise., daha ziyade Ahmet Yaar Ocak tarafndan yaplmtr.
(A.Yaar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Ba, Tarih Folklor likilerinden Bir Kesit,
Ankara, 1989 ) alpazar’ndan tespiti yaplan Kesik Ba Efsanesi’nde, ortak olan
yaylalarnn snr için ihtilafa düen iki kardeten aç gözlü olan adil olan dierinin
kafasn keser ve kesilen kafa yuvarlanarak vücudun olduu yere gelir.(A.Çelik, a.g.e.
s.142-143)
Suroy Altay’dan alnan bilgilere göre, Balkanlardaki Kesik Ba diye bilinen
yatrlardan Sofi Baba Prizen’de yatmaktadr. Çeitli savalara katlmtr. Son
savanda birisi O’nu tanynca srlara karmtr. Yiitliine hürmeten srrnn açk

olup ehit dütüü yere türbesi yaplmtr. 1960’larda yeni semt düzenlemesi
yaplnca, oradan Kuru Çeme Mezarl’na nakledilmitir.
Mehmet Efendi’nin dier ad Karaba Baba’dr Prizen’dedir. nana
göre hala
hayattadr. Dünyann neresinde slam sava varsa, o savaa slamlar
adna katlr. Savaa katlm olduu türbe duvarndaki klcn yere dümesi ile
anlalr. Klç yerde ise Baba din kardelerinin yannda savatadr, inanc vardr
Saçl Mehmet Paa/Kesik Ba; Piritine Ürküp arasnda Kaçanik
Derbendinde, Kosova Savanda kesilmi kellesi koltuunda, atnn üzerinde Üsküp’te
girerken bir Hristiyan kz çocuu tarafndan görülür ve annesine gösterilmek istenilir.
Kzn gözleri kör olur ve Paa hemen orada atndan düüp ehit olur türbesi orada
yaplr.
1996 ylnda Srplar türbeyi top ateine tutarlar . Halk hala buray ziyaret
etmektedir
Prizen’de yatmakta olan Ömer Baba , halk kendisini, Türbesinin Lez Köyünde
oluu nedeniyle Lez Baba olarak da bilir. Daha ziyade Hdrellez’de, 6 Mays’ta
ziyaret edilir.Rivayete göre Selanik’teki bir savata ba kesilmi, yatmakta olduu
Priz en’e kadar Kafas koltuunda gelmitir.

Ana Geyik Efsanesi, Halk inançlarmzda Geyik ile ilgili bir çok efsane vardr.
Anadolu’da Geyik Baba, Geyikli Baba gibi ulu zatlarn efsanelerinde, geyie binilerek
savaa gidilir, geyiklere kereste tatlarak cami yaptrlr.Geyikler öksüz bebeklere süt
verirler Bursa-Kestel’deki Geyikli Baba, Samsun-Alaçam’daki Geyik Koan,
Safranbolu Göverendeki Geyik Baba bunlardan bazlardr. Geyikli Baba, “Azim
dalarda vahi srlara suvar olup onlara binip Orhan Gazi le sefere çkmtr”
(Yaar Kalafat, Safranbolu ve Yöresinde Türbeler” I. Ulusal Tarih çinde Safranbolu
Sempozyumu (4-6 Mays 1999), Ankara 2003, s.314; Türbeleriz 1996, Diyanet leri
Bakanl Arivi) Biz Azerbaycan’dan da gizlice bebek emziren srr aça çknca
srr kadem basan geyik efsaneleri tesbit etmitik (Yaar Kalafat, Bakü-Ceyhan Kültür
Hatt, Sosyal Antropoloji Aratrmalar, Avrasya Stratejik Aratrmalar Merkezi
yaynlar, Ankara, 2000, s.1-34) Anadolu’da bilhassa Safranbolu’da geyik boynuzu
binalarn gösüne nazarlk olarak ve ocak balarna bereket için taklr. Türkistan’da
Kerkük’de Erbil’de ve Anadolu’da bir çok türbede geyik kemii olduu bilinir. Türk
kültürlü corafyann bir çok yerinde görüldüü gibi Evlerinin giri kaplarna nazara
kar korunmak adna geyik boynuzu asarlar Trabzon alpazar’ndan A.Çelik’in
yapt geyik efsanesi tespitinde; 11 veya 12 erkek çocuu olan bir anne göç esnasnda
srtnda da yükü olduu için bunlar tayamaz ve kadn hasta olunca çocuklarn bir
aacn kovuuna koyarak Allah’a emanet eder ve oradan ayrlr.O dönemde bir salgn
hastalk olur kadn hayatta kalr ve çocuklarnn öldüü haberini alr. Alaya szlaya
çocuklarn brakt aacn yanna gelen anne “-ey gidi dünya çocuklarm buraya
brakmtm, dünya bana bir amar attn der ve çocuklarn aacn
kovuunda
aramaya koyulur. O esnada bir geyik keçisi çocuklarn olduu yerden kalkp kaçar ve
anne bebeklerinin aznn sütlü olduklarn görür çocuklar veya çocuk beslenip balk
gibi olmutur. O günden sonra geyik keçisi onlarn anas olmu. O tarihten sonra o
sülalede geyik eti yemek yasak olmutur.(A.Çelik, a.g.e. s.144)
aman davulunun çemberi geyik, nadiren de genç at derisi ile kaplanrd. Bu
sadece derinin yapsal uygunluundan ileri gelmiyordu her iki hayvann da mistik

muhtevalar vard. Bat Sibirya amanlarnda, amann balnda tercihen Ren geyii
boynuzu da olurdu. Kürek Kemii Fal, geyik ya da koçtan alnan kürek kemiinin
atee atlp kzartlmas ile baklr. amanlarn genellikle doum törenleri srasnda
geyik gibi boynuzlu maskeler de kullandklar belirtilmektedir. Çünkü geyik hemen
hemen her yerde kadnla ilikilendirilmitir.Bu arada doum esnasnda da boynuzlu
maskeler kullanlmtr.Karaca/Erlik, Çapt Türklerinin kutsal hayvandr.nana göre
karaca dier baz hayvanlarla birlikte dünyann oluumuna katlmtr. Çapt ismi
yavru karaca demektir. Bunlarn Damgalar srga/küpedir.
