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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢma, Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinde gözlemlenen değiĢimi ifade 

etmeye çalıĢmaktadır. Yıllardır bu konuda süren tartıĢmalar ve konunun bir türlü 

aydınlığa kavuĢturulamamasının bu konuyu çalıĢmam da etkisi büyüktür. Süregelen 

tartıĢmalar içerisinde ezgileri, çalgıları vb. tüm unsurları bir kiĢiye, bir mekana veya 

yerleĢime, bir ırka ve topluluğa mal etme çabalarına karĢı değiĢimi bir süreç olarak 

ele almakta ve süreç içerisindeki taĢınmalar, etkileĢimler vb. değiĢkenleri 

değerlendirmektedir. Bugüne dek müzikoloji alanında hiç yer almamıĢ bir sosyoloji 

kuramı olan eyleyen – ağ kuramı ve bu kuram neticesinde oluĢan (b)ağsal düĢünce de 

bu çalıĢmanın kuramsal çerçevesini oluĢturmaktadır. (B)ağsal düĢünce ile çalıĢılan 

bu çalıĢmanın müzikoloji çalıĢmaları için yeni bir alan oluĢturmasını, Doğu 

Karadeniz Bölgesi müzikleri üzerine çalıĢan araĢtırmacılar için de örnek teĢkil 

etmesini ve sahiplenilerek bu düĢünce ile yeni çalıĢmalar ortaya konulmasını dilerim. 

ÇalıĢma sürecimde her zaman yanımda olan, ki bir dönem çok uzak mesafelerde 

bulunmamıza rağmen, desteğini hiç bir zaman esirgemeyen ve beni daima teĢvik 
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Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMĠR‟e; varlığı 
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Yrd. Doç. Dr. Muzaffer TUNÇ hocama; alan çalıĢmalarım boyunca karĢılaĢtığım ve 

kendilerinden istifade ettiğim derneklere ve gerçek sanatçılara; bu tez çalıĢmasının 

ortaya çıkmasında çok büyük emeği bulunan, benim kiĢisel geliĢimimi sağlayan en 
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(B)AĞSAL DÜġÜNCE ÇERÇEVESĠNDE DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ 

MÜZĠKLERĠNĠN DEĞĠġĠM SÜRECĠ 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, alan araĢtırmalarının ortaya çıkardığı kiĢisel deneyimler ve (b)ağsal 

düĢünceden hareketle yeryüzündeki tüm yerel kültür ürünlerine özellikle de 

müziklere gerçek anlamda yaklaĢabilmek hedeflenmiĢtir. Ġdeolojik olandan uzak 

durarak, hakim olan düĢünce sorgulanarak, makroya mikro bakarak, mevcut olanın 

içindeki çözümlemeler yapılarak yalnızca değiĢim aranmakta ve değiĢimi ifade 

çabası gösterilmektedir. ÇalıĢmanın ilk bölümünde bu sebeple değiĢim açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ardından da, değiĢim hakkındaki yaklaĢımlar ve değiĢen dünya düzeni 

sorgulanarak, topluma neden mikro bakmanın gerekliliği yani topluma 

yakınlaĢmanın ne anlama geldiği açıklanmıĢtır. Sonraki bölümde, (b)ağsal düĢünce 

anlatılmaya baĢlanmıĢ ve farklı teorilerle kıyaslanarak çalıĢma için verimliliği ortaya 

konulmuĢtur. (B)ağsal düĢünce ile Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerininin değiĢim 

sürecini incelerken buna yardımcı olabilecek olan yani değiĢkenleri ve etkileĢim 

alanlarını belirleyecek olan unsurlar “Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Arka 

Planı” baĢlıklı bölümde ele alınmıĢtır. Böylece hakim olan görüĢe göre kök aramak, 

bir ırka, bir kiĢiye, bir mekana, yerleĢime veya bir topluluğa yerel kültür ürünlerini 

mal etmek yerine, bu unsurların tümünü etkileĢimlerin oluĢabilmesinde yardımcı 

bilgiler olmaları sebebiyle bu bölümde değerlendirilerek değiĢim sürecine 

yapabilecekleri katkılar ele alınmaktadır. Tüm bu kuramsal çerçeve ve yardımcı 

bilgiler ile birlikte Doğu Karadeniz bölgesi müziklerinin değiĢim sürecindeki 

etkileĢimleri ve sonucundaki farklılık gösteren alanları ve oluĢturdukları (b)ağları 

belirlenmiĢtir. Ardından da bu alanların her birinin etkileĢtikleri alanlarla kurdukları 

(b)ağlar açıklanarak örneklendirilmiĢtir. Böylece elde edilen (b)ağların genel olarak 

değerlendirilmesi ise son bölümde yapılarak (b)ağın oluĢmasını sağlayan en önemli 

eyleyenler incelenerek örneklerle açıklanmıĢtır. Son olarak da Doğu Karadeniz 

Bölgesi müziklerine değiĢim sürecinde isim olarak verilen yeni kavramlar belirtilerek 

sebepleriyle açıklanarak sonuç bölümüne geçilmiĢtir. Böylece, makroya mikro 

bakabilmek, yerel kültür ürünlerini bulundukları alan içindeki tüm unsurların ortak 

ürünü olarak değerlendirmek, hiç bir unsura köken aramadan kökten sapmanın 

doğruluğuna inanmak, taĢınma ile nelerin değiĢebileceğini görmek, tekrarın 

niteliğinin değiĢimi nasıl etkilediğini ve yön verdiğini anlamak gibi bu çalıĢma için 

önemli görülen ifadeler, bir anlamda da değiĢim sürecinin çözümlenmesini 

sağlamıĢtır.  
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THE CHANGE PROCESS OF THE EAST BLACK SEA REGION MUSIC AS 

PART OF (NET)TACHMENTAL THOUGHT 

SUMMARY 

In this work, the aim is to approach all products of the local culture in the world, 

especially the music,  in the literal sense according to the personal experiences that 

field research brought out and (net)tachmental thought.  Only the change is pursued 

and an effort is made to express the change by avoiding the ideological one, by 

questioning the dominant thought, by looking at the macro in micro and by analysing 

the present one. For this reason, in the first part of the work the change is explained. 

Afterwards, the approaches towards the change and changing world order are 

questioned and the reason for looking at the society in micro, in other words 

approaching the society, is explained. In the next part, the (net)tachmental thought.  

is explained and by comparing it with different theories its efficiency for the work is 

introduced. The components that may help analysing the change process of the East 

Black Sea Region Music by the (net)tachmental thought,in other words the 

compnents that will define the variables and interaction areas, are addressed in the 

part called „ The Background of the East Black Sea Region Music „. Thus, instead of 

looking for the roots according to the dominant thought or attributing the local 

culture products to a race, a person, a place, a location or a society, the contribution 

these components may make to the change process are dealt because all these 

components are information that help the development of the interactionsWith all 

these theoretical frameworks and helping information, the interaction of the East 

Black Sea Region Musics in the change process and as a result the differing areas 

and the attachments they formed are defined. After that, the attachments each of 

these areas made with the areas they interacted with are explained and exemplified. 

Thus, the general evaluation of the attachments had is made in the last part of the 

work and the most important components that formed the attachments are analysed 

and demonstrated. Finally, the new concepts that are used to name the East Black 

Sea Region Musics during the change process are defined, the reasons are explained 

and then final part of the work starts. In this way, looking at the macro in micro, 

evaluating the local culture products as the common product of all the compoments 

of the area they are in, believing in the accuracy of moving away from the roots 

without finding  roots for any components, seeing what moving can change, 

understanding how the quality of the repetition affects the change and leads it and 

these kind of expressions that are important for this work help analysing the change 

process in a sense. 
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1 

1.  GĠRĠġ 

Ġlkel kabile topluluklarından günümüz toplumlarına kadar yaĢayan insan 

topluluklarının her birinin yerel kültür içerisinde tekil veya çoğul olarak, pay sahibi 

olduğunu kabul etmek, kültürün varlığını sürdürebilmesi için ön Ģart olarak 

düĢünülmelidir. Edward Said, Kültürel Emperyalizm‟inin “Farklı Deneyimler” 

bölümünde konuya benzer yaklaĢmaktadır. “Özel olmakla birlikte, örtüĢen ve 

birbiriyle bağlantılı olan deneyimlerin – kadınlara, batılılara, siyahlara, ulusal devlet 

ve kültürlere ait deneyimlerin– birbirine düğümlenmiĢ ve karmaĢık tarihleri 

olduğunu baĢtan kabul edersek, bu deneyimlerin her birine ideal ve özüne ayrı bir 

statü tanımamız için hiçbir düĢünsel neden kalmaz.” (Said, 2004: 76). Yerel kültürler 

tek bir birey tarafından dahi bir takım değiĢikliklere uğratılabileceği gibi zaman 

içerisinde tek bireyden çıkan herhangi bir ürünün çok büyük “ağ”lar kurabildiği gibi 

durumlar da sıkça görülür. Craig McGregor, “Robert Johnson gitarı o Ģekilde 

çalıncaya kadar, kimse blues gitarını Robert Johnson gibi çalmamıĢtı. Hiç kimse 

böyle bir Ģey duymamıĢtı bile...” (McGregor, 2000: 38). derken bu durum sonucunda 

bireylerin kitleleri ne kadar etkin değiĢtirebildiklerine iĢaret etmektedir. 

BaĢtan belirtmekte fayda vardır ki, bu çalıĢmanın yöntemlerinden birisi de kiĢisel 

deneyimlerin etkin olarak kullanılmasıdır. Çünkü, çocukluk yıllarımdan itibaren 

tanıklık ettiğim çok küçük bir zaman dilimi içerisindeki değiĢimin büyüklüğü, bu 

çalıĢmanın kapsadığı zaman sürecinin uzun olmasından ötürü yöntemsel açıdan beni 

bir takım sınırlamalara zorladı. Ancak bu sınırlamaya giderken Nicholas Cook‟un Ģu 

sözleri beni cesaretlendirdi. “Tarihsel süreç, müzik eserlerinde yer almaz; ancak 

onların arasındakilerde, yani o eserleri oluĢturan ve sürekli değiĢen (coğrafyanın 

değiĢmesi de olabilir) kavram ve algı motiflerinde bulunur.” (Cook, 1999: 105). 

Buna dayanarak araĢtırmamda müzik eserlerinden çok bu eserleri oluĢturan ve 

sürekli içeriği değiĢen kavramları ele almam gerektiğine inandım. Bu inancın vermiĢ 

olduğu gayretle ve değiĢimi sağlayan en önemli etkenlerin neler olduğunu merakla 

bu araĢtırmaya baĢladım. DeğiĢimin nasıl oluĢtuğunu bulabilmek için önce var olan 

kültürün kökenine inebilmek gereği herkesçe malumdur; fakat sadece bu tek baĢına 
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hiçbir anlam ifade etmemektedir. DeğiĢim bir süreçtir ve aslında köken dediğimiz 

olgu yalnızca bu sürecin baĢlangıç noktasıdır. Evet, köken sadece bir noktadır ve 

aslında bir değiĢim süreci içerisinde değerlendirildiğinde bir nokta kadar da küçük 

bir zaman dilimini teĢkil etmektedir. Dolayısıyla köken çok önemli bir kavram olarak 

yüzyıla yakın bir süredir özellikle etnoloji ve antropoloji disiplinlerince tartıĢılmasına 

rağmen, köken denilen baĢlangıç noktasından hareketle ilerleyen zaman içersindeki 

değiĢim sürecinin de belirtilmesi, özellikle vurgulanması gerekmektedir. Hatta 

günümüz topluluklarının kültür ürünlerinin sonsuza dek ilerleyecek zaman süreci göz 

önüne alınarak geçirdikleri değiĢime göre bir yere konumlandırılmaları, en ez köken 

araĢtırmaları kadar önemlidir ve gelecekteki çalıĢmalara yön vermesi açısından da 

çok kıymetlidir. Çünkü değiĢim sürecinin baĢlangıç noktasını belirleyen ideolojidir. 

Günümüz Ģartlarında hangi değiĢimin hangi noktadan itibaren köklendirilerek 

çözümleneceği konusu da ayrı bir tartıĢma konusu olarak düĢünülmelidir. 

Bu anlayıĢla baĢladığım araĢtırmamda değiĢim sürecini oluĢturan insana veya 

nesneye dayalı fakat değiĢim denilen iliĢkilere ve eylemlere hayat veren unsurları 

belirlemeye çalıĢtım. SavaĢ, ticaret, göç, devrimler, keĢifler, buluĢlar gibi tarihsel, 

sosyal ve teknolojik değiĢkenlerin yanı sıra “taĢıyıcı” olarak adlandırdığım 

değiĢkenlik unsurunun önemini anladım. TaĢıyıcı kavramı, taĢıyıcıların 

sınıflandırılması ve taĢıyıcıların analizi ile iliĢkili gördüğüm konularda etnoloji, 

sosyoloji, antropoloji ve etnomüzikoloji literatürünü tarayarak bağlantılar kurdum. 

Elde edilen veriler, danıĢman görüĢleri, çalıĢmamın baĢlangıcından itibaren 

sunduğum araĢtırma raporları ve çok değerli jürinin yönlendirmeleri doğrultusunda 

geldiğim noktada (b)ağsal düĢünce ile tanıĢtım. “TaĢıyıcı” olarak belirttiğim ve 

araĢtırmanın önceki raporlarında açıklamaya çalıĢtığım kavram sonucunda 

taĢıyıcıların yapmıĢ olduğu hareketler, etkinlik sahaları, bu sahalarda ürettikleri 

yenilikler ve bu yeniliklerin değiĢimi yönetmesi üzerinden değiĢimi açıklama 

gayretinde oldum. Bu taĢıyıcıların insan, çalgı, araç, kurum vb. olabileceği iddiasıyla 

yarattıkları yenilikler üzerinden değiĢimi açıklamaya çabaladım. Bu iddiamı 

güçlendirecek kuramlar, beslenebileceğim anlayıĢlar üzerinde yoğunlaĢıp birçok 

disiplinin konuya bakıĢını algılamaya çalıĢırken “taĢıyıcı” olarak adlandırdığım Ģeyin 

aslında toplumbilimci Bruno Latour‟un semiyotikten kaptığı “eyleyen” ile 

benzeĢtiğini ve eyleyen-ağ kuramı (actor-network theory) ile iliĢkilendirilebileceğini 

farkettim. ĠTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ndeki çalıĢma arkadaĢım sosyolog Ebru 
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YetiĢkin‟in (b)ağsal düĢünce olarak kavramsallaĢtırdığı çalıĢmaları bana ilham verdi 

ve konuya daha da yakınlaĢmamı sağladı. Bu sürecin sonunda da (b)ağsal 

düĢüncenin değiĢimi açıklayabilmek adına en verimli çerçeveyi yarattığını, her 

anlamda özgürlüğümü arttırdığını, hakim olan sıradanlaĢmıĢ düĢüncelerin dıĢına 

çıkarak yeniliğe bakabilmemi ve yeniliği ifade edebilmemi sağladığını gördüm. 

