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“THE JOURNAL OF BOLU PEOPLE'S HOUSE ABANT IN TERMS OF
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Özet
Halkevi dergileri yayınlandıkları yörenin tarihi, kültürel,
edebi ve sanatsal birikimini yansıtmaları bakımından önemlidir. Bu
anlamda Bolu Halkevi Dergisi, Abant da Bolu’nun tarihi, kültürel,
sosyal ve ekonomik özelliklerini içermesi açısından dikkate
de erdir. Bu yazıda Abant dergisinin Bolu halk kültürü ve inançları
ba lamında yansıttıkları halkbilim açısından de erlendirilmi tir.
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Abstract
The joournals of People’s Houses plays an importan role
reflecting of the historical, cultural literary characteristics of the
regions, which they were published. Thus the journal ofBolu
People’s House Abant is significant because of the local content of
history, economy and culture of Bolu. In this article the journal
Abant is studied in terms of folkloristics, folk belief and culture.
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- 97 Giri
Cumhuriyetin erken döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin
programı do rultusunda 1932’de kurulan Halkevleri, toplumun yeni
yönetim ekli ve günlük ya amdaki de i ikliklerine uyum sa lamasına
yardımcı olmanın yanında halk kültürünün tanıtılması, korunması ve
ya atılmasına da hizmet etmi tir. Bunu gerek düzenledikleri faaliyetler,
kurslarla gerekse birtakım yayınlar ve dergiler aracılı ı ile
gerçekle tirmi lerdir.
Bu dergilerden biri de Bolu Halkevi tarafından yayımlanan ve ilk
sayısı Temmuz-A ustos 1944 tarihinde çıkan Abant Dergisidir. Derginin iç
kapa ında “Bolu Halkevi Dil ve Edebiyat Kolu tarafından iki ayda bir
çıkarılır” ibaresi yer almaktadır.
Cumhuriyetin erken döneminde kurulan halkevlerinin bir amacı da
halkçılık ilkesi do rultusunda halk kültürüne sahip çıkmaktır. Bir anlamda
mikro düzeyde halkbilim çalı maları yaparak folklorik malzemeyi
görünür, güncel ve i levsel kılarak, geni halk kitleleri ve halkın kültürel
belle i ile bütünle meyi sa lamaktır. Bolu Halkevi’nin çıkarmı oldu u
Abant Dergisi’nin gerek adının seçiminde (Abant, Bolu Halkevi Kültür
dergisi) , gerekse derginin içeri inde Bolu ve çevresine özgü halk edebiyatı
ürünlerine ve bu ürünlerle ilgili inceleme yazılarına, Bolu ve çevresi halk
kahramanları ve tarihi ahsiyetlerine ili kin yazılara ve geleneklere,
bölgeye özgü ritüellere rastlanıyor olması bunun önemli bir göstergesidir.
Bolu Halkevi Kültür Dergisi: “Abant”
Sahibi ve ne riyat müdürü Mehmet Yaman olan Abant Bolu
Halkevi ve Kültür Dergisi’nin ilk sayısında halkevi ba kanı Rıza Gökçesu
imzalı “Çıkarken” ba lıklı yazıda derginin çıkı gayesi, “dergimizin
vazifesi, Parti programı içinde Halkevi gayelerini dile getirmek suretiyle
memleket kültürüne hizmet”1 olarak açıklanmı tır.
Bolu Halkevi Kültür Dergisi Abant’ın içindeki yazıların halkbilim
ve halk edebiyatı kapsamına giren formlarına derginin hemen hemen her
sayısında rastlamak mümkündür.

1

Rıza Gökçesu, Çıkarken, Bolu Halkevi ve Kültür Dergisi Abant, Sayı: 1, Cilt:
1, Temmuz-A ustos 1944, s. 3.
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dergide Bolulu Hanif’i tanıttı ı bir yazısı ile yer alır.2 Yazıda, bir vesikaya
dayanmayan Bolulu Hanif ile ilgili bilgileri “yetmi lik muhterem bir pir
olarak” tanımladı ı Süreyya Efendi adlı ki iden aldı ını ifade eder. Kaynak
ki inin Hanif olarak iki ki iden bahsetti ini “Büyük Hanif” diye bahsetti i
zatın birkaç iirini babası Sıpgatullah Efendi’nin kütüphanesindeki
mecmuadan aldıklarını belirterek3 Büyük Hanif’in, Bolulu âir âlim ve hacı
oldu unu ifade eder ki er’i mahkeme ba kâtibi iken kör müftü diye anılan
ahsın melaneti neticesinde Soku köyünde Hicri 1224 ‘de bo durulmu tur.
4