N.Yldrm’n tespitlerine göre; Yakut Türklerinde son gömme töreninde sonun
gömüldüü yerin çevresinde küçük bir çadrda ate yaklr.Atein yannda kayn
aacnn kabuundan yaplm geyik resimleri koyarlar. Altay Türklerinde geyik yer
ruhu olarak bilinir. Orta Asya Türklerine göre, geyik yalçn kayalarda bir görünüp bir
kayp olan büyülü bir hayvandr. Ala geyik yeryüzünün ruhudur. Yakut Türklerinde
kulana küpe taklan geyik, Tanrya adanlmtr. Tele üt Türklerinde geyik amann
ikinci ruhudur, geyik ölünce aman da ölür.Geyik boynuzu baz boylarda, ölen aman
için dikilen heykelin bana konur. Moollar ve Tatarlar geyii kurtarc yol gösterici
olarak kabul ederler. amanizm de geyik, ilahn, amanlarn ekil deitirmi eklidir.
Bu sembol beyaz renkli geyik olarak alglanr. aman giysisinde geyikten parçalar
olur. aman duman renkli yal bir geyie binerek sonsuzluu aar.
Kükreyen Dalar Efsanesi; Mu’un Varto ilçesindeki dala ilgili efsanelerde
bir daa teslim edilmi kzn, kn gece dalarn karlkl çkardklar top atn
andran sesler çkardklar anlatlr. Erbil’deki ulu kabirler arasndaki iddialamada
gökyüzünde adeta savatklar, üstün gelen savaçnn daha yukar çktklar ve bu
savata top sesini andran seslerin çkt anlatlr.Böylece Ulu dalar ve ulu kabirler
arasndaki efsanevi manevi mücadele top sesleri çkarld inanc vardr. (Yaar
Kalafat, I. Türkmen Kurultay ve Kerkük Yöresi Türk Halk nançlar” , Türk Kültürü,
Ocak 1998, s.27-52) Deli Çoban Obas veya Deli Çoban Yaylas ile ilgili efsanede de ,
Deli Çoban k çok sert geçen ssz bir yaylada bütün srarlara ramen yiyecek ve
yakacak stoku yaparak kalmaya karar verir. lk bahar gelince deli Çobann
kulübesinde ölüsü bulunur. Çoban bir de not brakmtr. Notta, ben açlktan veya
souktan deil dalarn ulumasndan ve kükremesinden öldüm demektedir.
(A.Çelik.,a.g.e. s.141) A. Çelik’in bir baka tespitinde de “Karada’da harp var iken,
buradaki evliyalar güm güm top atarm, bu evliyalar Karada’a top atarlarm”
( a.g.e. s.466) Eski Türk nanç Sistemi’ndeki anamaykl, bu gün halk inanç
kültürümüzde Mehmetçikle birlikte dümana kar savaan Yeil Sarkllar olarak
yaamaktadr. Halk tefekküründe ulu zat ve ulu dalarn mücadelelerinde korku veren
sesler çkardklar ve seslerden insanolu’nun ölebilecei inanc vardr.Ayrca halk
tefekküründe kurdun ulumas onun Kadiri mutlak karsnda zikri yakarmas olarak
alglanr. Bu tefekkür bütün canllarn zikir içinde hatta bütün tabiatn zikir içinde
olduu inancnn bir ürünüdür.