Böylece (b)ağsal düĢünce çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin 

değiĢim sürecine yeni bir yaklaĢım getirmek, bir yandan da müzikoloji alanındaki bu 

yeniliği yaratmak çabasına kalkıĢtım. 

(B)ağsal düĢüncenin tarafımızca kabul görmesi ve bu çalıĢmanın kuramsal açıdan 

kapsamını oluĢturması ne kadar önemli ise, bu yaklaĢımın müzikoloji alanında ilk 

kez kullanılacak olması da ayrıca önemlidir. 

Alan araĢtırmalarının ortaya çıkardığı deneyimler ve (b)ağsal düĢünceden hareketle 

ortaya konulan bu araĢtırmanın amacı, yeryüzündeki tüm yerel kültür ürünlerine 

özellikle müziklere gerçek anlamda yaklaĢabilmek yani daha mikro bakabilmek için 

gerekli yolu göstermektir. Ġdeolojik olandan uzak durarak, mevcut olan içindeki 

çözümlemeleri yaparak ve yalnızca yeniliği arayarak, değiĢimi ifade etme çabasını 

oluĢturmaktır. Toplum mantığını değiĢtirmek, topluma doğru bakmak, farklılığı 

doğru ifade etmek, farklılıkları fark etmek ve yaratıya sahip çıkmaktır. Bu çalıĢmanın 

uygulama alanı olarak ele alınan Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin içindeki 

farklılıkları ortaya koyabilmek, geçmiĢten günümüze yaĢanan değiĢim sürecini 

çözümleyebilmektir.   

Yerel kültür ürünleri, dünyanın bir ucundan diğer ucuna, her ortamda, koĢulsuz 

olarak ortaya çıkan sayısız zenginlikte ve sorgulanamayacak niteliklerdedir. 

GeçmiĢten günümüze yaĢanan süreçte köken arama, üstünlük kurma ve hakim olana 

yaslanma çabaları kimi zaman makro kimi zaman mikro anlamda devletleri, 

kurumları, oluĢumları, kiĢileri yönlendirmiĢtir. „Öteki‟nin oluĢumundaki bu anlayıĢ 

ve bu anlayıĢın peĢi sıra gelenlerin „öteki‟yi sorgulama çabaları, temelsiz ifĢa edilen 

„öteki‟ yaratımları, „öteki‟ye karĢı böbürlenme ve „öteki‟yi küçük düĢürme durumları 

sürekli olarak yaĢanarak günümüze dek gelmiĢtir. Bu anlayıĢ, görülmeyen, körleĢen 

ve körleĢtiren, sağırlaĢan ve sağırlaĢtırılan bir düzenin temsilidir. Hakim olan 

anlayıĢların etrafında körlüğe sesini çıkarmayıp, kendi temelsizliklerini ve 

körlüklerini yamamaya çalıĢan bilim dünyasının parazitleri, dünya düzeni içerisinde 

yeniden sorgulanarak elekten geçirilmelidir. Eskinin tekrarı ve hakim olanın 
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kabullenilerek yaygınlaĢtırılması bilim dünyasını siyasi iradenin içine biraz daha 

sokmak olacağından, bu araĢtırmanın temelinde hakim olan anlayıĢlara karĢı 

tekillikler üzerinden yeniyi yaratma çabası yatmaktadır. (B)ağsal düĢünce, bu 

noktada araĢtırmaya yön vermiĢtir. „Kök-sap‟ anlayıĢıyla hareket eden (b)ağsal 

düĢünce topluma mikro bakıĢı ile yerel kültür ürünlerinin özgür yaratılarına (b)ağlar 

yoluyla bakılabilmesini sağlamıĢtır. Böylece kültür etkileĢimlerinin ve değiĢimlerinin 

çözümlenmesi açısından problem olarak görülen ürünlere, müzik alanındaki mevcut 

teoriler haricinde kalan bir yaklaĢımla ıĢık tutulmaya çalıĢılmıĢtır. KarmaĢık yapıda 

görünen ve tek kimlik altında toplanmaya çalıĢılan birçok yerel kültür ürününe ilk 

kez yerel anlamda yaklaĢılarak, belirlenen alan kapsamında yerel kültür ürünlerinin 

büyük varlığı ortaya çıkarılacaktır. Farklılıkların oluĢumu, (b)ağsal düĢüncenin 

farklılığa yaklaĢımının açıklanması, farklılık gösteren alanların belirlenmesi ve 

kurulan (b)ağlar yoluyla iliĢkilendirilmesi ve alan araĢtırmalarında görülen örneklerle 

sunulması değiĢimin ilk kez tarafsız bir Ģekilde her hangi bir güce hizmet etmeden 

çözümlenmesini sağlayacaktır. 

Bu araĢtırma yerel kültür ürünlerinin hala canlı kalabildiği, bu ürünlerin halkın 

gündelik pratiklerinde görülebildiği bir alanda yapılabileceği gibi, yerel kültür 

ürünlerinin görülmesinin neredeyse imkansız olduğu alanlarda da yapılabilir. Çünkü 

bu çalıĢmanın temelindeki anlayıĢ toplum, kimlik, ırk, din, cinsiyet, dil vb. değildir, 

yani bunlar gibi teoriler üzerinden bir köken veya bütün arayıĢı söz konusu değildir. 

Bu kavramlar bu çalıĢma için yardımcıdırlar ve (b)ağların oluĢumlarındaki etkileri 

yalnızca birer değerlendirme unsurudur. Asıl aranılan yenilik ve yeniliğe giden 

süreçtir. BaĢka bir anlamda değiĢimdir ve değiĢimin ilk insan varlığından itibaren 

gelen bir olgu olarak belli süreçlerinin ortaya çıkarılmasıyla sorunsal olarak görülen 

yerelliklere inme çabasıdır. 

Bu araĢtırmanın kapsamını belirlemek, çalıĢmayı bir dağa tırmanmaya benzetirsek, 

en hassas nokta veya en tehlikeli viraj olarak düĢünülebilir. Balık tutmak için 

ıslanmak ne kadar gerekli ise böyle bir araĢtırma için de alan çalıĢması yapmak o 

kadar gereklidir. Fakat alan çalıĢmasının tamamına yakınından faydalanma düĢüncesi 

ve isteği de, bu çalıĢmanın kapsamını belirlemiĢtir. ġimdi kapsamın belirlenmesi için 

alanda edinilmiĢ deneyimlerden biraz bahsetmekte fayda vardır. 

Trabzon‟da geçirilen çocukluk yıllarımın ardından henüz 17 yaĢında bir delikanlı 

olarak Ġstanbul‟da üniversitede okumak için yola, „gurbet‟e çıkmıĢtım. Bu 17 yıl 
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içinde bölgede Trabzon Ģehir merkezi haricinde pek bir yeri de bildiğim ve 

gördüğüm söylenemez. Osmanlı Devleti‟nin iskan politikalarıyla yüzyıllar önce Ģehir 

merkezine yerleĢtirilen, bir köyü olmayan, eski Trabzon da denilebilecek kale bölgesi 

içerisinde kalan Zağnos mevkiinde Gülbahar Hatun mahallesi, Orta Hisar mahallesi 

ve Erdoğdu mahallesinin birleĢtiği alanlarda yaĢayan bir aileden geliyordum. 

Büyüklerimin hiç biri horon bilmemekte, kemençe dinlememekte, Türk müziği 

repertuarını ise neredeyse ezbere bilmekteydi. Aslında Ģehirin genel yapısı da böyle 

sayılırdı. ArkadaĢlarımın çoğu ve tanıdığım kadarıyla ailelerinin de büyük bölümü 

bize benzer görüntüdeydi. Eski Trabzon Sultânisi iptidâi kısım baĢ muallimi Murat 

Tekin tarafından 1922 yılında kaleme alınan “Trabzon‟da Oyunlar ve A‟dat” adlı 

yazıda “Ģehir halkında horon oynayan pek azdır. Fakat köylülerin hemen hepsi 

mevcut Ģekildeki horonu oynarlar.” demektedir. (ġenel, 1994: 259). Eskiden beri 

böyle gelen Trabzon Ģehir merkezinde, çocukluk yıllarımda bulunan Klasik Türk 

Müziği Toplulukları ise mevcut çalıĢma alanlarına sığmıyordu, aynı ilgiyi Türk Halk 

Müziği Toplulukları da hemen hemen görüyordu. Böyle bir ortamda diğer derneklere 

oranla o yıllarda (1987) yenilikçi bir hareketle kurulan Trabzon Müzik ve Halk 

Oyunları Derneği ile benim tanıĢmam da 1989 yılının son günlerine tesadüf 

ediyordu. Daha öncesinde Trabzon Halk Eğitim Merkezi‟nde baĢladığım müzik 

eğitimime bundan sonra bu dernekte devam edecektim. Elime ilk kez ud tutuĢturuldu 

ve udun geniĢ gövdesini saramayacak kadar küçük olan kollarıma rağmen tellere 

ulaĢıp mızrabımla nağmeler çıkarmaya çalıĢıyordum. Ud‟un Tirebolu‟da kızların 

çeyizlerine konulduğunu ve sıklıkla kullanılan bir çalgı olduğunu yıllar sonra 

öğrenince bunun ne kadar değerli bir çaba olduğunu da anlamıĢ oldum. Kısa geçelim, 

bunun gibi piyano, keman vb. birçok çalgı ile, Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı 

Müziği gibi birçok alan ile ilgili ilk haĢır neĢirliklerimi bu Ģehirde yaĢadım. O 

dönemlerde kemençenin „köylü iĢi‟ olarak görülmesi, Ģehirliler tarafından 

benimsenmemesi acaba nedendi, hep bunu merak edip durdum? 1997 – 1999 yılları 

arasında “Orağın yedisi”ni, yani Trabzon‟un Akçaabat ilçesi‟nin Hıdırnebi 

yaylasında yapılan yayla Ģenliğini gözlemleme Ģansım olmuĢtu. O yıllarda horon 

oynamayı bilmediğimden sadece izlemekle yetiniyor bazen de birilerinin koluna 

girip boĢ boĢ sallanıyor, kendimce titriyordum. Kendi içinde bir disiplini olan bu 

Ģenlikler beni çok etkiliyordu, „dernek‟ denilen bu Ģenlik ve pazar yerindeki 

insanların uyumu hiç bir klasik müziğin içinde bulunamayacak kadar değerliydi. Bu 

yaylalardaki binlerce insanın sergilediği uyumun yüceliği, bir yaratıcının belki 
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binlerce kez düĢünerek, uğraĢarak ortaya koyduğu eserlerde bile zor bulunabilir. 

Çünkü bir tarafta Ģuursuzca, düĢünülmeden, doğuĢu itibariyle sanki programlanmıĢ 

bir Ģekilde birleĢen eller, atılan adımlar, aynı ritimde çarpan kalpler varken, diğer 

tarafta tüm bunları sağlamaya çalıĢan tek bir zihin, uğraĢ ve zorlama vardır. Hele 

Koryana (Goryana)‟dan gelenlerin „dernek çimeni‟ne giriĢleri baĢlı baĢına bir büyük 

Ģaheserdi. 2000 yılından sonra geldiğim Ġstanbul‟da „gurbetçilik‟ halinden olacak ki, 

Trabzon‟u özellikle de köy yerlerini özlemeye, kemençe ve horonu aramaya 

baĢlamıĢtım. Bu yıllarda Karadeniz müziği adı altında yapılan üretimler de özellikle 

üniversiteli gençler tarafından da tüketilmeye baĢlanmıĢtı. 2001 ve 2002 yıllarının 

yaz aylarını Rize‟nin Ġkizdere ilçesine bağlı Çamlık köyünde geçirdim. Ovit Dağı‟nın 

eteğinde bulunan bu köyde turizmi canlandırmak amacıyla kurulmuĢ Genesis 

Motel‟de müzisyenlik yapıyor, bu bölgeye gelen yerli yabancı turistlere müzik icra 

ediyordum. Genellikle otel bahçesinde yakılan ateĢin etrafında benim kemanım 

eĢliğinde söylenen Türk müziği eserleri ve bazen de Karadeniz türküleri ile final 

yapılan gecelerde çeĢitli horon gösterileri de oluyordu. Burada da Ovit Yaylası‟nda 

Ģenlik olmakta fakat buradaki Ģenlik Hıdırnebi‟dekine benzememekteydi. Gelenekle 

ilgisi olmayan, yalnızca turizm ve kalkınma açısından önemli görülen yaylanın 

düzlük bir yerinde isimli isimsiz birçok Ģarkıcının vermiĢ olduğu konserlerden 

ibaretti. Yine de birçok bölgeden oraya akın eden onbinlerce kiĢinin katılımı benim 

farklılıkları farketmemi sağlamıĢtı. Buradaki insanların horonu farklı çalgılar 

eĢliğinde ve farklı figürlerle oynamaları horonun ve eĢlik eden çalgıların tek düze 

aynı Ģey olmadıklarını görmemi sağlıyordu. Ġstanbul‟a döndükten sonra artık yazları 

iple çekiyor yayla zamanlarını kolluyordum. Nitekim lisans eğitiminden sonra 

yüksek lisansa devam edip bu alanda uzmanlaĢmak istiyordum. Böylelikle 2004 

yılından itibaren düzenli bir Ģekilde aldığım müzik eğitiminin yanına bilimsel bakıĢ 

açısı ve çalıĢma yöntemlerini de ekleyerek alan araĢtırmaları gerçekleĢtirdim. Bu 

çalıĢmalar sonrasında yüksek lisans tezimi “Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki Çepniler 

ve Çepni Müziği” konusunda yaptım. Bu çalıĢmanın Çepniler ile sınırlanmıĢ olması 

en baĢta 2004 ve 2005 yıllarının yaz aylarında Çepnilerin nüfus olarak yoğun 

yaĢadıkları bölgelerdeki çalıĢmalarımın fazlalığı ve kemençenin yaygınlaĢmasında 

Çepnilerin rolünün etkinliği sebebiyledir. Daha sonra bunlara bağlı olarak Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde düzenlenen en eski yayla Ģenliklerinin Çepnilerin yaylacılık 

yaptığı alanlar olması, Çepniler‟in bölge üzerindeki sosyal yapıyı ve tarihsel süreci 

değiĢtirmiĢ olmaları ve Çepni – Laz çete savaĢları sonrasında önemli ölçüde Çepni 



 
7 

nüfusunun yer değiĢtirmesi vb. olaylardı. Yüksek lisans tezinin hazırlık aĢamasında 

edindiğim deneyimler sayesinde batıda Görele, doğuda ArdeĢen‟e kadar sahil 

bölgesinde çalıĢma yapabilmiĢ ve bazı yerleĢimlerin iç bölgelerine de ulaĢabilmiĢtim. 