Büyük Hanif’e ait Birinci Hanif Divanı olarak bilinen eserin kabında
Hanif’in yazısıyla “Bu Divan natamam ve pür sekamettir. Bundan ba ka
bir Divan-ı cedit tertip olunmu tur.”ifadesi yazılıdır. Eserde seksen gazel
ve bir uzun hicviye bulunmaktadır. Hicviye ayrıntılı olarak incelendi inde
Bolu halk kültürünün ve sosyal yapısının o günkü durumuna ı ık tuttu u
söylenebilir. Bu ba lamda eser divan edebiyatının türleri arasında terkib-i
bent ve hicviye örne i olmasının yanında halkbilim ve sosyoloji açısından
da bir ehrin kimli ine o dönemin özelliklerini yansıtması itibarı ile
kaynaklık etmektedir.
Bolu Halkevi Dergisi Abant’ın içeri i gözden geçirildi inde
dönemin di er halkevi dergilerinde de yer yer gözlemlendi i gibi
yayımlandıkları yere dair yazıların dı ında memleketin di er
vilayetlerinden haberleri içeren yazıların da bulundu u görülür. Bu yazılar
genellikle ilgili vilayetlerin mahallî ve sosyal yapılarını anlatmaktadır.
Örne in, Muharrem Do du’nun “Ankara Halkevinde Türk El lemeleri
Sergisi” ba lıklı yazısı Ankara Halkevinde açılan el i lemeleri sergisinde
sergilenen örtüler, havlular, bohçalar, oyalar, çoraplar ve keselerle
kıyafetlerin ait oldukları yüzyıllara dair Türk kültür ve medeniyeti,
gelenek ve görenekleri hakkında aydınlatıcı bilgiler verir. Do du, sergiyi
16. asırın ba larından, 19. asrın sonlarına kadar Türk’ün dört yüz senelik el
emekleri ve onun zevkinin ve sanatçılı ının ifadesi olarak nitelemektedir.5
2

Ahmet Talat Onay , “Bolu’lu Hanif” , Abant, Temmuz-A ustos 1944, Cilt:
1,Sayı: 1, s. 22.
3
Ahmet Talat Onay , “Bolu’lu Hanif ”, Abant, Temmuz-A ustos 1944, Cilt:
1,Sayı: 1, s. 22.
4
Ahmet Talat Onay , “ Bolu’lu Hanif ”, Abant, Temmuz-A ustos 1944, Cilt: 1,
Sayı: 1, s. 22.
5
Muharrem Do du, “Ankara Halkevinde: Türk El lemeleri Sergisi”, Abant,
Temmuz-A ustos 1944, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 40-41.

- 99 Muharrem Do du, çocuklu undan kalma alı kanlı ı ile bir gelinin çeyizini
gezer gibi gezdi ini ifade etti i sergide yüz senelik bir seccadenin motif ve
renklerindeki cennet ve cehennemi yansıtma gayretini yazısında
detaylandırmı tır.6 Yazı, Türk folklorünün el eme ine dayalı
ürünlerinlerinden olu an sergiyi
ayrıntılandırırken geleneksel el
sanatlarının günlük ya antıdaki yerini açıklı a kavu turma gayreti
içindedir.
Dergide yer alan hikâye ba lı ındaki yazıların içeri inde de
folklorik özelliklere rastlanır. Celal Çumralı’nın Gül Nazik adlı hikâyesinde
hem Bolu a zı ile yazılmı olması sebebiyle bölgenin söyleyi özelliklerini
hem de yazının içinde kahramanın a zından söyledi i a ıt, mani ve türkü
örneklerinde halk edebiyatının sözlü ürünlerini görmek mümkündür.
Bizzat Çumralı tarafından derlenerek kaleme alınan Gül Nazik hikâyesinde
Emirda kasabasında kurtulu sava ı sonrasında tüm yaralar sarılmı
görünse de bu hikâye yürekteki yaraların hala tazeli ini korudu unun
adeta bir timsalidir. 7
Hikâye, öykücü ile Zaynı Bibi adlı köylünün i ittikleri türkü
hakkında konu maları ile ba lar. Çe meden gelen Zaynı Bibi’nin ya lı
gözlerini gören yazar, ona, türkünün tesiri ile mi a lamaya ba ladı ını
sorunca türküdeki acı dolu öykü ile kar ıla ır. Bahsi geçen türkü metni ise
a a ıdadır.
Karanlı a koydular
Yunan geldi buldular
Karde im Mustafa yı
Benim için vurdular
Kalktı Yunan kolu
Dolandı sa ı solu
Koyuvir Yunan gideyim
Ni anlım emmim o lu

6

Muharrem Do du, “Ankara Halkevinde: Türk El lemeleri Sergisi”, Abant,
Temmuz-A ustos 1944, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 42.
7
Celal Çumralı “Gül Nazik” Abant Nr: 1 Temmuz A ustos 1944, ss: 48-50.
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Bizim ilde kız olmaz
Ne a lıyon Gül Nazik
Bizde yumu ak olmaz
Atinanın urganı
Tenli benli yorganı
Çocukları sorarsan
Balıkların kurbanı
Yumurtanın sarısı
Yere dü tü yarısı
Onbe ime de meden
Oldum Yunan karısı
Atinanın üzümü
Tutmam Yunan sözünü
Çocukları atarken
Yumuverdim gözümü
Türkünün öyküsü öyledir; Kurtulu Sava ı’nda, Yunanlıların
toprak, mal mülk bir yana namusa göz diken hallerinin neticesinde Gül
Nazik kaçırılmı ve ırzına geçilmi tir. Gül Nazik zorla evlendirildi i bir
Yunanlıdan iki çocuk sahibi olmu ve gene zorla götürüldü ü
Yunanistan’dan geri dönerken de bu çocukları denize atmı tır. Gül Nazik’e
â ık olan genç ise da lara kaçmı , yakınlarına inme inmi tir.8 Gül Nazik’in
acı hikâyesini anlatan türkü Kurtulu Sava ı’nda ya ananların yüreklerde
bıraktı ı izleri anlatması açısından kayda de er bir örnektir.
Abant Dergisi’nin yazarlarından Ahmet Talat Onay (1922 Bolu
Maarif Müdürü ve sonraki yıllarda Çankırı Mebusu) “Bolu Hatıraları” adlı
kö esinde Bolu destanlarına, isimlerini belirtmek suretiyle yer vermi tir.9
Onay, tarihin yardımcı kaynakları olarak gördü ü halk türküleri ve
destanlarından Bolu’ya ait olanlarına avukat arkada ı Saib ve binba ı
emeklisi Tahsin Beyler sayesinde ula tı ını aktardı ı yazısında, Yusuf Pa a
8