Kurt Az balama nanc; Bu inanç Kafkasya, Orta dou, Balkanlar ve
Anadolu’da Türk kültürlü halklar arasnda çok yaygndr. Amaç sürüden ayrlp
yabanda kalm evcil hayvann kurt tarafndan parçalanmasn önlemektir. Uygulama
açlr kapanr bir bçan azna belirli surelerin okunmas ile yaplr. Uygulamada
mütereklerin yan sra farkllklar da bilinmektedir.(Yaar Kalafat, “Türk Halk
nançlarnda Kurt Az Balama, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a Armaan, Kayseri,
2006) Evcil hayvan salimen yuvasna döndükten sonra kurdun az tekrar bir dini

uygulama ile açlmaldr. Aksi halde az bal kalr. Dier hayvanlarn az
balanlmaz iken kurdun aznn balanlmas kurdun balamas uygulamas vard. Bu
uygulama için hayvann gidebileceine ihtimal verilen bölge çevrilir.Bu alann
ortasna bçak dikilir, saplanlr.Böylece çakallarn ve kurtlarn az baland diye
güven duyulurdu.(A.Çelik., a.g.e. s.468) Bu tespitteki bçak, benzeri dier
uygulamalarla mütereklik arz eder. Tespitini yaptmz dier baz uygulamalarda
hayvann bulunabilecei alan iaretlenmeyip, ismen belirtilmektedir. Bu tespitteki
dier farkllk, kurdun yan sra çakaln da zikredilmi olmasdr. Biz çakaln aznn
balandn ilk defa bu tespitte görüyoruz. Bize göre çakal isminin zikredilmi
olmas, sözün gelimi anlamndadr. alpazar Çepnileri’nin masallarnda da kurdu
görmekteyiz. Kurt Ay ve Domuz Masal bunlardan birisidir. (a.g.e. s.151)
alpazar Çepnilerinin sözlü kültüründe de kurt yerini almtr. “Kurda
sormular ne zaman yaylaya gideceksin, cevap vermi Çoban bilir” “Kurttan post,
kötüden dost olmaz” (A.Çelik., a.g.e. s.467-468) Bu özlü sözlerin Anadolu’nun sair
bölgelerinde de benzerleri yaamaktadr. (Yaar Kalafat, “Sözlü Kültürümüzde bursa
ve Yöresi Örnekleri ile Kurt I”, II.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu bildirileri, 20-22
Ekim 2005 Bursa, Bursa, 2005, 2.c. s.415-423)
alpazar Çepnilerindeki kurt ile ilgili bir inanç da aya basmayan çocuklarla
ilgilidir. Aya basmayan çocuun baparmaklar krmz iplikle balanlr.Cuma günü
camiye götürülen çocuun bu iplii camiden çkan ilk kiiye kestirilir.Bu uygulama
köstek kesme olarak bir çok yerde yaplan bir ilemdir.Ancak ikinci bir uygulama kurt
kafas ile ilgilidir.Kocakarlar bir kurt kafas alrlar, aya basmayan çocuu ahr
kapsna götürürler.Kurt kafa tasndan dökülen scak su oradan bir süzgece aktlm
olur. Süzgeçten de çocuun bandan aaya aktlr.Daha sonra çocuk ahrdan eve
çkarlr.Bu uygulamadan sonra çocuun günden güne gürbüzleip güçleneceine
inanlr.(a.g.e.) Bizim daha evvel yaptmz tespitlerde esnetilmi kurt az derisinden
bu tür tedavilerde istifade edildii hususu vard. Ayrca kurdun kafa tas ambar ve
Bostanlarda nazarlk olarak kullanlrd.(Yaar Kalafat, “Göktürklerden Günümüze
Türk Halk nançlarnda Kurt”, XIV. Türk Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002, Ankara)
Ta Kesilme ; Saym Sakaolu’nun ayrntl bir ekilde ele ald ta kesilme
konusu alpazar Çepnilerinde de vardr. Anadolu’da bir çok efsanede Kaynanasndan
müteki olan gelin, ekyadan veya düman askerinin elinden kurtulmak isteyen genç
kz veya gelin Allah’a yalvararak “Ya beni ta et veya ku et” der, böylece ya ku
olup uçar, veya ta kesilmek suretiyle kurtulmu olur. Dier baz efsanelerde de çoban
bir doa felaketinden korunmak için Allah’a yalvarr ve sürüden bir kurban adar,
adan yerine getirmez.Bazen de ekmek gibi kutsal kabul edilen varlklara saygsz
davranlmas halinde ta kesilme ile cezalandrlr. Bu tespitin Eski Türk nanç
Sistemindeki ta kültü ile iltisaklandrld da olmutur. (Y.Kalafat, Dou Anadolu’da
Eski Türk nançlarnn zleri, Ankara, 2006) alpazar Çepnileri’nden
yaplan Don
Ta Efsanelerinden birinde, Hzr birisinin kapsnda, “Allah sizi ta etsin” demi,
bunun üzerine obann hayvanlar dahil bütün halk ta olmutur.Hzr’n karg ettiine
pek rastlanlmaz ancak, “her geleni Hzr ve her geceyi
kadir bil” diye bir söz
vardr ki bununla amaç her gece sdk ile dua et ve hiçbir fakiri muhtac bo çevirme
anlatlmak istenilmitir. Ali Çelik hocann ikinci Donta Efsanesinde, izin verse de
gideceim vermese de, der Bunun üzerine ikinci ahs ta kesilir. (a.Çelik, a.g.e.)