2006‟dan 2009‟a kadar olan yaz aylarında yine bölgede eksik görülen alanlarda uzun 

süreli çalıĢmalar yapabilmiĢ ve Ġstanbul‟da da birçok ilin, ilçenin, beldenin, köyün 

dernekleri vb. ortak faaliyet yaptıkları alanları tespit ederek yaz haricindeki 

dönemlerde de çalıĢmalarıma devam edebilmiĢtim. Oldukça geniĢ bir alanda çalıĢma 

yapmıĢ olmama rağmen, yine de bölgedeki tüm yerleĢimlerde çalıĢma Ģansım doğal 

olarak olamadı. Bir takım eksikliklerin Ġstanbul‟da yapılan çalıĢmalarla kapatılma 

olasılığı varken, masa baĢında ahkam kesmemek adına eksik görülen bu alanlar, 

eksikliğin bilinmesine rağmen çalıĢma alanı kapsamına dahil edilmedi. Bu sebeple 

Ordu bölgesi sahil kesimi çalıĢma içine alınabilmiĢken, iç kesimler bu çalıĢmanın 

içine katılmadı. Giresun bölgesinin de aynı Ģekilde ġebinkarahisar, Alucra gibi 

müzikal açıdan farklılık gösteren çok önemli bölgeleri yine bu çalıĢmaya katılmadı. 

GümüĢhane ve Bayburt‟un belli bölgelerinde çalıĢma yapılabilmiĢken güneyinde 

kalan bazı bölgelerde yine çalıĢma yapılamamıĢ özellikle Kelkit Vadisi olarak 

bilinen ve müzikal açıdan çok önemli bir zenginlik kaynağı olan alan da bu 

çalıĢmaya dahil edilmedi. Aynı Ģekilde Artvin‟in ġavĢat, Ardanuç, Murgul, Yusufeli 

gibi bölgeleri de çalıĢma kapsamında olmadı. 

AraĢtırmanın baĢında, değiĢimin açıklanmasına yer verilmiĢtir. Öncelikli olarak 

değiĢimin açıklanmasındaki amaç, değiĢim kavramının araĢtırmanın kalbini 

oluĢturması sebebinden kaynaklanmaktadır. DeğiĢimin tanımlanmasının ardından, 

değiĢim hakkındaki yaklaĢımlara yer verilmiĢ ve değiĢimi yöneten dünya düzeni 

sorunsallaĢtırılmıĢtır. Çözüm olarak da topluma yakınlaĢmak ve değiĢime 

odaklanmak yaklaĢımı öne sürülmüĢtür. 

Bu yaklaĢımdan hareketle „toplum‟ kavramına eleĢtirel yaklaĢan ve „toplumsal‟ı 

sorgulayarak tekillikler üzerinden çalıĢan (b)ağsal düĢünce ile çalıĢılmıĢ, hakim olan 

anlayıĢlarla zaman zaman karĢı karĢıya getirilerek, bu araĢtırma içindeki yeri 

belirtilmiĢtir. Daha önce de bahsedilen “taĢıyıcı”nın ne olduğu ve (b)ağsal 

düĢüncedeki karĢılığı olarak “eyleyen” kavramının nasıl örtüĢtüğü ifade edilmiĢtir. 

Daha sonra, bu alanda ilk kez kullanılacak olması açısından toplumbilim 

yaklaĢımlarının yanı sıra kültür kuramları ile de karĢılaĢtırılan (b)ağsal düĢüncenin 

konuya yaklaĢımının elveriĢliliği üzerinde durulmuĢtur. Bölümün sonunda ise 
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eyleyen kavramı açılarak insan olan (actor), insan olmayan (actant) eyleyenler 

açıklanmıĢtır. 

AraĢtırmanın kuramsal alt yapısı sağlandıktan sonra, örneklem alanı olan Doğu 

Karadeniz Bölgesi müziklerinin arka planının gösterilmesi açısından bölgenin 

tarihçesi, bölge üzerinde yaĢayan topluluklar ve bu toplulukların müzikle iliĢkisine 

bir bölüm içerisinde yer verilmiĢtir. 

Kuramsal çerçeve ve uygulama alanının arka planının sağlanmasından sonra da 

mevcut iddiaları ve hipotezleri açmaya ve desteklemeye yönelik olarak Doğu 

Karadeniz Bölgesi müziklerinin değiĢim süreci ele alınmıĢtır. Önce, (b)ağsal düĢünce 

ile bölgedeki müzikal farklılıkların izahı, sonra da eyleyenlerin kurmuĢ oldukları 

bağlar ve ağlar baĢlıklar halinde verilmiĢtir. Son olarak da değiĢim sürecindeki 

bağların ve ağların etkileĢim alanlarının derecelendirilmesindeki bakıĢ açısı 

örneklenerek, farklılıkların nasıl belirleneceği açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Her yönüyle açıklanmaya çalıĢılan hipotezler, bundan sonraki bölümde veriler 

ıĢığında ispatlanmaya çalıĢılmıĢ ve (b)ağlar örneklerle belirtilmiĢtir. (B)ağların 

belirlenebilmesi için önce değiĢim sürecindeki geliĢmeler ve ortaya çıkan yeni 

kavramlar sebep ve sonuçlarıyla ortaya konulmuĢ, ardından da müzikal açıdan 

farklılıkların belirlenmesi ile farklılık gösteren alanlar (b)ağlarla tek tek açıklanıp 

örneklendirilerek, sonuca gidilmiĢtir. 
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2.  DEĞĠġĠM VE (B)AĞSAL DÜġÜNCE 

DeğiĢim konusu bu araĢtırma içinde en çok vurgulanacak unsurlardan biri 

konumundadır. Bu sebeple değiĢimin bugüne kadarki hakim anlayıĢlarda ne anlam 

ifade ettiği bu araĢtırma için çok önemli görülmektedir. DeğiĢim konusunun net 

olarak anlaĢılması, bu araĢtırma dahilinde değiĢime yüklenilen anlamın da aynı 

oranda anlaĢılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda, ilk olarak araĢtırmanın 

temelini kapsayan değiĢim açıklanmaya çalıĢılacaktır. BaĢta toplumbilim olmak 

üzere değiĢim konusunu irdeleyen farklı disiplinlerin bakıĢ açılarına yer verilerek 

değiĢim konusu etraflıca tartıĢılacaktır. Bu tartıĢmalar esnasında toplum, toplumsal 

yapı, kültür, hareketlilik, tüketim gibi konunun anlaĢılmasına yardımcı olacağı 

düĢünülen kavramlara da değinilecek ve bu kavramlar eleĢtirel bir yordamla zaman 

zaman da sorunsallaĢtırılacaktır. 

2.1 DeğiĢim Tanımı 

DeğiĢim koĢullu/koĢulsuz, büyük/küçük, toplu/dağınık, ilkel/modern, 

yerleĢik/göçmen, güçlü/zayıf gibi ikili karĢıtlıklar içinde ifade edilen her bireyin veya 

toplumun yaĢadığı süreç içerisindeki yapısal farklılıklarının gözlemlenmesi olayıdır. 

DeğiĢimin gözlemlenmesi için en önemli gerekçe süreçtir ve bu süreç tanımsızdır. 

DeğiĢim anlık olaylarla çok kısa bir sürede ortaya çıkabileceği gibi, asırlarla ifade 

edilebilecek kadar uzun sürelerde de oluĢabilir. Fakat, her durumda değiĢim 

kaçınılmazdır ve her birey/toplum bundan kendi payına düĢeni almak durumundadır. 

“Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun her toplum ve her kültür sürekli değiĢim 

içindedir...DeğiĢme, kültür ve toplumun doğasında vardır.” (Fichter, 2002: 172). 

Toplumbilimde değiĢim konusu genellikle toplumsal değiĢme olarak ele alınmaktadır 

ve toplumsal yapı bağlamında oluĢan değiĢmeleri iĢaret eder. “Kültür,... 

insanoğlunun doğayı denetimine almak için yarattığı her Ģey ve bütün bu çaba 

sonunda beliren anlamlar, değerler, kurallardır. Toplumsal değiĢme ise, temelinde 

teknolojik değiĢmenin yattığı, insanlararası iliĢkilerin değiĢmesidir.” (Kongar, 1985: 



 
10 

23). Bu konu toplumbilimde genel kabul görmüĢ bir konudur ve toplumsal 

değiĢmenin tanımlandırılması anlamında çok fazla bir tartıĢma görülmemektedir. 

Bernard Berelson ve Gary Steiner konuyu Ģu Ģekilde tanımlar: “Her ne kadar hayatta 

her Ģey değiĢmekte ise de, bu terim yalnızca toplumun yapısındaki temel ve geniĢ 

değiĢmeleri belirtir: Ailenin örgütleniĢindeki, hayat kazanma yollarındaki, dinsel 

davranıĢlardaki, insanlar tarafından benimsenen değerlerdeki ve kullanılan 

teknolojideki değiĢmeler. Terim, toplumun temel kurum ve örgütleniĢindeki 

kaymaları belirler.” (Kongar, 1985: 55). 

Özer Ozankaya‟ya göre; “Evrende hiçbir Ģeyin durağan olmadığı, değiĢmenin temel 

bir gerçeklik olduğu toplumbilimcinin de hiç unutmaması gereken bir noktadır. 

„DeğiĢmeyen bir Ģey varsa o da değiĢme olduğu gerçeğidir‟ diyebiliriz. Bu bakımdan 

her çağ ve her yer için geçerli olacak bir tek toplum ve bir tek insan niteliği söz 

konusu olmayacağı unutulmamalı, toplum yaĢamının ancak tarihsel boyut içinde tam 

olarak anlaĢılıp açıklanabileceği kavranmalıdır.” (Ozankaya, 1991: 44). 

Mübeccel Kıray, değiĢimin yapısal etkilerini ve yapı üzerindeki değiĢim yönlerini 

belirlerken bir denge mekanizmasından söz etmektedir. “Ġster ilkel, ister feodal, ister 

modern temel yapıda ya da bunların değiĢim içindeki çeĢitlenmeleri halinde olsun, 

her sosyal yapı, bu yapıyı meydana getiren sosyal müesseselerin, insan ilintilerinin 

ve bunların karĢılıklı münasebetlerinden doğan sosyal değerlerin birbirlerini 

karĢılıklı olarak etkiledikleri bir bütündür. Ve bu bütün her zaman aynı olmayan bir 

hız ve tempoyla değiĢir. Bu yapıyı teĢkil eden unsurların birbirine bağlı ve tâbi 

oluĢları da değiĢmenin rastgele olmamasına, alternatiflerin sınırlı kalmasına sebep 

olur. Böyle karĢılıklı ilintiler bütünü halinde oluĢ, aynı zamanda, sosyal yapının bir 

tarafının değiĢip diğer yönlerinin değiĢmeden kalmasına izin vermez. DeğiĢik 

derecelerde de olsa sosyal yapı dediğimiz fonksiyonel bütünün her cephesi belirli 

yönlerde değiĢikliğe uğrar. DeğiĢme sosyal yapının her tarafında zincirleme 

reaksiyonlar Ģeklinde kendini gösterir. Onun için her toplum, daima değiĢme halinde 

olmakla beraber, birbirine bağlı ve tâbi müesseselerin, ilintilerin ve değerlerin 

herzaman denge halinde kaldığı sistemdir. DeğiĢme oluĢumunda müesseselerin ya da 

değerlerin bir bütün içerisinde göreli yerleri, fonksiyonları ve bu fonksiyonların 

bütünün iç değiĢme oluĢumları herzaman denge koruma mekanizmaları halinde 

belirir.” (Kıray, 1999: 95). 
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Ozankaya da bu anlamda; “DeğiĢme yeni denge ve uyum arayıĢıdır.” (Ozankaya, 

1991: 13). demektedir. 

 DeğiĢim, bu tanımların tümünde toplumsal yapı içerisindeki düzen, düzensizlik, 

denge, uyum gibi unsurlarla ve zaman vurgusuyla ele alınmaktadır. Bu gibi tanımlar 

günümüze dek defalarca yapılmıĢ ve artık yaygın ve genelgeçer bir hal almıĢtır. Bu 

sebeple değiĢimin varlığını ve gerçekliğini bir kenara ayırarak denge, uyum gibi 

yapısal arayıĢlarını daha sonra tartıĢmak yararlı olacaktır. Öncesinde değiĢmeyi 

açıklamaya yönelik incelemelere, yaklaĢımlara bakılarak konu hakkındaki 

tartıĢmalara yer verilecektir. 

2.2 DeğiĢim Hakkındaki YaklaĢımlar 

DeğiĢimin toplumbilim tarafından tartıĢılmaya baĢlanması dünya üzerinde 

insanoğlunun geçirdiği süreç gözönünde alındığında çok geç ve kısa bir zaman 

dilimini kapsamaktadır. Ġbn Haldun (1332-1406)‟un “Ġlm-i-Tabiat-i-Umran” adı ile 

“Mukaddime” eserinde toplumların iĢleyiĢ ve değiĢmeleri konusundaki evrensel 

kuralları ortaya koyarken değiĢim konusunu ilk açıklayan toplumbilimcilerden 

olmuĢtur.
1
 Batıda ise toplumlar üzerinden değiĢimi açıklama konusundaki ilk 

çalıĢmalar, dünyanın artık daha hızlı değiĢmeye baĢladığı olaylarla birlikte 

oluĢturduğu ihtiyaçtan dolayı çok geç farkedilmiĢtir. Avrupa kaynaklı Fransız 

devrimi, sanayileĢme, demokrasi ve insan haklarının geniĢlemesi gibi toplumlar 

içerisinde değiĢimi hızlandıran bu olaylar sonucunda değiĢim hadisesi ancak on 

dokuzuncu yüzyılın ortalarında açıklanma gereği doğurmuĢtur. “Auguste Comte, 

toplumsal dinamikle ilgili kuramında, toplumların insanın bilgilerinin geliĢmesine 

bağlı olarak bir dizi önceden görülebilir aĢamadan geçerek ilerlediği önermesini 

ortaya atarken: Herbert Spencer, nüfusun çoğalması ve yapısal farklılaĢma temelinde, 

evrimci olan bir değiĢim kuramı geliĢtirmiĢti. Karl Marx da, en önemli toplumsal 

değiĢimlerin devrimci bir nitelik taĢıdığını ve ekonomik sınıflar arasındaki üstünlük 

mücadelesinden kaynaklandığını ileri sürmekteydi.” (Marshall, 2005: 136). Yirminci 

yüzyılda değiĢimin yönetilme arzusunun sistematikleĢmesi nedeniyle ilgili kuramlar 

çoğalmıĢ ve karmaĢıklaĢmıĢtır. DeğiĢimin her geçen gün hızını arttırması, tüketim 

                                                 

 
1
 Ġbn Haldun aynı zamanda toplumbilimin kurucusu da sayılmaktadır. Batı dünyasında toplumbilimin 

kurucusu sayılan Auguste Comte‟dan yüzyıllarca önce ortaya koyduğu evrensel kurallar ile batılı 

düĢünürlerin toplumbilim alanında öne sürdüğü ilkelerin çekirdeklerini oluĢturur. 
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kültürünün değiĢmesi, üretimin tekelleĢmesi gibi değiĢime hız ve yön veren unsurlar 

beraberinde yeni yaklaĢımları getirmiĢtir. 