Celal Çumralı “Gül Nazik” Abant Nr: 1 Temmuz A ustos 1944 ss. 48-50.
Ahmet Talat Onay, Bolu Destanları, Abant, Cilt. 1, Sayı: 2, Eylül Birincite rin
1944, ss. 14-17.
9

- 101 Destanı, Bolulu Ahmet Pa a Destanı, Mudurnu Yangını Destanı, Devrek
kazasının Adatepe köyünde Peygamberlik ilan eden âsi kadının ihtilal
hareketine ve bu hareketi idare eden air Efendiye, Bolu e rafından
kimlerden yardım gördü üne ihtilalcilerin tepkilerine dair destan,
bahsetti i destanlardır. Ayrıca Bolu beylerinin özel saz airlerinin iki bey
arasında mukayeseli destanlarını da varlı ından haberdar oldu u
destanların arasında saymaktadır. Yazar bunlardan ba ka ö retmenler ve
Bolu’nun önde gelenlerinin deste i ile birçok türkü ve destanı da
derledi ini belirtmektedir. 10
Bolu’da musikiye ilgi ba lamında kadın e lencelerini konu etti i
yazısında Ahmet Talat Onay, halkbilimin konu ba lıklarından biri olan
e lence ya amına ili kin Bolu’da her hafta Salı günleri Ilıcaların Bolu
hanımlarının e lence ve bir araya gelme mekânları oldu unu ifade eder.
Kadınların süslü ve tenteli öküz arabaları ile adeta Florya ve Yalova
sahillerine giden stanbul hanımları gibi Ilıcaya gitme heveslerini u
cümlelerle anlatır: “ Kim bilir kaç kadın ve kız bu araba ile Ilıcaya gitmek
arzusuyla yatmı , kıvranmı tır. te bu Ilıca âlemlerine i tirak eden genç
kadınların ut ve arkı sesleri Seben Da larına çarpar, aksi Bolu Hisarından
duyulur gibi olurdu. Bu da ın eteklerindeki çamlarda acaba billur ses ve
kahkahaların eseri var mı? Yoksa dallar arasından bir meltem gibi süzülüp
gaip mi oldu?”11 Aynı yazıda Onay, Bolu’nun halk türküleri bakımından
da zengin bir kültürü oldu unu vurgulayarak halk edebiyatının sözlü
ürünlerinden türkünün gerek okullarda gerekse me k ortamlarında icra
edilmesinin gere ini vurgulamaktadır. Abant’ın aynı sayısında Emin
Barın’ın(1913-1987) “Türklerde Yazı (Hattatlık )” ba lıklı yazısı; Türklerde
hattatlık, cilt ve tezhib sanatlarının varolu unu ve nedenlerini irdelemesi
bakımından dikkati çekmektedir. 12
Dergide yine Boluya özgü folklor denemelerine yer verilmi olup
bunlardan dikkate de er olan iki ve üçüncü sayılardaki “Gerede’de Folklor
Denemeleri” kö esinde yazılmı olan “Sohbet” gelene inin anlatıldı ı
yazıdır.13 Derginin üçüncü sayısında kö enin ba lı ının hemen altında
10

Ahmet Talat Onay, Bolu Destanları, Abant, Cilt 1, Sayı. 2, Eylül Birincite rin
1944, s. 17.
11
Ahmet Talat Onay, Musiki Sohbetleri ,Abant, Cilt 1, Sayı. 2, Eylül Birincite rin
1944, s. 22.
12
Emin Barın, “Türklerde Yazı (Hattatlık )”, Abant, Cilt 1, Sayı. 2, Eylül
Birincite rin 1944, s. 34.
13
Gerede Folklor Denemeleri: “Sohbet”, Abant, Cilt 1, Sayı. 2, Eylül Birincite rin
1944, s. 55.