Yaygn olan “Kapya geleni bo çevirmeyeceksin” inanc burada da vardr “a.g.e.
s.465) Halk tefekküründe gelecei belirleyen Allah’tr. O’nun iradesine ramen iddial

olmak inkarclk olup iman zafiyeti olarak bilinir alpazar Çepnileri’nde Kocakar
Frtnas gibi belirli günlerde Ta Kesilme tespitini (A.Çelik, a.g.e. s.107) Merhum
hocamz M.F.Krzolu’nun çalmalarndan da Kars yöresinden tespiti yapldn
biliyoruz.
.
Kalecik Efsanesi; Efsane kalenin bilinmeyen bir yerindeki define ile ilgilidir.
Defineye ulalabilmesi için insandan bir kurban kesilmesi inanc vardr.Defineyi
almak isteyenlerin karsna kurun geçmeen, inanlmayacak kadar büyük olan
boynuzlu bir ylan çkmakta ve define arayclarn rüyasna giren bu ylan, “Defineyi
yamurlu bir Cuma günü öleden sonra gel al diyormu” halk o günü kyamet mi
kopacak diye deerlendirmektedir.(a.g.e) Halk tefekküründe nasip ve rza motifleri
vardr. Nasibin ksmetin ötesine geçilemez. Nasip olabilmesi için de ilahi rzann
olabilmesi gerekir.Alayann mal gülene hayr etmez inanc da bu bütünün bir
parçasdr.Giderek sahiplilik kavram vardr. Sahiplenilmi olmak sahibinin rzas
olmakszn ulalamamasna yol açar.Sahiplenilmek kavram halk inançlarnda
sahibini amay gerektirir.Mülkün sahibi Allah’tr. Ancak kul hakk ve büyü faktörü
de vardr.Ayn artlarda iki defineden birisini bulana define nasip olur iken dier
defineye bir türlü ulalamayabilir.Birileri onun yerini sürekli deitirmektedirler.
Veya ulalan definedeki deerli mücevherler annda kalp para veya ylan veya akrebe
dönüebilir. Bazen da defineye ulalabilmesi için günün batmamas gerekirken aniden
hava kararabilir, ertesi gün gidildiinde evvelce eilmi olan çukurun doldurulmu
olduu görülebilir. alpazar Çepnileri’nde bu inanç ayrntl görülebilmektedir.
çerisinde evliya mezarnn da bulunduu bir mezarl sürüp tarla yapmak isteyen bir
çiftçi oradan bir türlü mahsul alamaz, çiftçinin akamdan söküp tarla yapt mezar
ertesi gün tekrar mezar olur. Sonunda çiftçi felç olup ölür. (a.g.e.s.465)Dier taraftan
Yol Üzerindeki Mezar isimli alpazar anlatsnda da mezarnn yerinin
deitirilmesini istemeyen ulu bir zat yol yapmclarn rüyasna girerek onlar uyarr.
Oras sahiplenilmitir ve sahibi de o mezarda yatan ulu zattr. “A.Çelik, a.g.e. s.145)
Bu tespitin Anadolu’da çeitli örnekleri vardr. Halk inançlarnda definelerin bekçisi
olarak çok kere yer alt aleminin hakimi kabul edilen ylan düünülmütür.Dier
taraftan yilik ve Kemlik isimli Çepni masalnn kahraman da ylandr. Türk Halk
inançlarnda uzak geçmii dahil insandan kurban edilmesi yoktur. (Yaar Kalafat.
“Kurban, nsandan Kurban, Türklerde Kurban nanc” Uluslar aras Türk Kültüründe
Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasm 2004, stanbul.)Definecilikte insan kurban,
kardelerimden ilk dünyaya gelenin kurban edilmesinin istenilmesi, kurban edilecek
çocuun bulu çana girmemi olmasnn istenilmesi, kz çocuu ve sarn olmas
bazen da yetim olmas üzerinde durulduu anlatlr ki, halk inanç sistematiindeki
yerini bulmak hiç de kolay deildir.Hazara Türklerinde yamur duas için yetim kz
çocuunu seçildiini biliyoruz.(Yaar Kalafat, “Afganistan’da Hazara Türk Halk
nançlar”, Yeni Düünce, s.12, 31 Ekim 2001) Bu arada alpazar Çepnilerindeki
Ylan Beyi Masal’nn 3 kahraman da yetim kzdrlar. Halk tefekküründe Allah
indindeki itibarl yer bakmndan kz ve erkein hiçbir farklar yoktur. Ulu zatlar
arasnda erkekler kadar kadnlar da yer tutarlar.(Yaar Kalafat, “Anadolu’da Ulu
Kadn Kiiler ve Halk nançlar”, Hac Bekta Veli Aratrmalar Dergisi, K 2004,
S.32, s. 27-52) Nitekim alpazar Çepnileri arasnda da Krk Kzlar Mezarlnda
yatmakta olan Krk Kz birinci Cihan Sava’nda dümana esir olmamak için anlarna
kyarlar.Ayrca bir delikanlnn sövdüü yedi kz kahrolur hicap duyarlar, onlara
yldrm çarpp öldürür, halk bu yedi genç kz ayn mezara koyarlar.(A. Çelik, a.g.e.)