Toplumbilimciler, değiĢim süreçlerini yakından analiz ederek, ölçeklendirerek ve 

tanımlandırarak irdeleme yoluna giderken, normlar, değerler, davranıĢlar, kültürel 

anlamlar ve toplumsal iliĢkileri etkileyen değiĢimlerle ilgilenmiĢlerdir. Temelinde 

organizmacı ve devamında yapısal-iĢlevselci olarak görünen değiĢim yaklaĢımları, 

toplumu organizma olarak görüp denge arayıĢı içinde olmuĢlardır. Emile Durkheim, 

bedenin her uzvunun birbirinin ve bir bütün olarak bedenin çalıĢmasını 

sağlamasından hareketle toplumu da organik bir bütün olarak görmektedir. Bu 

bütünün her parçasını birbirinin devamı olarak gören Durkheim‟ın organik 

dayanıĢma anlayıĢının temeli de budur. “Saint-Simon ile Comte‟un – Emile 

Durkheim‟ın çalıĢmalarının süzgecinden geçtiği biçimiyle- miraslarından birisi, 

Talcott Parsons ve Wilbert E. Moore‟un isimleriyle birlikte anılan iĢlevselcilik 

kuramıdır. Toplum karmaĢık ve birbiriyle bağıntılı bir iĢlevler örüntüsü olarak 

görülürse, değiĢim de sürekli denge arayıĢının bir fenomeni Ģeklinde açıklanabilir. 

Örneğin kitlesel iĢsizlik bir refah sistemini, bir ırk çatıĢması da yasa çıkarma 

atılımını doğurabilir. Belli bir toplumsal değiĢimin kolları sonsuz sayıda ve 

öngörülemez olmakla birlikte, toplumsal organizma içindeki bir baĢarısızlık ya da 

“aksaklığa” toplumsal uyum çabaları Ģeklinde de anlaĢılabilir.” (Marshall, 2005: 

137). 

Türkiye‟de bu yaklaĢımın devamında görülen Kıray‟da yapının bütünlüğüne, 

değiĢmenin sürekliliğine, denge ve uyum içerisinde gerçekleĢtiğini vurgulamaktadır. 

“Toplum değiĢir, toplumlar hiçbir zaman durağan değildir. DeğiĢmenin içsel ve 

dıĢsal dinamikleri vardır ama mutlaka toplumlar değiĢirler. Toplumlar değiĢirken de 

öyle bölük pörçük değiĢmezler. DeğiĢirken büyük olasılıkla toplumun hangi 

özellikleri değiĢirse, diğer özellikleri ile beraber zincirleme reaksiyona girerek öbür 

taraflarını da değiĢtirirler. Yani toplum hem bir bütündür, hem de bu bütün sürekli 

değiĢmektedir, değiĢirken de kendisini yeniden düzenler, yeniden bir bütün haline 

gelir. DeğiĢmesi ve kendini yeniden düzenlemesi yani çeĢitli yönleri arasındaki 

iliĢkileri yeniden oluĢturması doğası gereğidir.” (Kıray, 1999: 313). 

DeğiĢim yaklaĢımları içinde en önemli olanlardan biri de Spencer‟ın evrimci 

yaklaĢımıdır. Spencer‟ın yaklaĢımında da toplum bir organizma olarak ele 

alınmaktadır. “Spencer‟ın evrimi devamlı bir süreçtir. Bu süreç yalnız gitgide artan 
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bir çeĢitlilik ve farklılaĢmaya değil, aynı zamanda, henüz ulaĢılmamıĢ bulunan bir 

mükemmelleĢmeye doğru da bir gidiĢtir. Evrim, hareketin dağılması ve maddenin 

tamamlanmasıyla beraber oluĢur ve birbirini tutmayan bircinslikten (homojenlikten) 

birbirini tutan bir ayrıcinsliğe (heterojenliğe) giden bir değiĢme diye tanımlanabilir.” 

(Kongar, 1985: 91). Yalınlıktan karmaĢıklığa doğru giden bir ilerleme ve 

mükemmele ulaĢma yolunda yaĢanan süreç ve endüstriyel geliĢme ile doğru orantıda 

bir yaklaĢımdır.   

Marx‟ın yaklaĢımında da toplum denge noktasına doğru ilerleyen bir organizma 

olarak ele alınmaktadır. Toplumu oluĢturan sınıflardan yola çıkarak, değiĢimi sınıf 

çatıĢmalarına bağlar. Buna göre her aĢamada çatıĢan sınıflar değiĢecek ve sınıfların 

ortadan kalkmasıyla çatıĢma da ortadan kalkacak ve toplum göreli dengeye 

eriĢecektir. Görüldüğü gibi Marx, iĢlevselcilikle yakın ve temel olarak birtakım 

ortaklıkları içeren bir yöndedir; fakat Marx‟ın yaklaĢımı insanların siyasal eylem 

yoluyla kendi geleceklerini hazırlayabilme erdemine sahip olmaları üzerinden iĢler. 

Marx‟ın yaklaĢımında çatıĢma durumu hakimdir ve toplum birbiriyle çatıĢan 

sınıflardan oluĢur. ÇatıĢmanın sonucundaki itici güç değiĢmeyi meydana getirir. 

ÇatıĢma kuramlarının temelinde varolan görüĢ budur. “Mutlaka Marksist çizgide 

olması gerekmeyen çatıĢma kuramları ise, genel olarak, toplumsal değiĢimi bir 

konsensüs arayıĢı olmaktan ziyade, sınıflar, ırklar ya da diğer gruplar arasındaki bir 

üstünlük mücadelesi Ģeklinde yorumlarlar.” (Marshall, 2005: 138). 

DeğiĢim hakkındaki yaklaĢımların tümü ilerleme, geliĢim ve toplum içi denge arayıĢı 

ile aynı doğrultuda görülen yaklaĢımlardır. DeğiĢimin günümüzde her zaman ileriye 

dönük olmadığı bazen toplumu geriye götüren gerici, yıkıcı değiĢimlerin ve 

eğilimlerin de var olduğu ortadadır. Diğer taraftan, teknolojiye bağlı olarak 

değiĢimin ileriye yönelik düĢünülmesi de artık yaygın olarak kabul görmemekte, 

endüstrileĢme de tartıĢılır bir yerde durmaktadır. Ġnsanlar artık teknolojinin daima 

ileriye dönük bir yüzünün olmadığına tanıklık etmektedir. Toplumun gündelik 

yaĢantısı içindeki ihtiyaçları, talepleri kapitalist düzen tarafından sömürülmekte ve 

değiĢim tarihin en hızlı dönemini yaĢamaktadır. Pazarın sürekli canlı ve albeninin üst 

düzeylerde tutulması iktidar için değiĢimin daha da hızlanmasına zemin 

hazırlamaktadır. Toplumbilimin genel kabul görmüĢ organizmacı yaklaĢımları 

içerisindeki ileriye yönelik geliĢim ve toplumsal denge arayıĢı günümüzde 

geçerliliğini kaybetmiĢ bir görüntüdedir. 
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2.3 DeğiĢen Dünya Düzeninin Sorgulanması 

Batılı anlamda değiĢimin farkedilmesi ve bu konuya iliĢkin ilk yaklaĢımların 

teknolojiyle aynı paralelde gerçekleĢtiğinden daha önce bahsedilmiĢti. Sanayi 

devriminin ve ardından yaĢanılan sürecin sorgulanması değiĢimin kaynağı olarak 

görülen teknolojinin de direkt ve dolaylı olarak sorgulanması anlamına gelmektedir. 

Hâkim olan toplumbilim anlayıĢında doğu toplumlarının veya batı haricinde 

kalanların değiĢim süreçlerinin bu gibi çalıĢmalarda hiç bir anlam ifade etmedikleri 

ve her daim “öteki” olarak kaldıkları artık bir gerçektir. Teknolojiye dayalı bir 

değiĢim mantığı, çok yakın mesafelerde bile aynı teknolojiye sahip olmayan 

toplulukları bir toplum anlayıĢı içerisinde beraber ele almaları ve çağdaĢ olarak 

değerlendirip aynı değiĢim sürecine dahil etmeleri ve bunun gibi birçok açıdan 

eleĢtirilebilir. Ġnsanlık tarihiyle birlikte baĢlayan değiĢim, en ilkel aletlerin yapılması, 

çeĢitlenmesi ve yaygınlaĢması ile birlikte ilk kez görülmektedir ve toplumlar arası 

farklılıkların meydana gelmesini sağlamaktadır. Ġnsanların tarıma ulaĢması, ulaĢım 

yollarını etkin kullanması, nüfusları ve nüfusun üretimde kullanılıĢ biçimleri vb. gibi 

unsurların durumuna göre farklılıklar da artmaktadır. SanayileĢme öncesinde icatlar 

ve keĢifler batı toplumlarının etkinlik sahasını geniĢletmiĢtir. Milat öncesi 

dönemlerde ticaret amaçlı kurdukları koloniler ile yerli halklara baskı yapan, üretim 

ve tüketim iliĢkilerini belirleyen, yerel ekonomileri kendilerine yönlendiren, yerel 

dil, din ve kimlik unsurlarını asimilasyona uğratan atalarının bu özelliklerini, Avrupa 

icatlar ve keĢiflerle yeniden hayata geçiriyordu. BaĢka bir ifadeyle, ikinci kuĢak 

sömürgeci batı anlayıĢının temellerini icatlar ve keĢifler oluĢturuyordu. Yeni kuĢak 

gezginler, meraklılar, tüccarlar vb. kiĢiler ulaĢtıkları alanlarda bu kez toplayıcılık 

faaliyetlerini daha etkin yürüterek “öteki”nin sahip olduğu tüm sırlar ve gizemlerle 

birlikte bilgiyi ve bir takım anahtarları da beraberinde götürüyordu. Said, bu anlamda 

batının Ģark anlayıĢını Gustave Flaubert‟ten Ģu Ģekilde aktarmaktadır: “Ġki adam 

insanlığın geleceğini tartıĢırlar. Pécuchet “insanlığın geleceğine kara gözlüklerle” 

bakar, oysa Bouvard‟ın gördüğü “parlak” bir gelecektir. Modern insan ilerliyor, 

Avrupa Asya‟dan tekrar doğacak. Uygarlığın ġark‟tan Garp‟a ilerlemesi tarihin 

yasası... insanlığın iki biçimi birbirine kenetlenecektir sonunda.” (Said, 2006: 123). 

Ne yazıktır ki, insanlığın geleceğine parlak bakan Bouvard‟ın yerine kara gözlüklerle 

bakan Pécuchet haklı çıkmıĢtır ve batı günümüze dek “öteki” ile kenetlenememiĢtir. 

“Birinci Dünya SavaĢının sonuna değin Avrupa, dünyanın yüzde 85‟ini 
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sömürgeleĢtirmiĢti. Kısa yoldan gidip modern ġarkiyatçılığın hem emperyalizmin 

hem de sömürgeciliğin bir veçhesi olduğunu söylemek, su götürmez bir gerçeği dile 

getirmektir.” (Said, 2006: 133). Kısaca geçilen bu süreç, buharlı gemiden Birinci 

Dünya SavaĢı‟nın sonuna kadar uzanan birkaç yüzyılın en temel ifadesidir. Peki 

dünyada böyle bir süreç yaĢanırken farkedilen ve ortaya konulan “değiĢim” kavramı 

ve bu kavramın günümüze dek sürekli taklit ve basit tekrardan ibaret olan yaygın ve 

hakim uzantıları dünyanın geleceğine nasıl bakmaktadırlar? Kara gözlüklerle mi, 

parlak mı? Onlar dünyanın geleceğine hep parlak bakmıĢlardır ve bütün değiĢimler 

kendileri adına parlak sonuçlar vermiĢtir. Böyle bir anlayıĢın değiĢime kara 

gözlüklerle bakması mümkün müdür? Dolayısıyla değiĢim teknolojiyle paralel 

olarak, o gün olduğu gibi günümüzde de “öteki”nin sömürülerek, egemen olana çıkar 

sağladığı düzenin en önemli dinamiğini teĢkil etmektedir. 

Teknolojinin etkinliğinin artması ile tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmesi 

beraberinde iĢçi sınıfının doğmasına neden olmuĢtu. Bunun sonucunda, ticaret yolları 

üzerinde kalan yerleĢimlerde ĢehirleĢme artmakta ve bu Ģehirler yoğun olarak göç 

almaktaydı. Hızlı üretim beraberinde üretim – tüketim dengesini bozmakta ve 

üreticiler yeni pazarlar aramakta ve ulus aĢırı sermaye çoğalmaktaydı. Bu anlayıĢ 

sömürgeciliği yukarılara taĢırken, sömürgeci toplumlar arasında da iĢçi sınıfıyla 

diğerleri arasındaki gelir dengesinin bozulmasına ve sınıf çatıĢmalarının çıkmasına 

neden olmaktaydı. Marx‟ın ve diğer çatıĢma kuramlarının değiĢimle ilgili 

varsayımları bu sınıf çatıĢmalarının sonucuna göre sınıfların yok olacağı ve toplum 

denilen organizmanın yeniden bir denge ve uyum yakalayacağı yönündeydi. Fakat 

günümüzde bu sınıflar ortadan kalkmadığı gibi, daha da derinleĢmiĢ ve sömürülen 

iĢçi gücünün söz hakkı bile elinden alınarak, bırakın çatıĢmasına konuĢmasına dahi 

fırsat verilmemektedir. 