- 102 okuyucuya not eklinde bir özür yazısı yer almaktadır. Bu, sohbet yazısının
bölümler halinde dergide yayınlanması kararla tırıldıktan sonra üçüncü
sayıya girecek yazının ikinci sayıya girdi ine ili kin bir özür yazısıdır
Hayretin Yalçın’ın sohbet gelene ini anlattı ı yazısının giri i hem
yazarın amacını hem de halkbilim çalı malarının önemine ili kin bakı
açısının dünü ve bu gününü sentezleyebilmek açısından oldukça
manidardır. “Memleket folkloru emek verecek, kafa yoracak de er ve
ehemmiyette kapalı kalmı , üzeri ihmal örtüsü ile örtülmü milli bir
hazinemizdir. Ben bu hazinenin de erlerinden bir zerreyi belki meydana
çıkarabilirim ümidiyle bir amelelik yapmaya yeltendim. Do up
büyüdü üm Gerede’nin çocukluk ça ımda büyüklerden merakla
dinledi im, görmek ve ö renmek hevesiyle daha o zaman bende bir
ara tırma arzusunu do uran halka halk dili ve halk zevki ile hitap eden
sohbet âlemini folklor bakımından gözden geçirmek istiyorum”.14 cümleleri
ile yazısına ba layan Yalçın amacını ve halkbilime katkı yapma arzusunun
kayna ını ifade ettikten sonra Sohbet derne inin, gelene inin tarihi,
maksatları, kurulu u hakkında bilgiler verir.
Yazar’ın aktardı ına göre Gerede’de “Sohbet” derne inin ne zaman
ba ladı ı kesin olarak bilinememektedir. Yalçın, seksen, yüz ya ındaki
ya lıların bu âdetin babalarından kaldı ını söylediklerini ancak yazılı
olarak herhangi bir kaynakta tarihine rastlanmadı ını Gerede’de birkaç
yüzyıllık bir geçmi i oldu unu ifade etmektedir. 15
Sohbet gelene inin nedenleri ve amaçları, kı mevsiminin uzun ve
zor geçmesinin insanların bunalmasına sebep olması ve me guliyet arayı ı,
ergenli i geçmi delikanlıların bir nevi toplumsal kuralları ve davranı
kalıplarını ö renmeleri yani kültürel kalıtım yoluyla terbiye edilmelerini
sa lamak, yazarın ifadesi ile “delikanlılı a geçmi gençlere ya da yeni
gireceklere cemiyet hayatında lazım olacak bilgileri, mua eret usullerini
ö retmek, mert ve olgun bir erkek yeti tirmek için bir terbiye oca ı
kurmak”, ekonomik bakımdan esnaf cemiyetlerine ba lı olanları içtimai
bakımdan da bir oca a ba lamak16 eklinde sıralanır