Anadolu’nun baz yerlerinde yldrm çarpm insanlarn ve aaçlarn kutsiyet

kazandklarna inanlr(Yaar Kalafat, Dou Anadolu’da Eski Türk nançlar’nn
zleri, 2006 Ankara).
Ay Tutulmas; alpazar Çepnileri’nde de ay tutulduu zaman silah atlmakta,
sürekli ezan okunmakta, namazlar klnmakta, hocann duasna toplanlm olan
çocuklar amin demektedirler.Farkl bir tesbit ise ayn tutulmasna ayn önünde
durmakta olan bir ylann sebep olduu eklinde olandr(A.Çelik., a.g.e. s.451). Ay
tutulmasnn mitolojimizdeki izahnda cngaloz diye bilinen bizim Kafkasya’dan
kaya resimlerini çekip getirdiimiz bir ylann ay yemek istemesi veya yemee
balamas, vardr. nanca göre ay iki köpek korumaktadrlar. Bunlarn uyumalarndan
istifade ile Cngaloz ay yemek istemektedir. Halk arasnda ay tutulunca çkarlan
gürültü teneke çalmak, ta taa vurarak ses çkarmak, silah atarak gürültü yapmak
uyumakta olan bekçi köpeklerin uyandrlmalar içindir. alpazar’nda ylan motifinin
ayn fonksiyon ile yer almas farkllk olarak alglanabilir.
alpazar Çepnilerinde ayrca Cin, peri, Caz (cad), Davun, minnet ile ilgili
efsaneler de vardr. Bunlardan Hubur/Hupur koyunlara musallat olan bir çok kiinin
korktuu beyaz bir varlktr. Dier ismi minnet’tir. Bölgedeki Kara iyelerden biri
Bijjjuu diye ses çkaran kendisine atlan talar yutabilen, göründüü kimselere korku
veren dev bir ylana benzeyen bir yaratktr. Kedilerle ilgili olanda, bekçi gece sopas
ile bir kedinin ayana vurur ve evine gelince jandarma görünümlü görevliler kendisini
evinden alr ssz bir bölgeye götürürler bir kayann altndan geçilip baz
nizamiyelerden geçirilip mahkeme heyetinin huzuruna çkarlp yarglanr ve suçlu
bulunur ve affedilip evine gitmesine müsaade edilir. Biz evvelce bu tür bir efsaneyi
Karadeniz bölgesinden ylanlarla ilgili olarak derlemitik.(Yaar Kalafat, “Vatan, ran
turan Hatt ve Caferi Türklerde Halk nançlar”, Türk Dünyas aratrmalar, Haziran
1997.S.108, s.33-101) Adeta bir ylanlar alemi ve onlarn idari yarg organlar vard.
Davul’a gelince Davun, Taun ilikisi üzerinde durulabilir mi? Ben Sürmeneli olan
ailemden, kzgnlk ve karg anlamnda “Davun vura o baa” veya “Davun çka
yüzüne” gibi söylenmi sözler hatrlyorum. Kars’ta ayn anlamda , “Baba çka
yüzüne” veya “babalara gelesin” gibi, sözler sarf edilirdi. Acaba Dav unda olduu
gibi, baba ile kastedilen veba m? Yoksa baba ile kastedilen ulu zat babann hmna
urayasn m? (Yaar Kalafat, “Türk Halk nançlarnda Baba yesinin Mitolojik
Boyutu”, VII. Milletleraras Türkoloji Kongresi, 8-12 Kasm 1999, stanbul)
Ardahan’n Posof ve civarndan tespitini yaptmz cin düünü alpazar
Çepnilerinin de inancnda tespit edilmitir.Bu düünlere rastlanlp zararndan
korunmak için korkmamak gerektiine ve besmelesiz dolamamak icap ettiine
inanlr.Böyle olaylara ahit olan kimselerden erkek veya kadnlar elerinden uzak
durmalar için uyarldklar ve kendilerine evlenme teklif edildii anlatlr.Bu tür
korkuyu yaayanlar cenaze merasimlerinden uzak dururlar.Çevreyi korumak için Kabe
Topra Serpilmesi ve Zemzem suyundan yararlanlr.
Bir dier efsanede de evinde çok parlak bir k gören bir adam evine gelince
dibin bucan kartrp döküldüünü birisinin muhtemelen o n bir eyler aradn
ve fakat karsnn vermediini sonra n kayp olduunu kadnn da öldüünü acaba
o n ecel mi olduu anlatlr (A.Çelik. a.g.e.) bu benzeri efsaneler bir hayli çoktur.