Egemenlik ve gücü elde tutma uğruna ortaya çıkan Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢları 

da hızlı bir değiĢimi getirmekteydi. BarıĢ, insan hakları, demokrasi, serbest dolaĢım, 

serbest piyasa vs. gibi birçok giriĢimler bunların sonucunda önem arzetmeye 

baĢlıyordu. SavaĢlarla sekteye uğrayan, zayıf düĢen ekonomilerini canlandırmak için 

savaĢla yapamadıklarını bu kez toplumsal bütünün dengeleri üzerinden yani kolay 

yoldan yapmaya baĢladılar ve bütüncü söylemler bilim dünyasına da böylece egemen 

oldu. Evet, barıĢ içindeydiler ama kitle iletiĢim araçları gibi büyük değiĢikliklere 

sahip olmak adına oluĢturdukları tekel içerisinde. Ġnsan haklarına önem verdiler ama 
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kendi düzenleri içerisinde insan gördüklerine. Serbest dolaĢım, serbest piyasa vs. 

oluĢturdular ve dünyayı küreselleĢtirdiler fakat çeĢmenin baĢında suyu yine onlar 

kontrol etti ve son olarak “öteki”ne demokrasi getirmek istediler ki, dünya tarihi 

boyunca yaĢanan savaĢların toplamında ölen insan sayısı ve kaybedilen değerler bu 

demokratikleĢme süreçlerinde yaĢandı. Dünyanın asıl değiĢimi bu yönde olurken 

“toplum” yine sessiz ve etkisiz kaldı. Bu yüzden olsa gerek, “toplumsal hareket” 

göremeyen toplumbilimciler de bu konulara eğilerek değiĢimi çözümlemeye 

çalıĢmaktansa önceki değiĢim yaklaĢımlarının bütüncülüğünü tekrarlamakla 

yetindiler. 

2.4 Topluma YakınlaĢmak ve DeğiĢime Odaklanmak 

DeğiĢim kuramlarının belli bir yönde gitmesi veya gitmemesi, olması veya olmaması 

toplumdaki değiĢim gerçeğini değiĢtirmeyecektir. Ġnsanoğlu yaĢadığı bu dönem 

Ģartlarında zaten değiĢim içerisinde olduğunu gündelik pratikleri ile en basit Ģekliyle 

geçmiĢe iç çekiĢtirme gibi göstergeler ile farketmiĢ durumdadır. DeğiĢimin 

açıklanması bu değiĢimin kaynağına dair yasalar koymak, çeĢitli politikalar 

yürütmek, denge unsurları oluĢturarak uyumu sağlamak gibi bugüne kadar bu 

yönlerdeki arayıĢların sonucunda gerçekleĢmiĢ olsaydı, toplum kendi değiĢimini 

kendi belirleyebilirdi. Günümüz dünya düzeninde de, değiĢimin kaynağını bu yönde 

ilkelerle açıklamaya giriĢmek öncekinin “taklit” edilmesinden baĢka birĢey 

olmayacak ve değiĢimin anlaĢılması adına da “basit tekrar”dan baĢka bir Ģey 

sunmayacaktır. “Bugün toplumbilim çalıĢmalarının üzerine inĢa edildiği „toplum‟ ve 

„toplumsal‟ kavramlarına Latour‟un ifadesiyle daha miyop bakıldığında, bu 

kavramların ve çalıĢmaların neredeyse içi boĢ ve tam olarak ne ifade ettiği belirsiz 

bir konumda bulunduğunu ileri sürmek kaçınılmazdır. Bu kliĢe, zorlama ve tartıĢmalı 

kullanımlar, örneğin „toplumsal geliĢim‟, „toplumsal duyarlılık‟, „toplum yararı‟, 

„toplumsal platform‟, „toplumsal uzlaĢma‟, „toplumsal güvenlik‟, „toplumsal 

gerçekler‟ ve „toplumsal saydamlık‟ vb. ile ne kastedildiği muğlâktır. Toplum ve 

toplumsal ile ifade edilen bu muğlâk, sisli alanda sorunları pürüzsüz görmeye 

çalıĢmak, anlayabilmek ve sorunsallaĢtırmak nafile gözükmektedir. Artık gözlükleri 

çıkarmak ve miyop bakmak gerekir.” (YetiĢkin, 2008: 118). Bu bir anlamda 

sorgulanmayan, genel kabul görmüĢ, olağan, geçerliliği tartıĢmalı olan birçok 

kavramın farklı disiplinlerde de tekrarlanarak yaygınlaĢması ile birlikte bilimde bir 
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hegamonya oluĢturmasıdır. Bu sebeple birçok alt dallara ayrılan toplumbilimin dili 

iktidarı meĢrulaĢtırmaktan öteye gidememekte, aksini iddia etmenin önü de bir takım 

kavramlar, Ģemalar, istatistikler vb. ile kesilmekte ve bilim hegamonyanın tekrarı 

haline getirilerek yaygınlığı ve genelgeçerliliği sürdürülmektedir. Dolayısıyla 

günümüzde değiĢimle ilgili bir araĢtırmayı gerçekleĢtirebilmek, „toplum‟a yakın 

olmakla mümkün olabilecektir. Topluma yakın olmanın yolu da gündelik pratikleri 

alanda gözlemlemekten ve çalıĢmaktan geçmektedir. Aksi bir durum hegamonyayı 

taklit ve tekrardan baĢka bir anlam ifade etmeyeceği gibi gerçeklerle yüzleĢmeyen bir 

anlayıĢı ve altı boĢ bir kavram olarak kalacak „toplumsal‟ değiĢimi belirlemeye, 

belirlese de çözümlemeye yetmeyecektir. 

Bu bağlamda, „toplum‟ ve „toplumsal‟a farklı bir anlayıĢla bakmak, bu kavramları ve 

devamında toplum içerisinde yaĢanan değiĢimi doğru çözümleyebilmek noktasında 

çok önemli bir yaklaĢımdır. 

2.5 (B)ağsal DüĢünce 

“Toplum” ve “toplumsal” kelimelerinin kökenleri incelendiğinde Latince “izlemek, 

takip etmek” anlamında –seq, -sequi olarak görülür. Latince “socius” ortak, eĢ, 

arkadaĢ karĢılığında kullanılırken, “socio” birleĢme, iliĢki kurma ve ortaklık etme 

anlamına gelmektedir. Hakim toplumbilim anlayıĢı ve toplumbilimlerin hemen 

hemen her alanında kullanılan “toplum” kavramı daha önce de bahsedildiği gibi 

günümüzde bu kökenden git gide uzaklaĢmaktadır. Bu sebeple, “toplum” yerine, 

Jean–Gabriel De Tarde ve Latour‟un düĢüncelerinden yola çıkan YetiĢkin‟in, 

ortaklığı, birliği ve iliĢkileri ifade etmek için kullandığı bağ (attachment) ve (b)ağ 

[(net)tachment)] kavramlarının kullanılması uygun görülmektedir. Durkheim‟ın 

toplumu bireylerden oluĢturduğu, bütünsel, organizmacı yaklaĢımının yerine 

Tarde‟ın her bireyi toplum olarak gören tekil düĢünce yaklaĢımı (b)ağsal düĢünce 

tarafından benimsenmektedir. Tarde‟a göre; “tekil olan birey değil, onun çokluğudur; 

her bir bireyleĢme eğilimi kolektif olmaya devam etmektedir. Herkes bir toplumdur. 

Toplum insanların içinde oldukları alan olmaktan çok, toplumlar insanların içindedir. 

Ġnsanlar toplumda değil, toplumlar bir insanın içinde vardır... Tekil düĢünce 

çoğulluğumuzu göstermektedir.” (Akay, 2004: 8). “De Tarde‟ın tekillik olarak ifade 

ettiği her bireye ve her Ģeye „biriciklik‟ niteliği veren, hayatın her küçük 

parçacığıdır.” (YetiĢkin, 2008: 123). Bu parçacıklar kendi baĢlarına bir anlam ifade 
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etmemektedirler ve ancak diğer unsurlarla olan „iliĢkileri‟ ve „eylemleri‟ sayesinde 

bir anlam kazanabilirler. Böylece her „uyumlu iliĢki‟ bir eylemi, tanımı, paylaĢımı 

oluĢtururken, bunların tümü de toplumu ya da ağı oluĢturmuĢ olur. “Tarde, yalnızca 

bireyleri gerçek kabul eden, tüm toplumsal fenomenlerin son kertede, benzer 

inançları ve arzuları olan, etkileĢimle birbirini taklit eden iki kiĢi arasındaki iliĢkilere 

indirgenebileceğini savunan bir toplumsal nominalistti.” (Marshall, 2005: 715). 

Tarde gibi nominalist bir bilim anlayıĢına sahip olduğu söylenebilecek olan Latour, 

Tarde‟ın toplumbilim anlayıĢını günümüze taĢımıĢtır. Latour‟un „eyleyen-ağ kuramı‟ 

(actor-network theory), “mikro düzey (yani yüz yüze etkileĢimler, yerel alanlar, 

üyeler, katılımcılar, fail, birey, vb.) ve makro düzey (yani toplum, normlar, değerler, 

kültür, yapı vb.) arasında hep bir Ģey kaçırdığı sonucuna ulaĢan ve bir türlü tatmin 

olamayan toplumbilimcinin müteakip bakıĢ açılarındaki değiĢim hareketine 

odaklanmaktadır.” (Latour, 1999a: 16 – 17). Eyleyen ağ kuramı, “eyleyenlerin 

dünya-inĢa etme kapasitelerine a priori bir tanım dayatmadan onlardan öğrenmeye 

dayalı ham bir yöntemdir... eyleyenlerin davranıĢlarını ve anlayıĢlarını açıklamaktan 

ziyade onların dünya-inĢa etme etkinlikleri aracılığıyla kendi yollarını müzakere 

edebilmelerini sağlayan usulleri ve iĢlemleri aramaktadır.” (Latour, 1999: 20 - 21). 

Ġkili karĢıtlıkları yok saymak gerektiğini savunan Latour‟un eyleyen-ağ kuramında 

birey/toplum, fail/yapı, özne/nesne gibi ikili karĢıtlıkların yeri yoktur. Latour‟a göre; 

“zıtlıklar ve çeliĢkilerin, çoğunlukla ve özellikle modernist yaklaĢım ile ilgili 

olmaları nedeniyle üstesinden gelinmeli, zıtlıklar ve çeliĢkiler yalnızca görmezden 

gelinmeli ve atlanmalıdır.” (Latour, 1999: 22). “„Eyleyen‟ (actor/actant), tekrar 

vurgulamakta yarar vardır, fail(agency), özne ya da birey anlamına gelmediği gibi, 

insan ve insan olmayanları kapsayan ve semiyotikten kapılan bir kavramdır. Bu 

yaklaĢıma göre, insan eyleyenlerin (actor) ve insan olmayan eyleyenlerin (actant) 

yetkinlikleri ve elveriĢlikleri, bir varlığı “değiĢtirebilme” hususundaki 

deneyimlerinden, yaptıklarından ve performanslarından çıkarsanabilir.” (YetiĢkin, 

2008: 126). Gündelik pratikler içinden çıkarılabilecek eyleyen, müzik açısından 

düĢünülecek olursa bir enstrüman, bir ses, bir âĢık, bir makam ya da bir kompozitör 

olabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli unsur Ģudur ki yalnızca bir ağın 

varlığı eyleyen kavramının karĢılığı olarak düĢünülemez, eyleyen değiĢtirme 

kudretine sahip olan, farklılığı olandır. “Eyleyenlerin, basitçe, bir ağ içinde 

olduklarını ileri sürmek, vakit kaybından baĢka bir Ģey değildir. Herhangi bir fark 

yaratmayan bir eyleyen, hiçbir surette „eyleyen‟ olarak ifade edilemez. Bir eyleyen... 
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bir baĢkası için kesinlikle ikame edilemez olandır. O, bir olaydır. Deleuze‟ün 

ifadesiyle beklenmeyenin gerçekleĢmesidir.” (Latour, 2005: 73). “Ağ ise ne 

toplumun ne de yapının karĢılığına denk düĢmektedir. „Ağ‟ kavramı, internetin ve 

bugünkü popüler kullanımının içerdiği bozulma (deformation) olmadan nakletme ya 

da her tür malumata anında ve doğrudan ulaĢma anlamının tamamıyla dıĢında, 

Deleuze ve Guattari‟nin „kök-sap‟ı (rhizome) gibi „dönüĢümler‟i ifade etmektedir.” 

(YetiĢkin, 2008: 126). Eyleyen-ağ kuramında eyleyen ile ağ arasındaki tire [-], bir 

arada bulundurması ve hep arada durması sebebiyle önemli bir anlam taĢımaktadır. 

“Zıtlıkların ve çeliĢkilerin birarada bulunabilmesini de sağlayan, bireylerin, 

kurumların, anlamların, araçların, iliĢkilerin yeni ve önceden tanımlanmamıĢ 

iliĢkiler, anlamlar, düzenler, teknolojiler, örgütlenmeler ve ittifaklara dahil 

olabilmesini ve onları üretmesini olası kılan tirenin kendisidir.” (YetiĢkin, 2008:126).  

Antoine Hennion ve Thomas Gomart, etkinlik(activity) ve edilgenlik (passivity) 

kavramlarının birbirini mümkün kıldığı olaylar veya durumların varlığının ön kabulü 

ile, eyleyen-ağ kuramındaki eyleyenin (actor/actant) ve eylemin yerine, olay olmasını 

sağlayan (let/make happen) bağlara odaklanmaktadır. Bu kavramı geliĢtirmek için 

bağ kavramından yola çıkan YetiĢkin, bağ, ağ ve dönüĢüm arasındaki karĢılıklı 

iliĢkilerin „(b)ağ‟ [(net)tachment] kavramı ile ifade edilmesini uygun görmekte ve 

(b)ağ kavramını Ģu Ģekilde anlatmaktadır: 

““(B)ağ” gerek devingen ve dönüĢtürücü hareketleri, gerekse yeni anlam alanlarını oluĢturma 

potansiyeli taĢıyan tutarlı, sabit, durağan ve dogmatik olmayan, dinamik ve sürekli 

tanımlanmaktan kaçan iliĢkileri ifade etmektedir. (B)ağ, hem bir/çok ağa dâhil olmakta, hem 

sahip olduğu nitelikler nedeniyle kendisi bir ağ oluĢturmakta, hem de devingen ve tutarsız 

karakterinden ötürü yeni ağlar oluĢturmaktadır. DönüĢtürücü niteliğinden ötürü (b)ağ 

kavramındaki bağın kendisinin de bir ağ olabileceği gibi ağ da bir bağ olabilir. Bu nedenle 

bağ ve ağın söz konusu nitelikleri nedeniyle, (b)ağ kavramında birlikte kullanılması 

kaçınılmaz gözükmektedir. Durkheim‟cı toplumbilim yaklaĢımı açısından ya da hâkim olanın 

dilinden ifade etmek gerekirse, toplumsalı meydana getiren unsurlar ve koĢullar, yani bağlar 

ile toplumsalın yerine getirdiği iĢlev yani ağ, birbirinden bağımsız olarak algılanmamalıdır, 

çünkü toplumsalı yerine getiren unsur ve koĢullar değiĢtiği ölçüde, toplumsalın yerine 

getirdiği iĢlevlerde de bir dönüĢüm oluĢacaktır. Bu nedenle (b)ağ kavramı, günümüzdeki 

tekilliklere bağlı olarak değiĢen dinamik iĢleyiĢlere odaklanarak, disimetrik birliktelikler, 

birleĢmeler, ortaklıklar ve paylaĢımları içkinleĢtirmektedir.” (YetiĢkin, 2008: 128).  