14

Hayrettin Yalçın, “Gerede Folklor Denemeleri: Sohbet”, Abant, N: 2, EylülBirinci Te rin 1944, ss. 57-58.
15
Hayrettin Yalçın, “Gerede Folklor Denemeleri: Sohbet”, Abant, N: 3 EylülBirinci Te rin 1944, ss. 24.
16
Hayrettin Yalçın, “Gerede Folklor Denemeleri: Sohbet”, Abant, N: 3 EylülBirinci Te rin 1944, ss. 24-25.
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denilebilecek bir bakı açısıyla önemli ara tırma konularından olan
e lence, dernek ve törenlerin toplumsal i levinin hatta bireyi
toplumsalla tırma ve kültürel mirası, davranı kalıplarını aktarma gibi bir
niteli inin oldu u söylenebilir. Yazarın bu niteli i
ifade ederken
kullandı ı terminoloji ve verdi i örnek bu ba lamda dikkate de erdir:
“(.)mert ve olgun bir erkek yeti tirmek için bir terbiye oca ı kurmak .Öyle bir
ocak ki derli toplu, âhenkli ve erefli. Bu bakımdan sohbet âlemleri birer gençlik
te kilatı manzarası arzederler. Bu ocaktan yeti en genç emsali arasında üstün,
ocaktan kovulan gençse ahlaksız sayılırdı.” Burada belirtilen ocak, yasal
sınırları olmayan, müeyyideleri yazılı olarak belirtilmemi gayrı resmî,
geleneklerin ve tekrarlanan törensel edimlerin varlı ı ile toplumsal yapıda
etkisi olan kurumdur. Bir olumsuz davranı ın görülmesi halinde müeyyide
ki inin grubun dı ına itilmesi / dı lanması hatta grubu da a arak ki inin
ticarî ve sosyal hayatına da yansıtılarak toplumsal izolasyonuna kadar
gider. Sohbetin ba ında ibretlik bir durumun tekrarı mahiyetinde sohbeti
terkeden Ali adındaki zata söylenen arkı bu yaptırım gücünün sohbet
esnasında vurgulanmasına örnek olarak verilebilir;
“Ali’nin yanar lambası aman aman....
Alnında kara damgası
Hacı yakup sohbet babası, aman aman...
Yemeyiz böyle sohbeti
Çekmeyiz böyle mihneti....”
Yalçın’ın sohbet gelene inin sürdü ü yerlerde kullanılan bir söz
oldu unu ifade etti i “erkek evlat ocak yakar” sözünün her kı ın ba ında
sohbeti kurmak isteyen gençlerin harekete geçmeleri anlamına geldi ini
vurgular. Sohbeti kurma a amasında gençleri kı mevsimi ba lamadan
evvel saygı duydukları ve otoritesini kabul ettikleri eski sohbetçilerden bir
ya lıyı kendilerine ba seçerler. Buna “ba eski” seçimi denir. Ba eski de
yardımcı anlamına gelen iri, güçlü, kuvvetli birini kendine “Çavu ” seçer.
Çavu , ba eskinin bir anlamda icra organıdır. Ba eski ve çavu seçimi ile
idare kurulmu olur. Ba eski bir gün tayin ederek gençlerle toplantı
düzenler. Sohbete katılacak sohbetçilerin çar ıda gidece i kahveyi,
sohbetin haftanın hangi gününde ba layaca ını, kaç hafta sürece ini,
kimlerin evinde sohbete gidilece ini, sohbetin masraf i lerinin nasıl ve
kimlerce idare edilece ini belirledikten sonra manevî olarak sohbetçiler
birbirlerini karde ve sırda sayarlar. Aralarındaki çatı ma ve çeki meli
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pazar kurulan gününün ak amı (Cumartesi) olur.
Sohbet, erkeklerin bir araya gelerek geleneksel oyunlar oynadıkları
bir tür ev toplantılarıdır. Sohbetçilerin toplanaca ı ev, mekan ve zaman bir
hafta önceden kararla tırılır ve sohbet evine bir usul dâhilinde gidilir.
Sohbetçiler, ba eski, çalgıcılar (saz, dümbelek, darbuka, zilli ma a), kıdemli
sohbetçiler, genç sohbetçiler sırasıyla sohbet evine giderken sohbet pe revi
denen bir parçayı çalarak eve girerler ve eve gidi sırasına uygun olarak bir
yarım daire halinde sıralanarak otururlar. Yarım dairenin tam ortasında
ba eski, solunda sazcılar ve arkıcılar, sa ında kıdemlerine göre sohbetçiler
sıralanarak oturur. Ba eski tarafından ev sahibine yardımcı iki genç seçilir
ve kahveler içildikten sonra sohbet ba lar.
Sohbet, ba eski ile yardımcısı çavu arasındaki konu ma ile ba lar;
Ba eski, çavu a seslenir. Çavu ba eskiye “ Buyur Bey” diyerek cevap
verdikten sonra ba eski, (havlu ya da buna benzer bir eyin burulması ile
yapılan duvarda asılı duran turayı i aret ederek ) “ u turayı ver!..” der.
Çavu , turayı vererek ba eski önünde diz çöker, elini açar. Ba eski çavu un
eline tek tek vurarak a a ıdaki kalıp ifadeyi söyler;
“Camileri,meyhaneleri kapa, yalnız hastaseyri olursa bir tane kalsın.
Dokuz köyü de bir merkebe bindir. Kuyruklarını ellerine ver gütsünler
bakalım.”. Bunun üzerine çavu mühür adı verilen a ı ı herkese attırır. Bu
sırada ba eski kabahatli ve noksan gördü ü herkesi cezalandırma fırsatı
bulur. Biri mührü atınca ba eski kabahati vardır getir huzura diyerek
çavu tan ki iyi getirmesini ister. Çavu adamı huzura çıkarınca, ba eski
adama niye geldi ini sorar ve adamın “istetmi siniz” demesine kar ılık
“istettikse kabahat mı ettik” der ve adama hakkını verin, diyerek eline
aya ına tura ile vurdurur. Tura atı ı bir ki inin a ı ı düz dü ürene dek
atmasına kadar sürer. Bu kez a ı ı düz atan huzura getirilir ve ba eski
adamın önünde a ı ı atar, e er düz gelmezse a ık ba eskili in mübarek
olsun, diye adama ba eskili i devreder. E er ba eski fena ise yeni ba eski
seçimi yapılmı olur. De ilse ba eski namzeti hakkından vazgeçerek ve
bütün sohbetçilerin reyini alarak ba eskiyi yine yerine oturtur. Ve e lence
ba lar.
lk oyun “Dömbek” oyunu denen hareketli ve arkılı bir
ortaoyundur. Bu oyuna dâhil olanlar kollarını sıvarlar, ba ta sazlar
arkıcılar olmak üzere sıraya dizilip evin içinde sohbet arkısının ara
namesini çalarak üç defa dönerler. Bu dönü sırasında evsahibi üzerinde
mum yanan bir iskemleyi ortaya koyar. Dömbekçiler iskemlenin
çevresinde dönerek u arkıyı söylerler;
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Alinin tedbiri a tı aman aman
Seyite bıraktı kaçtı aman aman
Yemeyiz böyle sohbeti
Çekmeyiz böyle mihneti
Alinin yanar lambası aman aman
Alnında kara damgası aman aman
Hacı Yakup sohbet babası aman aman
Yemeyiz böyle sohbeti
Çekmeyiz böyle mihneti
Alinin pe kiri kara aman aman
Karada lı istiyor para aman aman
Gayrı sen sohbetçi ara aman aman
Yemeyiz böyle sohbeti
Çekmeyiz böyle mihneti”
Sohbetçi kendi kahvesinden ba kasına gidemez. Kahve adeta
onların klübüdür ve reisi de ba eskidir. Kahvede her ey düzenlidir ve
gürültü olmamasına özen gösterilir. Arada kahvede çalgılı e lenceler
düzenlenir. Maniler ve ko malar okunur. A ık atı maları olur. Gençlere saz
ve söz ö retilir. Sohbetçi sohbete ve kahveye alkollü gelemez ve misafir de
getiremez.
Yukarıda ayrıntıları ile anlatılan Bolu’nun Gerede kazasına ait bir
tür ortaoyunu olarak da adlandırabilecek oyun, halk kültüründe var olan
ve modern toplum süreciyle beraber yitirilen e lence anlayı ının güzel bir
örne idir. Ortaoyunu niteli i ta ımasının yanısıra oyunda kullanılan a ık,
mühür veya tura e lence araçları ba lamında folklorik nitelik de
ta ımaktadır.
Aynı bölümde sohbet ardından yine Gerede’ye ait bir türkü örne i
verilmi tir. Amman türküsü adlı türkünün formu, anomin halk edebiyatı
türü olan türkü formunun özelliklerine uygundur.
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Da dan kestim bir de nek ay o ul
alvarı benek benek ay o ul
alvar mintan bir örnek ay o ul
Amman’ı bilir misin ay o ul
Gel dersem gelir misin ay o ul
Gerede’nin evleri ay o ul
E ri bü rü yolları ay o ul
Kardan beyaz kolları ay o ul
Amman’ı bilir misin ay o ul
Gel dersem gelir misin ay o ul
Kaynarların düzünü ay o ul
Çi dem sarmı yüzünü ay o ul
Göremedim gözünü ay o ul
Amman’ı bilir misin ay o ul
Gel dersem gelir misin ay o ul17
Abant dergisinin aynı sayısında hsan Alpman’ın “Yeniça
Dü ünleri” ba lıklı yazısında18 yazar tarafından orijinal bulunan Yeniça
dü ün geleneklerine, evlenme törenini a amalar halinde sıralarken
de inilmi ve halkbilim açısından oldukça ba arılı, gözleme dayalı bir saha
çalı ması ortaya konulmu tur. Buna göre Yeniça ’da evlilik töreni, dünür
gitme, söz verme, erbet içme, ni an ve dü ün a amalarını içerir ve her
a ama belli ritüeller ve folklorik özellikler barındırır.
Dünür gitme a amasında evlenecek ya da evlendirilecek gençlerin
aralarında genelde kadın olan ve kız evi ile o lan evi arasında söz alıp
verilmesini ve anla malarını sa layan bir elçi bulunur. Kızın ailesi kızı
vermeye niyetliyse kızın babasının iyi görü tü ü ki ilerden birkaçı kız
evine dünür gönderilir. lk gidi te kız babası kızını vermek niyetinde ise
“vakti iki edelim, dü ünelim ta ınalım” der ve ikinci ya da üçüncü gidi te söz
verilip erbet günü kararla tırılır. Bundan be altı gün sonra kız evine
17