Biz Tatar Türkleri arasnda benzerlerini anlatan bir tantm yapmtk(Yaar Kalafatlyas Kamalov, “Tatar efsaneleri” Karadeniz aratrmalar, yaz 2005, S.6, s. 52-78)
Anadolu’da benzeri çok sayda tesbit yaplm olmasna ramen (Esma imek,

“Hendek/Sakarya Efsaneleri Üzerine Bir Deerlendirme” I. Uluslar aras Kocaeli ve
Çevresi Kültür Sempozyumu, 20-22 Nisan 2006, Kocaeli) henüz tasnifli ve disipline
bir çalma yaplamamtr.
alpazar Çepnilerinde balama ile ilgili çok yaygn inançlar vardr. Kurunla
balama, gelin ve güvey geçecei yolun sana ve soluna iki parça kurun konulur,
onlar geçtikten sonra bunlar alnr Islah suresi tersinden okunarak bunlar eritilir
böylece gelin ve güvey ebediyen balanlm olurlar (A.Çelik. a.g.e. s.381) Kurun
dökülmesinin daha ziyade nazar ve büü bozmada rolü bilinirken bu tesbitle büü
yaplmasnda da etkili olduunu görmü oluyoruz. Türk Halk nançlarnda “Ters” in
bir kot olduu bilinirken (Y.Kalafat, “Türklerin Dini Tarihi ve Türk Halk nançlarnda
Ters Motifi” prof. Dr.Abdurrahman Çaycya Armaan, Ankara, 1995, s.297-307) bu
tespitle zenginlik kazanm olmaktadr.Çivi ile balamada da gelin ve damadn
yollarnn sana ve soluna konulmu çiviler onlar geçtikten sonra bir aaca
çaklmalar suretiyle balanmalar salanlm olunur. (A.Çelik, a.g.e. a.g.y.) Ulu
Türkistan’da yatr bayraklarnn gönderlerine çivi ile adak çaputu çaklr. Anadolu’da
Yedi Uyurlarn maara talarna di arsnn tedavisi için çivi çakld olur. Balama
konusunda çivinin rolünü biz ilk defa örenmi oluyoruz. plikle balama hlas suresi
tersine okunup krmz iplie 7 düüm atlr bu yöntemle gelin balanm olur
(A.Çelik, a.g.e. a.g.y.) plikle ve düümle ba büyüsü yapmak Türk Kültürlü halklarda
çok yaygndr. Silahla balamada, güveyi gelin almaya giderken silahna mermi sürüp
bunu atelemese balanm olur (A.Çelik, a.g.e. a.g.y.) bu tesbitte bizim için yenidir.
Ban bozumunda Deirmenden ve deirmenin suyundan yararlanlmaktadr ki bizim
tespitlerimiz de yöndedir. ( Y.Kalafat, Halk nançlarmzda Deirmen”, Folkloriktik
prof. Dr. Umay Günay Armaan, Ankara, s.142-151)ve (Yaar Kalafat “Alanya
Yöresinde Kilit Ba, Kitlenmek Balanmak” Alanya 9. Tarih ve Kültür semineri, 1921 Kasm 1999, Alanya 2004, s.492-496)
Çepni Halk kültürü ile Acara halk kültürü bilhassa giyim ve yemeklerin yan
sra bir ksm inançlar bakmndan büyük benzerlikler vardr. Bartn Acara Türklerinde
de eikte durulmaz, karakedinin kestii yol, geçilmez denilir. Yasl aileyi dostlar
krsal kesimde dostlar traa götürerek yastan çkarrlar. Kömürün güzellii nazara
kar koruyuculuuna inanlr. Yamur yaarken ceviz aacnn altnda yatan Gök
Vurur, göün vurmas yldrmn çarpmasdr (Yaar Kalafat, “Acara Özerk
Cumhuriyeti Gezi Notlar/Halk Kültürü” yeni Düünce)

SONUÇ:
Halk inanç kültüründen hareketle, kültür alanlarnn snrlarn belirlemede,
kültür kotlar ve kültler gibi, kültür hayatnn köe talar önem arz ederler. Bizi bu
bildiri ile yola çkaran aray bu idi. Dou Karadeniz’in bir bölgesinden,
alpazar’ndan alnm örneklerle bölge halk kültürünü tamamen yanstabilmek
mümkün olmad itibariyle kotlar ve corafyay daha geni tutmak gerekebilir. Biz
yaplm mükemmel bir çalmadan yola çktk yaplacak yeni çalmalarla amaç daha
fazla gerçekleebilecektir.

Türk Ocaklar Trabzon ube bakanmz Sayn Mithat Kerim Arslan
hocamzn uygun bulmalar üzerine bildirimle dolayl ilgili olan bir noktaya deinmek
istiyorum.