Tarde‟ı günümüze taĢıyan Latour‟un eyleyen-ağ kuramı üzerinden YetiĢkin‟in 

oluĢturduğu (b)ağsal düĢünce burada öncesiyle birlikte kısaca ele alınarak 
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tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. (B)ağsal düĢüncenin müzik alanında ilk kez kullanılacak 

olması ve araĢtırmanın devamına anlaĢılır bir Ģekilde bağlanılabilmesi açısından 

(b)ağsal düĢüncenin alt baĢlıkları müzik alanından ve özellikle Doğu Karadeniz 

Bölgesi müziklerinin değiĢim sürecinden örnekler verilerek ele alınacaktır. 

2.6 TaĢıyıcı Tanımı ve (B)ağsal DüĢüncedeki KarĢılığı: “Eyleyen” 

“TaĢıyıcı” ifadesi kültürün bir coğrafyadan, bireyden veya topluluktan diğerine 

taĢınması anlamında kullanılmaktadır. BaĢka bir ifadeyle deneyimlerin yer 

değiĢtirmesi olayıdır. En basit anlamıyla somut bir nesneyi, soyut bir duyguyu, 

kısacası tüm kültür ürünlerini bir yerden bir yere aktaran, bir bireyden veya 

toplumdan diğerine taĢıyan kiĢilere, nesnelere, teknolojik aletlere, kurum ve 

kuruluĢlara taĢıyıcı denilebilir. Bir baĢka deyiĢle de kültür aktarımı ile kültürün 

değiĢmesini sağlayan her türlü aracıya yüklenilen anlamdır. (B)ağsal düĢünce 

çerçevesinde bakıldığında değiĢimi sağlayarak fark yaratabilen her taĢıyıcı bir 

eyleyendir ve kendine özgü bir ağ oluĢturur. 

Hakim olan toplumbilim anlayıĢına göre, insan, kültürel miras yoluyla kuĢaktan 

kuĢağa davranıĢ örüntülerini aktarmakta ve böylece kültürün sürekliliğini sağlayıp 

kültüre dayanıklılık kazandırmaktadır. Her birey dünyaya gözünü açtığında belirli bir 

örüntüler toplamının yani kültürel mirasın içinde olur. “Tarihsel açıdan bu veya Ģu 

kültürel örüntünün kökeni araĢtırıldığında bir bütün olarak kültürün kökeni ile 

toplumun kökeninin eĢ zamanlı olduğu görülmektedir. Kültür ile toplum zorunlu 

olarak bir arada bulunur.” (Fichter, 2002: 145).  Toplum da “ortak bir kültürü 

paylaĢan, belli bir toprak parçasında yerleĢik ve kendilerini birleĢik ve özgün bir 

varlık olarak gören insanlardan oluĢan bir grup” (Marshall, 2005: 732) olarak 

tanımlanmaktadır. Oysa günümüzde “toplum”a yüklenen bu anlamların çok genel 

olduğu daha önce belirtilmiĢti; tıpkı Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde olduğu gibi. 

Türkiye‟de Karadeniz bölgesinde yaĢayan bireyler bir bütün olarak ele alınmakta ve 

Karadeniz toplumu olarak isimlendirilerek bu bütün değerlendirilmektedir. Oysa 

yukarıdaki tanıma dönük olarak düĢündüğümüzde zorunlu olarak maruz kaldıkları 

beslenme Ģekilleri, iklim, coğrafya ve doğa koĢullarının haricinde çok fazla 

ortaklıklar taĢımayan yerel unsurların, toplum olarak ele alınıp bütünleĢtirilmesi 

yerel zenginliğin ortaya çıkarılmasının önünde engel teĢkil etmektedir. (B)ağsal 

düĢünce bu noktada yerel zenginliklerin ortaya koyulabilmesi adına çok verimli bir 
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yaklaĢımı savunmaktadır. Buna göre; “(b)ağlar, özünde toplum tanımı ve sahip olma 

ile ilgilidir. De Tarde‟a göre, toplum birliğin, ortaklığın, iliĢkinin, her türlü biçimi 

olabilir ve her Ģey toplumdur... Son derece değiĢik biçimlerde herkesin tek tek ve 

karĢılıklı olarak birbirine sahip olmasıdır.” (YetiĢkin, 2008: 128 – 129). Sahip olma 

çabası ise arzu ve inançlarla ilgilidir. Buna göre her varlık, kendisini dıĢ varlıklara 

uygun hale getirmek yerine, onları kendisine uygun hale getirmeye ve sahiplenmeye 

çalıĢır; bunu yaparken de arzu ve inanç gücünü kullanır. Örneğin, Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nde çok yaygın olarak kullanılan kemençe çalgısının, farklı köklerden, 

geleneklerden, kültürlerden gelen bireyler tarafından kendilerine uygun hale 

getirerek sahiplenme çabaları, beraberinde farklı kullanımların ve tavırların 

oluĢmasını sağlamıĢtır. Bunun sonucunda da ortaya çeĢitlilikler, yani farklı yerel 

kültür ürünleri çıkmıĢtır. Bu sebeple, yerel zenginliklerin ortaya konulabilmesi adına, 

(b)ağsal düĢünceye gereksinim vardır. Tekrar vurgulamakta yarar vardır ki, değiĢimi 

sağlayarak fark yaratabilen her taĢıyıcı bir eyleyendir ve kendine özgü bir ağ 

oluĢturur. Böylece her eyleyenin ve oluĢturduğu ağın incelenmesi ve alan 

çalıĢmalarıyla gündelik pratiklerin gözlemlenmesi sonucunda yerel kültür ürünleri, 

daha doğru ve gerçekçi bir biçimde ortaya konulabilecektir. 

2.7 Kültür Kuramları ve (B)ağsal DüĢünce 

TaĢıyıcı tanımının ve (b)ağsal düĢüncedeki karĢılığı olarak görülen “eyleyen”in, bu 

araĢtırma için öneminin daha iyi anlaĢılabilmesi, kültür kuramları ile „eyleyen-ağ‟ 

kuramını iliĢkilendirmek yoluyla mümkün olabilecektir.  

Eyleyenlerin sağlıklı bir Ģekilde analiz edilip ağ, bağ, (b)ağ kavramlarının yerli 

yerinde değerlendirilebilmesi için bugüne kadar oluĢmuĢ kültür kuramlarını, 

ekollerini ve modellerini anlamak ve bunlara ek olarak bazı dikkat edilmesi gereken 

hususları ve iliĢkileri ele alıp sorgulamak gerekmektedir. 

Maddi kültür ve teknoloji, ilkel ekonomi, sosyal organizasyon, din ve büyü, sanat 

konularını içeren etnolojinin, kültür oluĢması, değiĢmesi, yayılması, taĢınması gibi 

alanlarda ortaya koyduğu ekol ve teoriler mevcuttur. Benzer kültür unsurlarının 

birbirine bağlı olarak bir arada göründüklerini tespit eden ve kültür değiĢikliğinin ve 

kültür yaratıcılığının ana sebebi, göçler yoluyla iliĢkiye geçen halkların ve kültürlerin 

birbirlerini etkilemeleridir diyen Friedrich Ratzel böylece Tarihsel Ekol‟ün ilk 

bilinçli adımlarını atmıĢtır. “Ġnsanın yaratıcı olmadığını, taklit ettiğini savunmasına 
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karĢın, göç eden yerin Ģartlarına göre değiĢimde insanın etkin olduğunu kabul 

etmiĢtir, ancak teorisini tamamen göçlere dayandırmaktadır. Ona göre insan kültür 

yaratıcısı olmaktan çok kültür taĢıyıcısıdır.” (Kaplan, 2005: 26). (B)ağsal düĢünce bu 

noktada Ratzel ile benzer biçimde “taklit”i ön plana çıkarmaktadır. “De Tarde, 

Durkheim‟ın ve hakim toplumbilim anlayıĢının aksine toplumun mübadele 

iliĢkilerinin çok öncesinde, bir insanın diğerini taklit ettiği zaman baĢladığını 

vurgulamıĢ ve toplumu bizzat “taklit” olarak tanımlamıĢtır. Bir baĢka ifadeyle, De 

Tarde‟a göre, dil, ibadet ve din anlayıĢı, yönetim, ekonomi, ahlak, sanat, davranıĢ 

kuralları ve normlar taklit üzerinden inĢa edilmiĢtir.” (YetiĢkin, 2008: 137). 

Ratzel‟in öğrencisi olan Leo Frobenius kültürü biyolojik bir varlık olarak ele almıĢ 

ve Kültür Morfolojisi Ekolü‟nü kurmuĢtur. Ratzel ve Frobenius‟ü çıkıĢ noktası 

olarak alan fakat göçler yoluyla bazı kültür unsurlarının değil, aynı zamanda bütün 

bir kültür çevresinin de bir yerden bir yere geçebileceğini ileri süren Kültür Çevresi 

Ekolü‟nün temsilcileri Fritz Graebner, Bernard Ankermann, Wilhelm Schmidt ve 

Wilhelm Koppers onların benzerlik ve biçim ölçütüne nicelik ölçütünü de 

katmıĢtırlar. Amerika‟da Tarihsel Ekolü temsil eden en önemli isim ise Franz 

Boas‟tı. “GeliĢtirilen tarihsel yöntem, „tarih‟ sözcüğünün genel olarak ifade ettiği 

“geçmiĢin incelenmesi” anlamında değildir. Zaman ve mekanda tek ya da özel obje 

ve olguların incelenmesidir. Her kültür, içinde bulunduğu sosyal ve coğrafi çevrenin, 

dıĢardan gelen ya da kendi yaratıcılığı sayesinde sahip olduğu kültür malzemesini 

geliĢtirerek biçimlendirdiği bir tarihselliği temsil eder düĢüncesi savunulmaktadır. Bu 

görüĢ, antropolojide kültürel hareketleri belli aĢamalarda açıklamak için parçalar 

toplama yöntemi yerine, keĢif ve dağılma olaylarını izleme boyutunu getirmiĢtir.” 

(Kaplan, 2005: 29). Boas‟ın “zaman ve mekanda tek ya da özel obje ve olguların 

incelenmesi” olarak ifade ettiği “tarihsel” yaklaĢımının (b)ağsal düĢüncenin içindeki 

mevcudiyetinden daha önce bahsedilmiĢti. Yeri gelmiĢken tekrar edilmesinde yarar 

vardır. (B)ağsal düĢünce toplumu Tarde‟ın yolundan giderek tekilliklere indirger ve 

Latour‟un ifadesiyle topluma miyop bakar. Zaman içinde değiĢen gündelik pratikleri 

alanda yani mekanda arar. 

Bunların dıĢında Elliot Smith‟in tüm kültürlerin Mısır coğrafyasından yayıldığını öne 

sürdüğü Difüzyonist (Yayılımcılık) Ekolü; Bastian‟ın kültür yayılmalarını reddettiği 

kültürler arasındaki farkların o kültürü çevreleyen iklim ve coğrafya gibi dıĢ etkili 

unsurlardan kaynaklandığını savunduğu Temel DüĢünce Teorisi; Lewis Morgan‟ın 
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çevreden ve coğrafyadan gelen bazı etkilerin dıĢında genel olarak insan 

topluluklarının aynı evrimsel güce ve yeteneğe sahip olduklarını varsayan Evrimci 

Ekolü ve insanın bir kültür taĢıyıcısı olmadığını ve insan ihtiyacının her zaman yeni 

kültür unsurlarının yaratılmasında rol oynağını ileri sürerek göç teorisini reddeten 

Fonksiyonalist Ekol mevcuttur. 

Bakıldığında tüm bu ekollerin ana amacı, insanın ve dolayısıyla toplumun ürettiği 

kültür ürünlerinin kökenine inebilmektir, (b)ağsal düĢüncenin ise böyle bir kaygısı 

yoktur. (B)ağsal düĢünce Gilles Deleuze ve Félix Guattari‟nin “köksap” 

kavramından beslenir. Buna göre, “kökü olup, o kökten itibaren dallana budaklana 

ilerleyen bir düĢünce silsilesi değil... herhangi bir yerden bir anda ortaya çıkan ve 

çıktığı yerle kökensel bir bağı olmadan yeni ağlar kurmakta olan iliĢkiler” (Akay, 

2002: 109) e odaklanmaktadır. Bu noktada kökenden çok tekrar ve taklit yoluyla 

değiĢen iliĢkiler ve gündelik pratiklerdeki yansımaları, (b)ağsal düĢüncede kökene 

oranla çok daha önemli bir yeri teĢkil eder. Fakat bu, (b)ağsal düĢüncenin geçmiĢi, 

geleneği veya kökeni hiç bir Ģekilde ifade etmediği anlamına da gelmemektedir. 

Nitekim, her taĢıyıcının bir eyleyen olduğundan yola çıkılarak -taĢıyıcı kavramı tüm 

bu ekoller içerisinde kendine yer bulmaktadır- eyleyenlerin dünya tarihinin 

baĢlangıcından ve hatta ilk insan varlığından itibaren etkin biçimde varolduklarını 

göstermektedir. Dolayısıyla, eyleyenler analiz edilirken kültürel açıdan geçmiĢe 

yönelik bir sınırlama getirilmemelidir. Diğer taraftan Tarihsel Ekol ve devamındaki 

Kültür Çevresi Ekolü‟nde belirtildiği gibi, eyleyenler sadece kendi kültürlerini 

taĢımamakta, kendi çevrelerindeki veya etkilenim sahası içinde yer aldıkları diğer 

unsurları da taĢımaktadırlar. Bu ekollerde belirtilen taĢınmanın daha çok göçe ve 

toplu insan hareketlerine dayalı olması günümüz Ģartlarında fazla kabul edilebilir 

değildir. Günümüzde kültür yayılması için göçe veya toplu insan hareketlerine gerek 

kalmamaktadır. Eyleyenler tarihteki gibi yaya veya atlı olarak bir yerden bir yere 

gitme hızını zaten tekerleğin icadından sonra aĢmıĢtı. Günümüzde ise teknolojinin 

yardımıyla bu hızı binlerce kez katlayarak aĢmıĢ durumdadırlar. Fakat herĢeye 

rağmen burada anlatmak istediğim en önemli husus eyleyenlerin hala kültür 

çevrelerini de her ortamda eylemeye devam ettikleri ve bunu gündelik pratiklerine de 

yansıttıklarıdır. 