“Amman Türküsü” Abant, N: 2, Eylül-Birinci Te rin 1944, ss: 58-59.
hsan Alpman, “Yeniça Dü ünleri” Abant, N: 2, Eylül-Birinci Te rin 1944, s:
59.
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- 107 kadınlardan olu an bir grup dünür gider. Bunların içinden o lan evine en
yakın ya lı kadın; “ A a ı mahalleden a a geldi , biz hayırlı bir i e geldik.
Allah’ın emri üzere, kitabın kavli üzere kızınızı o lumuza münasip gördük siz
nedersiniz? “der. Kız tarafı da; “ Pek âlâ, pek münasip, Allah tamamına erdirsin,
dirlik düzenlik versin.” cevabını verirler. Misafirlere gelin kız erbet ikram
eder. Damada verilmek üzere de bir “ çevre “ verilir.
Kadınların dünürlü ünden bir iki gün sonra erkeklerin kendi
aralarında dünürlük yapmaları için camide toplanmaları söz konusudur.
Camide dünürlükten sonra hoca bir kaç dua yapar. Duanın ardından
camide bulunanlara erbet veya birer külah eker da ıtılır. O lan evinden
kız evine a ız tadı olarak eker, üzüm, fındık gönderilir ki buna çerez denir.
Kız evi gelen çerezi “darısı ba ınıza” manasında, kızı olan di er evlere
da ıtır.
Bundan bir hafta sonra boy dileme adı verilen ni an töreni yapılır.
Yine bir kadın toplantısı olan ni an töreninde sesi güzel olan iki kadın
gelinin iki yanında ilahi söyleyerek gelini kaynanasına do ru bir kuma ın
üzerinden yürütürler. Gelin kaynanasının elini öper. Bundan sonra gelini
bir yastık üzerine oturturlar. Elçi kadın aya a kalkar gelin kızın tepesine
dikilir. Kaynana koynundan ipekli bir üstlük ve bir çıkın çıkarır. Üslü ü
elçi kadına verir o da “Peygamber cenna Muhammeden selavat kaynananın”
diyerek gelin kızın ba ına üstlü ü örter. Erkek tarafı akrabalar kıza sırayla
takı takarlar. Gelin kız el öper. Biraz e lenceden sonra iki aile yalnız kalır.
ki taraf bir müddet tayin eder. O zaman gelince iki taraf birer “dü ün
okuyucusu” çıkarıp tanıdıkları dü üne davet ederler. Bu okuyucular
gittikleri yerleri “bu ak am kına vurma a, yarın kız hamamına, öbür gün
ba örme e, ak amına kızları kınaya, sabahı gelin almaya” ça ırır.
Kına vurma’da gelin kız ortaya bir yastık üstüne oturtulur.
Ellerinde mum dikilmi amdanlar bulunan iki kadın ilahiler söylerler. Bir
kadın gelip gelin kızın ba ına kına koyar. Bu kız evinde bu ak am yas var
demektir ve e lence olmaz. Kına koyulur koyulmaz kadınlar da ılırlar.
Ertesi gün köyün bütün kızları kız evine toplanır. Oyun
oynandıktan sonra damat evinin önünden dolanarak hamama gidilir.
Hamamda türkü ve ilahilerle gelin kıza kına yakılıp e lence yapılır.
Hamamın ertesi günü gelin kızın saçının kom u kadınlarca simlerle
örüldü ü ba örme yapılır. Ba örmede kadınlar ve kızlar türkü söyleyip,
e lenirler. Damat evinden kız evine tel ve ka ıtlarla süslenmi , mumlar
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zil, ma a çalıp arkı söyleyerek kına getirirler. 19
Ba örmeden sonra törenin gelin alma ve dü ün a amaları
gelmektedir ancak yazının son cümlesinde arkı ve türkülere örnekler
verilece i ifade edildikten ve di er evrelerin anlatılaca ı anla ıldıktan
sonra yazının devamı yer almamaktadır. O nedenle mevcut bölüm dı ında
kalan bölüme burada yer verme imkânı bulunmamaktadır. Ancak yazıdan
bir Yeniça dü ün örne inden yola çıkarak dü ün törenine ili kin evreleri
ve bu evrelerin folklorik özelliklerini ayrıntılı bir biçimde çıkarma olana ı
olmu tur.
Talat Onay’ın, Bolu Hatıraları adlı kö esinde zaman zaman bazı
yerel ahsiyetlerden bahsetti i derginin hemen hemen tüm sayılarında
görülmektedir. Bu yazılar Bolu’nun hatırı sayılır ki ilerinin özelliklerini ve
onlarla ilgili anıları içermektedir. çerikte ahısların anlattı ı fıkralar ve
kullandıkları yöreye özgü ifadelerde folklorik unsurlar dikkati çekti i
kadar dönemin sosyal yapısı hakkında da zihinlerde foto raflar
ekillenmektedir. Bunlara dördüncü sayıdaki Allame Efendi, be inci
sayıdaki Osman Bey, yedinci sayıdaki Vehbi Efendi örnek olarak
gösterilebilir.
Derginin altıncı sayısında halkbilim ürünlerine bir örnek olarak
manzum bir destan olan O uzlama’dan Yu
ba lıklı bir parça u
açıklamayla verilmi tir, “o uzlama= o uzname ilk iki cildi Dil Kurumu
tarafından yayınlanacak olan on bin mısralı Türk Destanıdır. limize ba lı
Akçakoca ilçesinin Beyveren köyünde yazılmı tır” .20
Abant’ın sekizinci sayısında Dil-Edebiyat–Sosyoloji kö esinde
Vahap Tunçer, halkevlerinin açılı ının 14. Yıldönümü olması sebebiyle
düzenlenen gecede A ık Dertli’yi Bolu’nun halk airi olması sebebiyle
andıklarını yazmı tır. Yazıda Â ık Dertli ile ilgili bilgiler ve ko ma
örneklerine de yer verilmi tir.
Â ık Dertli’nin ailesi ve çocuklarını geçindirmek için gurbete
çıktı ını ancak onlardan haber alamadı ı için çekti i acıyı ifade etti i bu
ko malara bir örnek a a ıda verilmi tir.
“Dertli gurbet elde kaldı bir hemta,
19