Türk kültür milliyetçiliinde, metot-teori balantsn, Türklüün ve
Türkiye’nin günümüzdeki meselelerinden hareketle görülerine deinmek zorunda
kaldm. Bu itibarla Türkoloji ve Türkolog’a düen görevler üzerinde ksaca
duracam. Hangi anlamda Türk, hangi anlamda Türkolog ve neden Türkoloji
konularna temas edeceim
Söylemee çalaca hususlardan bir ksm, ilk iki bildiri de bir ekilde
anlatld. Ben , bu salonda olan ve olmayan meslektalarmz bir ekilde ilgilendiren
bir sorunu baka bir formatta ele alacam. Sayn Ocak bakanmz da meseleyi aç
konumac çerçevesinde koydular. Özetle Türkiye’nin sorunlarnn çözümü, misyonu
ve misyoneri anlamakla mümkündür.
Malumdur ki, misyoner sadece din taycs deildir ve misyoner telkinde
bulunduu kimsenin deil kendisinin çkarn düünür. Deimli ki, Hristiyan batda
Ateistlik sürekli trman gösterirken, misyonerlerin üzerinde çaltklar kesim kendi
toplumlar deildir.zahmzn misyonerlikle ilikisi nedir?
Misyoner sosyal bilimlerin alanna giren bütün disiplinlerde etkinlik gösterir.
Günümüzün misyoneri; bütün dallar ile birlikte tarihçidir, dilcidir, sosyologdur, halk
bilimcidir, tabii ki ilahiyatçdr ilah. Baka bir ifade ile bu salondaki bizlerin
meslektamzdr. Misyonerin faaliyet alannn bilinmesi, kar örgütlenmenin yani
neyi, niye, nasl yapmamzn gerektiini, mahiyetini belirler. Misyonsuz misyoner
olmayaca gibi, misyonerlie kar tavr alabilmek için de, kar misyonun yani
misyonumuzun belirlenmesi gerekir. Hal olunca, belirlenilmesi gereken bir misyon ve
bu misyonu tayacak olan, sosyal bilimlerin her alanndan donanml elemanlar
gerekecektir. Baka bir ifade ile, bizler bilgi donanmzla bu yeni görevin donanmn
bedenlerimize uydurmak durumundayz. Daha açmak gerekir ise, bu ihtiyacn
karlanma adresi Türkoloji’dir. Bize göre bu göre ancak Türkologlar, Türk
Türkologlar yapabilir. Zira tehdit altndaki kimlik, Türk kimliidir. Bu kimliin
kurtarlp, korunup ve kurulmas Türk bilgisi, Türklük bilimi ile olur. Türklüü
gerçeine uygun anlayan ve ona samimiyetle bal olan türkololar kadrosu, Türk
kültür milliyetçiliinin mimar ve savaçlar olabilirler. Bunun içindir ki, evvelce
yaptmz çalmalarda da belirtmee çaltmz gibi, Türkiyat’, sktrlmak
istenilen iir ve nesirin arasndan kurtarp, ilmi Türkçülüün bayra haline getirmek
gerekir.
Oryantalizm, batnn gözü ile douyu görme ilmidir. Ona göre dou
sömürülmek için vardr ve bat olmayan her yer doudur. Oryantalizm bu sömürünün,
sosyal bilimlerden yola çklarak yaplanma eklidir. Bu tanm daha ziyade, geçen
yüzyln tanmdr. Bu yüzylda bat, douda, douyu bat mantalitesi ile yorumlayan
doulular yetitirmitir. Bat bu Truva atlarn kullanmaktadr.
Oryantalizm, misyoner okullar, bar gönüllüleri ve nihayet küresel ve süper
güç stratejileri, ayn hedefe yürüyüün safhalar ve deimeyen projenin farkl isimler
alabilen planlardrlar. Gözden kaçrlmamas gereken; Selçuklu ve Eyyubi Türklüü
dönemlerindeki döneminin emperyalist güçleri, ihtilaf halinde idiler. Bugün gerek

ABD ve gerekse AB ülkeleri, etnik milliyetçiliin tahriki, Ermeni ve Rum konusu
gibi alanlarda Türklük kart olma anlamnda hem fikirdirler. Yaanlan sava, kültür
adamlar arasnda, kültürün silah olarak kullanld bir savatr. Sava, kimlik-kültür
balamnda sürdürülmektedir. Kültürel kimlii, kültür adam stratejik bir obje
kvamna sokar veya çkarr. Bu itibarladr ki, Türk kültürel kimliinin mimar ve
muhafz Türkolog ve faaliyet alan da Turkolojidir. Bu itibarladr ki, Türkiyat
stratejik bir veri olarak kullanma durumunda olanlarn, durumu bu olan bizlerin, farkl
bir sorumluluumuz vardr.
Toparlamak gerekir ise; bu oyunu bilmek, bu oyunu deifre etmek ve bu oyuna
tepki göstermek fazla bir ey ifade etmeyebilir, çok kere etmemitir de. Kurtulu,
yeniden kurulu ve korunu, ancak kar stratejilerin gelitirilmesi ile olur. Bu
stratejilerin kurucu ve uygulayclar, ancak ve ancak Türkologlar, türk Türkologlar
olabilirler. Zaman o kadar sürekli aleyhimize iliyor ki, kaybedecek bir tek
saniyemizin dahi olmad kanaatindeyiz.