Eyleyenlerin aktardığı ürünün ne kadar kendinden olduğunu ne kadarının çevre 

etkilenimli olduğunu ayırt edebilmek baĢka bir sorun olarak görülmektedir. Örneğin, 
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Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde bundan 50-60 yıl öncesine kadar kemençenin 

çalınmadığı fakat çevre etkileriyle kemençenin çalınmaya baĢladığı yerleĢim 

alanlarında yaĢayan genç bir eyleyenden alınan kemençe kaydı analiz edilecektir. Bu 

analiz esnasında değiĢimi görebilmek için, mutlaka kemençecinin kendi kültürünü 

kemençeye ne kadar taĢıdığını yani “bağ”ı ve çevre etkisiyle sahip olduğu kemençeyi 

kendi kültürü olarak kullanan çevresiyle ne gibi farklılıklar taĢıyarak kullandığını 

yani “(b)ağ”ı belirleyip değerlendirmek gerekmektedir. Bu noktada Latour‟un ifade 

ettiği “güçlü/zayıf bağlar” ve Tarde ile Deleuze‟ün “tekrar” kavramından yola 

çıkarak tekrarın unsurlarından biri olarak gördükleri “taklit”in çözümlenmesi gerekir. 

“Güçlü bağlar, gündelik hayatta örneğin demokrasiye bağlılık, laikliğe bağlılık, 

diline bağlılık, Ġslama bağlılık, eĢine bağlılık yahut alkole bağ(ım)lılık, uyuĢturucuya 

bağ(ım)lılık, çukulataya bağ(ım)lılık ile ifade edilirken, zayıf bağların eyleyenlerin 

tarihinden, kültüründen, geleneklerinden, ailesinden, kökeninden, sağlıklı beslenme 

iradesinden kopmasına ya da sapmasına neden olduğu ileri sürülmektedir. Oysa 

körleĢtirici, sağırlaĢtırıcı, dilsizleĢtirici olan, güçlü bağlara sahip olanların 

eylemlerini, yaĢam tarzlarını ve tutumlarını artık kimin yahut neyin denetim altında 

tuttuğu ile “ilgilenmemeleri” gerçeğidir. Aynı anda birden çok yere dahil olmaktan 

ya da sürekli birçok kimliğe, zihniyete, geleneğe, role eĢ zamanlı olarak uyum 

sağlamak ve sahip olmak durumunda kalmaktan yorulan, bıkan için tek bir yere/Ģeye 

bağlı olmak, sahip olmak ve aidiyet hissetmek tercih edilmektedir.” (YetiĢkin, 2008: 

133). Yukarıda verilen örnekten devam ederek açıklanmaya çalıĢılırsa, genç olarak 

nitelenen kemençecinin geçmiĢe yönelik deneyimlerinin sınırlılığı durumu da ortaya 

çıkacaktır. Yani kemençeci kendi bölgesindeki bağa zayıf bağlarla bağlıdır. 

Dolayısıyla 50-60 yıl gibi bir süreçte o bölgede yaĢanılan deneyimler sonucunda 

oluĢan bir (b)ağın içinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu durumda ürettiği 

yeniliklerle hem eyleyen olan, hem de yeni bir ağ içinde de yer alan kemençeci bu 

dönüĢüm içerisinde kendi bölgesinde bir (b)ağ oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra, 

kemençecinin yaptığı öncekini tekrar ve taklitten de ibaret olabilir. Ancak bu 

durumda kemençeci herhangi bir yenilik getirmediğinden eyleyen olarak 

nitelendirilemeyecektir. Aynı zamanda bu kemençecinin kendi bölgesindeki mevcut 

bağa olan bağlılık düzeyi de bu paralelde düĢünülmelidir. Yani bu durumdaki 

kemençeci kendi bölgesindeki bağa güçlü bağlarla bağlıdır. Bu bir anlamda 

muhafazakarlık ve tutuculuk olarak da yorumlanabilir. Ayrıca önceki deneyimlere 

saygı, öncekiler gibi olmak, temkinli olmak, bildik olanı tercih etmek gibi durumlar 



 
25 

da kemençecinin bu durumunu değerlendirirken üzerinde düĢünülmesi gereken 

unsurlardır. 

Alan Merriam ve Timothy Rice‟ın etnomüzikoloji modelleri ile (b)ağsal düĢünceyi 

karĢılaĢtırmakta da fayda vardır. Merriam modelini oluĢtururken müziği üç analitik 

düzlemde incelemekteydi. Bunlar kavramlaĢtırma, davranıĢ ve ses‟tir. Merriam 

modeli aralarındaki sıkı iliĢkiler olan bir döngüye dayanmakla birlikte modelin 

incelendiği üç unsur kendi içinde de döngüler oluĢturabilen baĢlıklardan ibarettir. Ses 

veya davranıĢ tek baĢına bir anlam ifade etmeyeceği gibi kavramlaĢtırma da 

bunlardan en az biri olmadan varolamaz. Peki nedir Merriam‟ın modelindeki 

birleĢtirici unsur? Cevabı çok kısa ve anlaĢılır verilecek olursa: icracı, yani (b)ağsal 

düĢüncedeki eyleyendir. Merriam‟ın modelinde dinleyici tarafından müzik, kültürel 

inanç ve kavramsal değerlere dayanan bir yargı olarak ortaya çıkar. Ġcracı 

dinleyicilerin bu yargılarını değerlendirerek ortaya bir kültür ürünü çıkarır. Bu ürün 

(ses/müzik) sonucunda icracı ile dinleyici arasında kültürel eleĢtiriye dayalı olumlu 

veya olumsuz sonuçlar çıkar. Bu sonuçlar olumlu ise müziğin davranıĢa dönüĢmesi 

için güçlendirilerek tekrarlanır. Fakat olumsuz ise icracı kavram ve davranıĢı tekrar 

gözden geçirdikten sonra değiĢtirir ve süreci yeniden baĢlatır. Dikkat edilirse 

müziğin davranıĢa dönüĢmesi için güçlendirilerek tekrarlanması gerekliliği 

mevcuttur Merriam‟ın modelinde. Görüldüğü gibi tek baĢlarına pek bir anlamı 

olmayan kavramlaĢtırma, davranıĢ ve ses unsurlarını bir araya getiren icracı, bu 

döngüyü sağlayarak ağ oluĢturan bir eyleyendir. Özellikle günümüzde bu model kitle 

iletiĢim araçları tarafından da etkin olarak kullanılmakta ve insanlara sürekli olarak 

yeni bir ürün sunma ve tüketimi arttırmak amaçlanmaktadır. Olumlu ve olumsuz geri 

dönüĢlere göre de toplum davranıĢları yönlendirilirken, kitle iletiĢim araçları, 

oluĢturdukları ağlarla yalnızca birer eyleyen durumunda olmaktadır. 

Merriam‟ın modelinin Ģüphesiz ki etnomüzikoloji ve antropolojiye en önemli katkısı 

kültür içinde müzik anlayıĢı olmuĢtur. Bu anlamda da düĢünüldüğünde Ģu anda 

popüler kültürün dünyayı kuĢattığı günümüz toplumunda kitle iletiĢim araçları gibi 

eyleyenlerin sağladığı ağların belirleyici olması gayet doğaldır ve Merriam‟ın 

modeline uyumlu görünmektedir. Bu modelin önemli olan tarafı ise, davranıĢ ve 

yargıları belirlerken ve topluma bunları sunup tekrarlarla bu davranıĢları toplum 

içinde güçlendirmeye veya değiĢtirerek yeni davranıĢlar oluĢturmaya çalıĢırken 

etkilendiği unsurların belirlenmesidir. Çünkü bu gibi eyleyenlere güçlü bağlarla bağlı 
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olanlar yukarıda bahsedildiği gibi belli bir süreden sonra eylemlerini, yaĢam 

tarzlarını ve tutumlarını kimin yahut neyin denetim altında tuttuğu ile 

ilgilenmemektedir. Bu durum tüketim kültürünü yöneten ve sömürgeci mantıkla 

gücü elinde tutan iktidar anlayıĢının beslendiği en temel ağı oluĢturmaktadır. 

Merriam‟den farklı olarak tarihsel yapıyı, bireysel yaratı ve deneyimleri, sosyal 

sürekliliği zorunlu olarak gören Rice, Merriam‟ın modelini Cilfford Geertz‟in 

“Kültürlerin Yorumlanması”ndan etkilenerek geliĢtirmiĢtir. “Rice, Tarihsel yapı 

içersinde müzik – kavram – davranıĢ iliĢkisi çözümlenirse “değiĢim süreci”; sosyal 

süreklilik içinde müzik – kavram – davranıĢ incelendiğinde “süregelen ses yapısının 

sosyal güç çevresindeki değeri”; bireysel uyum ve deneyim içinde müzik – kavram – 

davranıĢ incelendiğinde bir müzik kültürünün davranıĢ ve düĢünce / kavram 

değiĢiminde “bireyin rolünün ne olacağının” kavranabileceğini öne sürmektedir.” 

(Kaplan, 2005: 92 – 93). Rice‟ın bu modelinde “değiĢim süreci”ni belirlemek 

amacıyla tarihsel yapı ön plana çıkarılmıĢtır. Hatta Rice‟tan sonra Anthony Seeger da 

bu model için tarihsel yapının önemini vurgulamıĢtır. Rice‟ın belirlemek istediği 

değiĢim sürecini oluĢturanlar da yine eyleyenlerdir. Rice‟ın belirttiği gibi tarihsel 

yapının bireysel irade ve sosyal süreklilik örnekleriyle değiĢimi kısmen 

açıklayabileceği düĢünülebilir, fakat Rice, bu bireysel iradeyi ve sosyal sürekliliği 

sağlayan araçların veya kiĢilerin kimler olduğu noktasında yani eyleyenlerin 

vurgulanması anlamında eksik kalmaktadır. Bu sebepledir ki, Rice‟ın modeli her 

basamağında Merriam‟in modelinin temel ilkelerini kullanmak zorundadır. Buna 

rağmen müzik kültürünün davranıĢ ve düĢünce/kavram değiĢiminde bireyin rolünü 

öne çıkaran Rice, Tarde‟ın tekillikleri iĢaret etmesiyle yani toplumu bireyler 

düzeyinde tartıĢmasıyla örtüĢmekte ve (b)ağsal düĢünce ile birleĢmektedir. Herhangi 

bir yerleĢimin ve bu yerleĢimde yaĢayan halkların tarihlerini, kültürel değerlerini ve 

sosyal süreçteki deneyimlerini (tekrar/taklit) iyi analiz etmek tek baĢına yeterli 

değildir; değiĢimin anlaĢılması birey bazında gündelik pratiklerin 

değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Gündelik pratikleri oluĢturan, eylemleri ve 

iliĢkileri içine alan bağların yani eyleyenlerin müzik alanında belirlenmesi ve etki 

alanlarının hesaplanması (ağın büyüklüğü ve bağlı olanların güçlü/zayıf bağlarla 

bağlı olması gibi çözümlemeler) bu anlamda önemli olacaktır. 
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2.8 Eyleyenler 

Eyleyenler, Latour tarafından ikiye ayrılarak insan olanlara (actor) ve insan 

olmayanlara (actant) denmiĢtir. Buradan yola çıkarak müzikle ilgili bir yerel kültür 

araĢtırmasında değiĢim sürecinin belirlenebilmesi adına bir takım ağları oluĢturan 

eyleyenler bu bölümde belirlenmeye çalıĢılacaktır. Bu çaba içerisinde belirlenen 

eyleyenler, Latour‟a sadık kalınarak ikiye ayrılacak ve insan olan/olmayan 

eyleyenler alt baĢlıklarıyla sunulacaktır. 

2.8.1 Ġnsan Olan Eyleyenler (Actor) 

Ġnsan olan eyleyenler (actor), toplumun belli bölümlerinde veya kendi etkinlik 

sahaları içerisinde sahip oldukları kültür ürünlerini, bir baĢka deyiĢle sahip oldukları 

deneyimleri tekrar ve taklit ile birlikte, bu deneyimleri yaĢatma kaygısı olarak veya 

olmayarak, insancıl içgüdüyle hareket eden, bunun sonucunda kültürel mirası 

aktarmak ve özgür ürünlerle değiĢtirip yaygınlaĢtırmak gibi faaliyetlerde bulunan 

kiĢilerdir. Bunlar, âĢıklar, kaynak kiĢiler, derlemeciler, folklorcular, gezginler, 

çalgıcılar vb. olabileceği gibi en önemli nokta Ģudur ki bu kiĢilerin değiĢtirme 

yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, “tekrar” kavramını açmak 

konunun anlaĢılması için faydalı olacaktır. Tarde ve Deleuze‟ün savunduğu “tekrar” 

kavramından daha önce bahsedilmiĢti. Burada açıklanacak olan Deleuze‟ün “tekrar”ı 

ikiye ayırıp iliĢkilendirmesidir. Deleuze “basit tekrar” (bare repetition) ve 

“örtülü/karmaĢık tekrar” (covered/complex repetition) kavramlarını ortaya 

koymuĢtur ve buradan yola çıkarak tekrarın unsurlarından biri olarak gördüğü 

“taklit”i bu kavramların merkezine yerleĢtirmiĢtir. “Bu yaklaĢım, (b)ağ kavramını 

açabilmek ve kullanabilmek için son derece elveriĢli bulunmaktadır, çünkü bağ ve 

ağın, mikro ve makronun yahut birey ve toplumun birbirinden ayrı unsurlar 

olmayabileceğinin somut ispatı, aynı zamanda model ve kopya arasındaki iliĢkinin 

niteliğinde bulunmaktadır. Model ve kopya arasındaki iliĢki bağlamında siyasi ve 

etik tavırlar esas alındığında birbirinden bağımsız olmayan iki gruptan baĢka bir 

ayrıĢma söz konusu olmadığı görülecektir. Bir baĢka deyiĢle, atalardan kalan 

gelenek, ritüel, norm, davranıĢ biçimi, zihniyet ve yasaların yanı sıra nesilden nesile 

aktarılanların tekrar ve taklit edilerek korunmasını ve sürdürülmesini arzu edenler ile 

tekrar ve taklit ederek yeniyi üreten ve sahiplenen yaratıcılar ya da yenilikçiler 

arasındaki mücadele söz konusudur.” (YetiĢkin, 2008: 138). Örnek olarak, dünyanın 
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herhangi bir yerindeki yerel bir çalgının iki farklı icracısı ele alınacaktır. Ġlk icracı 

nesilden nesile aktarımı gerçekleĢtirirken, ezgilerin korunmasını ve sürdürülmesini 

arzu ederek tamamen “basit tekrar” ve “taklit” yoluyla bu çalgıyı çalmaktadır. Diğer 

icracı da, aynı deneyimleri “örtülü/karmaĢık tekrar” ve “taklit” yoluyla değiĢtirerek 

yeniyi üretmekte ve sahiplenmektedir. ĠĢte bu noktada, belirtilen bu iki bireyin 

mücadelesi söz konusudur. Birbirinden bağımsız iki farklı gibi tanımlanan bu iki 

bireyin varlıklarını sürdürebilmeleri ise birbirlerine bağlıdır. Biri değiĢen dünya 

koĢullarında, korunma ve sürdürülme arzusuyla aynı yerde durarak sadece riski 

düĢünmekte, ifade etmekte ve mahkum bir anlayıĢla kaybolmaktadır. Diğeri ise, 

korunma ve sürdürülme arzusunu ürettiklerine taĢıyarak, riske karĢı yenilikler 

yaratarak, yeni ve sürekli değiĢen dünya düzeninde yerini almaktadır. 