hsan Alpman, “Yeniça Dü ünleri”, Abant, N: 2 Eylül-Birinci Te rin 1944, s.

60.
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28.

Abant , Sayı 6, Kasım-Aralık 1945, s.

- 109 Görünmez gözüne cehver-i yekta
Ricam budur sana Hazreti Mevla
Nasip et bize vilayetimizi”21
Derginin dokuzuncu sayısında Hayrettin Yalçın, Gerede’de dü ün
adetlerinden kına gecesini anlatmı tır.22 Yalçın, Gerede kına gecesi
âdetlerini halk bilgisi yönünden inceledi ini belirtirken hem âdetleri hem
de ilgili arkı, türkü ve mani örneklerini vermi tir. Kına vurma merasimi
adı verilen tören, Gerede’de Çar amba günü ya da gecesi kız evinde
yapılmaktadır. Kına gecesinin sabahında gelin kız, arkada ları ile çama ır
yıkamaya gider dere veya pınar ba ında türküler söylenip gelin, ba ka
köye gelin olacaksa arkada ları ile vedala ır. Çama ırdan sonra kız evi,
kom ularını “pala örtmesine buyrun” diyerek evlerine davet eder. Kız
süslenir, bir tarafına yeni bir gelin bir tarafına genç bir kız geçer. ki rekat
namaz kılınır ve ardından misafirlerin bulundu u odaya geçerler. Sa dıç
denilen yeni evli kadının elinde bir beyaz örtü bulunur. Örtüyü üç defa
odada yan yana oturan genç kızların üzerine örter. Onlar ise her defasında
örtüyü açarlar. Bunun üzerine sa dıç örtmeyi gelin kızın beline dolar ve
odadaki kızlarla gelin kızın etrafında üç kez a a ıda yazan arkıyı
söyleyerek dönerler.
“Gelinin adı Ezme,
Evden eve çok gezme
Kırdan ko u getiripte
Evin dirili ini bozma
Yata ı pattak atma
Erkenden hiç yatma
Bak kaynanan duymasın
El aleme yaymasın
Elin gelin olursa
Açılır kö e bucak
Gelin gelim olmazsa

21

Vahap Tunçer, “A ık Dertli”, Abant, Sayı: 8, Mart-Nisan 1946, Cilt. 2, s. 16.
Hayrettin Yalçın, “Gerede’de Dü ün Adetlerinden Kına Gecesi”, Abant, Sayı: 9,
Mayıs –Haziran , 1946, Cilt. 2, s. 6.
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Kına gecesinde, kız evi o lan evinin ö leden sonra yolladı ı
helvalarla istedi i kom u ve akrabasını kınaya davet eder. Ak am
yeme inden sonra o lan evi toplu halde kız evine gider. Kız evinin
getirdi i çalgıcı kadın her oynayanın haline göre türkü söyleyerek herkesi
oynatır. Bekâr o ulları olan anneler kız be enirler. Ni anlı kızların
kayınvalideleri de gelinlerinin ba ından para saçar. Kına gecesinde
söylenen türkülerden birer parça u ekilde örneklendirilebilir:
“Mercimek ektim kil kile
Ölçerim sile sile aman aman
Yar kapımdan girerken
Kalkarım güle güle aman aman”
Bir di er örnek Çi dem Türküsü ,
“Çi dem sarı ben sarı da yar yar
Çi deme konmu bir arı of
Beni yardan ayıran da yar yar
u sokakta bir karı of”
Bu oyun faslından sonra bekâr arkada ları gelini ortalarına alarak ellerinde
pullu yemenilerle, yemeni oyunu türküsü e li inde yemeni oynarlar,
“Al yemenim turalıdır
Sevdi im buralıdır
Geçme de yanımdan güzel
Aman yüre im yaralıdır
Aman e im aman aman
Baygınım of of of...”24