Haydat Doktrini gereince üç denize çkmay, veya muhayyel büyük
Ermenistan’ kurmay hedeflemi Ermenilerin, toprak talebinde bulunduklar
güzergahlar üzerinde, bir tek ermeni dahi yoktur. Bunun içindir ki, Ermeni-Kürt köken
birlii üzerinde durulmaktadr. Nitekim güneyde kendilerine vaat edilmi olduuna
birilerinin inandklar topraklarda bir tek Musevi yok iken, Musevi Kürt tezi
gelitirilebilmektedir. ddial olduunuz topraklara, iskan edebileceiniz halknz yok
ise,, oralarn halknn sizden olduunu anlatrsnz ki, yaplmakta olan da budur.
Türk Türkolog’u bu sorunu çözebilir, çözmelidir, çözmek zorundadr. Evvela
kar strateji olarak Türklüün gerçeine uygun tanm üzerinde durulabilmelidir.
Kültürümüzde olamayan ve Türklüe mal edilmek istenilen oven ithamlarn da bu
projenin bir tezahürü olduu oyununa kar istikamet belirlenebilmelidir. Türklüün
bir kültür olduu bir yaan alglay olduu ve yakalanan bu düzeyin birlikte
yaanlan halklarla beraber üretilip gelitirildii anlalp anlatlabilmeli. Bu
topraklarn Türk kültür corafyas olduu ancak geni anlamda Türkoloji ile
kotarlabilir.
Örencilerimizin yandaki evlatlarmz Mehmetçiimizin, Türklüü korumak
için hayatlarn ortaya koyduklar bu savata, türk Türkolog’u daha fazla bir ey
yapabilmeli, aydnlar cephe sava olan Çanakkale’deki ecdadna Türkologlar layk
olabilmenin farkl yollarn arayabilmeli
Bu yol bize göre, yeni Türkolog dnunun iyi belirlenebilmesinden geçer.
Türkiye 80-100 üniversitesi ile, her brantan binlerce düünen, takip eden ve üreten
beyine sahiptir. Ancak maalesef bu potansiyelde stratejik misyon yok denecek kadar
azdr. Yaplan büyük ölçüde bilgi yüklenmi olmak ve bilgi taycl yapmaktr.
Buradan hareketle denilebilir ki, Türkiye sempozyum bildirileri büyük ölçüde
geçmite kalmakta, günümüze k tutamamakta veya teferruattan kurtulup, çözüm
üretici olamamaktadr. Bize göre, planl bir giriimle stratejist edinme projeleri
gelitirilmelidir. Bu geni Türkoloji tabanndani stratejist kadrolar yetitirilebilmeli.
Türk aydn, biribirini, yakn veya uzak geçmii suçlamay brakp, stratejist nitelii de
olan kadrolar yetitirmelidir. Buradan hareketle, verilen her bildirinin
deyerlendirilmesinde, bildiri günümüz sosyal bilimler içerikli milli sorunlar ile
ilikilendirilebilmelidir.
Sebep-sonuç
ilikileri
günümüz
tehditleri
ile

balantlanamyor ise, bir eyleri ksmen de olsa eksik yapyoruz. Veya sempozyum
nihai deerlendirmesi bu açdan ele alnamaz ise, oryantalistlerin ve onlarn Truva
atlarnn etkinlikleri önlenilemez. Amaç sempozyum yapmak deildir. Sempozyumlar
ve benzerleri olan dier faaliyetler, anti emperyalist mücadele için bir vasattrlar.
Bir taraftan diyeceksiniz ki,; 100 yl evvel binlerce misyoner yetitirildi. Bu
yetitirme ve göreve sevk etme aralksz devam etmektedir. Bu faaliyeti ortak hedefi
Müslüman Türksün Anadolu oluturmaktr. Bu hedefin deimedii, Sevr’in amacnn
sürdürüldüü, Ermenilik, etnik bölücülük, Pontusculuk gibi alanlarda ortak payda
tad tespit edilmitir.
Dier tarafta; yetimi sosyal bilimci ordunuzdan hizmet beklerken, bu
potansiyelinize stratejik bir misyon kazandrmayacaksnz. Bize göre, Türk devlet
adam, Türk diplomat, Türkoloji ile donatlmaldr. Bu yaplmyor ise, Türk Türkolog,
Türk sosyal bilimci, tarihçi, dilci, edebiyatç, sosyolog ve dierlerine diplomas
bilimci kazandrlmal. 21. yy.n Türk Kültür milliyetçisi derken bunu kastediyoruz.
Üzerinde durmaya çaltm aray Türk Ocaklar balatabilir ve bu Trabzon
Türk Ocana yakr. Katldmz bu sempozyumun baars da göstermitir ki,
Trabzon Türk Ocaklar bu erefli görevi hak etmektedir.