23

Hayrettin Yalçın, “Gerede’de Dü ün Adetlerinden Kına Gecesi”, Abant, Sayı: 9,
Mayıs – Haziran, 1946, Cilt. 2, s. 7.
24
Hayrettin Yalçın, “Gerede’de Dü ün Adetlerinden Kına Gecesi”, Abant, Sayı: 9,
Mayıs –Haziran, 1946, Cilt 2 s. 8.
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misafirler da ılır. Yakın akraba, kom u ve o lan evinden misafirler o lan
evinin getirdi i kınayı hazırlarlar. Gelin kız kıbleye dönerek sandalyeye
oturtulur. Ellerine kına konur. Ba ına siyah örtü örterler. Ve kına türküsü
söyleyerek kızın etrafında dönerler. Gelini a latmak âdettendir. Fikir
vermesi açısından türkünün bir bölümü a a ıdadır.
“Tuzlukları tuzsuz kodun
Koca evi ıssız kodun
Sen ananı kızsız kodun
Gelinim kınan al olsun
Bunda dirli in bal olsun........”25
Derginin on ikinci sayısında Dil ve Edebiyat ba lı ı altında Geredeli
Â ık Figâni’nin Manzum ikâyet Dilekçesi adlı makaleyi adi Varlık
kaleme almı tır.26 Makalede önce Figâni ile ilgili bilgi veren Varlık, kanun
ve adaletin ne derece önemli oldu unu vurgulamak için konuyu ele
aldı ını belirtmi tir. Kısaca, dilekçeyi Figâni’nin Karadeniz Ere lisi’nde bir
davette ya adı ı tatsız ve haksız darp olayının ardından kaleme aldı ını ve
hakkını zorla aldı ını yazmı tır.
Altı tane altılıktan meydana gelen dilekçenin bütünü hakkında fikir
vermesi açısından iki kısım a a ıya alınmı tır;
“Mecalisi Bolu davama bakmadı, bakılmaz hâlâ
Kocattı on iki mahtır süündürdü beni âlâ
Rızayı hak için muhbirlerin hâzır iken bu gün
Huzuru devletinde eylerim feryad ü vaveylâ
Benim davamı fasleyle nizamen hasbetenlillah
Bihakkın sure-i nna fethna bâe Bismillah
Size bizden dua sizden ata lütfu inayettir
Selamet isterim derdim hikâyettir, ikâyettir
Ne emreyler isen emrin göz üstünde adâlettir
25
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- 112 Figanî âciz ednayım i im emre itaattir
Benim davamı fasleyle nizamen hasbetenlillah
Bihakkın sure-i nna fethna bâe Bismillah...........”
Abant Dergisinde Talat Onay’ın Bolu Hatıraları adlı kö esinde
yazdı ı “Bir Âdet” ba lı ındaki yazısında “Ate gecesi” âdeti anlatılmı tır.
Bahar ak amı çocukların sokaklarda ate yakarak yeti kinlerle beraber
ate ten atladıklarını, ate gecesinden bir hafta önce çocukların kapı kapı
dola ıp eski sepet ve hasır parçalarını ate gecesinde yakmak için
topladıklarını anlatırken, sabah ev sahibi kalkmadan kapısına kül döken
kadının evinde tahta kurusu pire olmayaca ına ate ten atlayarak
günahlardan arınacaklarına inanıldı ını da belirtmi tir.27
Sonuç
Bolu Halkevi Dergisi Abant, döneminde çıkan di er halkevi
dergileri gibi içeri inde yerel unsurları barındırmaktadır. Halkevi dergileri
bu anlamda çıkarıldı ı bölgenin halk kültürüne ı ık tutarken bugünün
halkbilim ve sosyoloji ara tırmacılarına da de eri tartı ılamayacak bir
kaynak niteli i ta ımaktadırlar. Abant dergisi, Bolu’nun co rafyasına,
tarihine, sosyal yapısına ve halk kültürüne dair bilgiler vermesinin yanında
halkevinin etkinliklerini de duyurmaktadır. Bu etkinlikler de mahalli
özellikler göstermektedir. Yerel kültür ile yenile me hareketlerini
bütünle tirerek yaygınla masına aracılık eden halkevlerinin yayın organı
olan dergiler,
memleket kültürüne uzun soluklu hizmet etmi olup
günümüz bilimsel çalı malarında dönemin çok yönlü de erlendirilmesini
sa layan birincil kaynak olarak yer almı lardır. Bu anlamda Abant Dergisi
örne inde üzerinde önemle durulması gereken nokta ise derginin
içeri inin sadece tek bir disipline de il tarih, antropoloji, sosyoloji,
halkbilim, halk edebiyatı gibi birden çok disipline kaynaklık etmesidir.
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