“Deleuze‟e göre ilk tekrar (basit tekrar), kavramın kimliği ya da temsil ile açıklanan aynının 

(same) tekrarıdır; ikinci tekrar (örtülü/karmaĢık tekrar) ise fark içerir, kendisini bir 

temsilsizliğin (a-presentation) heterojenliği ve düĢüncenin (idea) değiĢikliği içine dahil eder. 

Biri olumsuzdur; kavramın içinde varsayılarak meydana gelir; diğeri ise olumlayıcıdır, 

düĢünceyi aĢarak meydana gelir. Biri farazi, diğeri kategoriktir... Biri durağandır, diğeri 

dinamik... Biri sonuçta, diğeri nedende tekrardır. Biri kapsamlı, diğeri yoğundur. Biri sıradan, 

diğeri ayırt eden ve tekil... Biri yatay, diğeri dikey... Biri geliĢtirilmiĢ ve açıklanmıĢ, diğeri 

kuĢatılmıĢ ve yorumlanma ihtiyacı içindedir. Biri devreden, diğeri evirilendir. Biri eĢitlik, 

oran (commensurability) ve simetri, diğeri eĢitsizlik, oransızlık ve disimetri temeli 

üzerindendir. Biri cansızdır, diğeri ölümlerimizin ve yaĢamlarımızın sırrının yanı sıra 

zincirlerimizi, özgürlüklerimizi, Ģeytani ve sonsuz olanı taĢır. Biri „basit‟ tekrardır, diğeri ise 

kendisini örterek, maskeleyerek ve gizleyerek biçimlendiren „örtülü‟ tekrardır. Bu (örtülü) 

tekrar kendisini örttüğü, maskelediği ve gizlediği Ģeylerden daha önce var olamaz ve 

kendisini biçimlendirerek sarılmıĢ ve kapatılmıĢ olduğu basit tekrar içinde hem basit tekrarı 

kurar hem de basit tekrarın içinde kendisi kapatılır. Bu iki tekrar birbirinden bağımsız 

değildir. Basit ve örtülü tekrarın birbirine birbirine karĢıt olmadığı ve birbirine bağımlı 

iĢlediği göz ardı edilmemeli, bilhassa örtülü tekrarın basit tekrarı kapsadığı hatırlanmalıdır.” 

(YetiĢkin, 2008: 142).   

Eyleyenlerin ağ oluĢturabilme durumlarına böylece açıklık getirilmektedir. Ġnsan 

olan eyleyenlerin nesilden nesile taĢıdıkları kültür ürünlerinden anlaĢılacağı üzere 

güç tarafından yönetilmedikleri sürece toplumu yönetmek gibi bu türden kaygılar 

taĢımadıkları da görülmektedir. Fakat günümüzde insan olan eyleyenlerin bir kısmı 

güç tarafından yönetilerek kullanılmaktadır. Edip Günay‟ın Ģu tespiti buna örnek 

olabilir. “Halk arasında müzik yapanlar, çalanlar ve söyleyenler, kendilerinin 

efendileri idiler. Halk müzikçileri ne zaman para karĢılığı müzik yapar olduysa, o 
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zaman müzik kazanç aracı, kendileri de baĢkaları için çalıĢan olmuĢlardır.” (Günay, 

2006: 244). Günümüzdeki popüler Ģarkıcıların büyük bir kısmı insan olan ve güç 

tarafından yönetilen eyleyenlere örnektirler.  

Manevi değerleri, yargıları, duyguları „basit tekrar‟ yoluyla taklit eden taĢıyıcılar 

geniĢ kitleler üzerinde etkili değillerdir. Bölgesel olarak etkindirler ve yerel kültür 

ürünlerinin yeniden aktarımında ve yaygınlaĢmasında çok önemli yerleri vardır. Bu 

taĢıyıcılar ancak ürünü yeniden dolaĢıma sokabilir fakat yeni bir „oluĢ‟ 

yaratamadıklarından eyleyen olarak değerlendirilmezler.  

“Bir milletin en önemli değerlerinin baĢında kültür varlıkları gelir, özellikle halk 

kültürüne ait değerler dinamik alt yapısıyla insanlığımıza orjinal karakter 

kazandırır.” (Değerli – Ötken, 1999: 78). ĠĢte bu orjinal karakteri oluĢturan çok 

büyük oranda insan olan eyleyenlerdir. Etkin oldukları ağlarda kültür içerisindeki 

müzik de o ağın özelliklerini yansıtırken, anlık veya sürekli ihtiyaçlarını, 

problemlerini ve tüm duygu düĢüncelerini açığa çıkarır.  

Kitle iletiĢim araçlarının olmadığı, taĢınmanın insan yoluyla sağlandığı dönemlerde 

geleneklerin oluĢması ve değiĢmesi neredeyse çevresel etkilere, yayılma ve yöneĢme 

süreçlerine bağlı olmuĢtur. “Gelenekler, kuĢaktan kuĢağa geçen kültürel miraslardır. 

OluĢumları toplumların uzun deneyimleri sonucunda gerçekleĢmiĢtir. Ve belli 

ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde düzenlenmiĢlerdir. Bu nedenle değiĢimleri 

değiĢmekte olan toplumsal koĢullara göreli ve demelere dayalı olarak 

gerçekleĢtiklerinden zaman almaktadır.” (Günay, 2006: 247). Çevre etkilerinin 

olmadığı kurum ve kuruluĢların yer almadığı ilkel kabilelerde ise tamamen kiĢilere 

bağımlı bir aktarımdan ve değiĢimden bahsedilebilir ve yaratı da aynı oranda az 

olacağından değiĢim çok daha yavaĢ seyreder. 

ÇalıĢma alanım olan Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde insan olan eyleyenler çok etkin 

biçimde eylemlerini ve iliĢkilerini sürdürmektedirler. Fakat özellikle tarihten 

günümüze dek önemli bir liman Ģehri olan Trabzon‟da ticaretin her dönemde canlı 

olması bu Ģehirde kozmopolit bir Ģehir kültürü oluĢturmuĢtur. Günümüzde Ģehir 

kültürünün yaĢandığı alanlarda insan olan eyleyenlerden hatta güç tarafından 

yönetilmeyen eyleyenlerin ürünlerinden bahsetmek oldukça güçtür. “Adorno bir 

zamanlar Mozart‟ın, daha yakın dönemde ise Offenbach ile Johann Strauss‟un bile 

yaptıkları bir iĢ olan folk müziğinden yola çıkarak operalar ve operetler 
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bestelemenin, Ģarkıları ve dansları ele alınıp sanatın eliyle iĢlenecek bir folk‟un ve 

folk yaĢamının kalmadığı günümüzde, bütünüyle olanaksızlaĢtığını ileri sürmektedir. 

Pazarın geniĢlemesi, kırsal kesimin pazara açılması ve burjuva rasyonel toplum 

totalitesinin tüm toplumsal yaĢamı iĢgali sonunda günümüzün halk toplulukları için 

yapılan bu tür müzik, artık, ne denirse densin, folk‟dan kaynaklanan bir müzik 

olmamaktadır. Burjuva toplumunun, sadece baskı altındaki sınıflar üzerinde değil, 

egemen sınıfın kendi kendisi üzerinde de uyguladığı reel-bilinç düzeyine seslenen bir 

müzik olabilmektedir.” (Oskay, 2001: 71). Ġnsan olan eyleyenler, Doğu Karadeniz 

Bölgesi müziklerinin değiĢim süreci anlatılırken örneklerle detaylandırılacaktır. 

2.8.2 Ġnsan Olmayan Eyleyenler (Actant) 

Ġnsan olmayan eyleyenler (actant), günümüzde kurdukları ağlarla en etkin iliĢkileri 

oluĢturan ve eyleme dönüĢtüren eyleyenlerdir. Hatta birçok durumda insan olan 

eyleyenlerin ağları, bu tür eyleyenlerle de iliĢki kurmak mecburiyetindedir. Bunların 

içinde en önemli yeri kitle iletiĢim araçları olarak bilinen tv, radyo, internet vb. 

oluĢturmaktadır. Fakat bu bir çalgı, bir ses, bir kurum veya bir mekan da olabilir. 

Kültürel değiĢimin en hızlı sağlanabileceği yöntemin kitle iletiĢim araçlarına sahip 

olmak ve insanlığa hükmetmek olmasından dolayı bu tür eyleyenler bir takım 

güçlerin elinde bulunmakta ve güçlü bağlarla bu ağlara bağlı olan bireyler sürekli 

denetim altında tutulmaktadır. Kültürün bir parçası olan müzik, toplumun 

sorunlarını, sevinçlerini, hüzünlerini, acılarını vb. tüm konularını en iyi Ģekilde 

iĢlemek zorundadır. Eğer müzik içinde bulunduğu toplumun özsel ve yapısal 

iĢlevlerine hitap edemiyorsa, o toplum bazı güçlerin etkisi altına girmiĢ demektir. Bu 

bağlamda, popüler müzik, üretilmesinden itibaren tüketiciye ulaĢana dek yapısal, 

kültürel, ideolojik vb. birtakım etkilere uğratılmaktadır. “Günümüzde müzik 

konusunu kapitalist üretim biçimi ve ilintileri içinde ele almak gerekir. Bu ele alıĢ 

sadece müziğin emtia oluĢu değil aynı zamanda, müzikle ilgili kültürel kurumların ve 

örgütlenmelerin de aynı pazar yapısının bütünleĢik bir parçası olmasından dolayıdır. 

Egemen ideolojileri ve kültürel iliĢkileri destekleyen müzik üretimi bu pazar 

yapısının temel ürün biçimidir.” (Erdoğan, 2000: 11). 

Müzik, toplumların kendi dinamiklerini oluĢturmalarında çok önemli bir rol oynar. 

Dolayısıyla bir toplumu etkilemek veya ona hükmetmek için o toplumun müzik 

üretimindeki özgürlüğünü kısıtlayarak sunduğunuz seçeneklerden birini tüketmesini 
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sağlamanız gerekmektedir. Popüler müzik pazarını yöneterek üretimi ne yönde 

yapacağına karar verenler bunu sağlayabilmek için kitle iletiĢim araçlarını 

kullanırlar. “Pop Kültür Oluyor” adlı kitabında McGregor Avustralya‟daki tabloyu 

Ģu Ģekilde aktarmaktadır: 

“Zamanımızın acı gerçeklerinden bir tanesi de, çok küçük bir azınlık tarafından 

denetlenmekte olan kitle iletiĢim araçlarının kültürümüz üzerindeki egemenliğidir. 

Televizyon, radyo, sinema ve gazeteler çoğumuzun yaratıcı yönlerini yok ederek, 

bizleri pasif birer izleyici haline soktu. Televizyonun önüne çöktüğümüzde bize 

pompaladıkları, son derece ticari ve yönlendirici görüntüler. YaĢamımızın hemen her 

anında reklam veya reklamla ilgili program bombardımanına tutuluyoruz. Bu 

programlar bizi reklamcıların ve kitle iletiĢim araçları tekellerinin istedikleri 

Ģekillerde davranmaya itiyor.” (McGregor, 2000: 32). 

“Medya‟nın bitmek tükenmek bilmeyen, bireyi adeta baskı altına almaya ve 

yönlendirmeye çalıĢan etkileri vardır...Ġnsanın kendi toplumsal etkileĢimlerini kurma, 

sürdürme ve eleĢtirme gücünü zayıflatan, empoze edilenleri düĢünmeden yerine 

getiren değerleri körelmiĢ varlığa dönüĢtüren medya etkileri yabancılaĢmayı 

hazırlayıcıdırlar.” (Günay, 2006: 201-202). Bu konuda YabancılaĢma kuĢağının da 

derin bir inancı vardı: “Tercih edilen tüketim tipi, kitle iletiĢim araçlarının beğenileri 

ve arzuları manipüle etmesinin etkisiyle toplumsal bakımdan genelleĢmiĢti. Bu 

anlayıĢa göre, herkes, “aynı” Ģeyden (bu “aynı”nın nesnelere, ürünlere, sanat 

biçimlerine, pratiklere vb. mi iĢaret ettiğine bakmaksızın) hoĢlanmaya, memnun 

olmaya ve ihtiyaç hissetmeye yönlendiriliyordu.”(Heller-Feher, 1993: 203-204). 

Müzik, egemen devletlerin çıkarları doğrultusunda pazara hükmetmek adına sınıf 

çıkarlarını kendi içinde taĢımaya baĢlamıĢtır. Bu çıkarlar doğrultusunda müzikler 

üretilmiĢ ve toplumun Ģuuru ve özgürlüğü elinden alınmıĢtır. Ġnsan olmayan 

eyleyenlerin müzik alanındaki önemli lısmını oluĢturan kitle iletiĢim araçları 

aracılığıyla sömürgeci devletlerin üstün olarak kabul ettikleri kendi kültürleri 

sömürülmeyi bekleyen birçok topluma aĢılanmıĢtır. 

Theodor Adorno‟ya göre bu tür toplumlardaki dinleyici bireyler “müzikte bulduğu 

doyumlar aracılığı ile kendi toplumsal konum ve realitesinden uzaklaĢmaya 

yöneltilmektedir. Daha açıkçası, hem toplumdan ve onun tarihinden, hem de 

müzikten kopmaya itilmektedir.” (Oskay, 2001: 64). 
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ÇalıĢma alanım olan Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde kitle iletiĢim araçlarının özellikle 

Ģehir merkezlerinde etkili olduğu görülmektedir. Sahilden içerilere girildikçe 

yüksekliğin artması, coğrafyanın aman vermeyen yapısı ve nüfus yoğunluğunun 

azalmasıyla birlikte bu etkinin de azaldığı hatta yaylalara yakın bazı köylerde 

neredeyse yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Bu durum genel olarak 

yeryüzünde böyledir. ġehirleĢme ve Ģehir kültürü ile ilgili olan bu süreç de bir takım 

ideolojik unsurları içerir ve kitle iletiĢim araçları yine en önemli aracılardır. “Popüler 

kültür, “folk” olmayan halkın kültürü, yani Ģehirli halkın kültürü, folk ise köy 

ahalisinin kültürüdür. Bu tabii bir iktisadi dönüĢümle iliĢkilenir. Kapitalizmdir bu. 

Feodal üretim iliĢkileri, daha geniĢ anlamda tarımsal üretimin hayata hakim olduğu 

dönem, folk kültürünü öne çıkartır. Folk kültür, köy ya da kır ahalisinin kendi üretip 

tecrübe ettiği, yaĢadığı, tükettiği kültürdür. Ġnsanlar bu kültürü kendileri üretir ve 

tüketir. Popüler kültür ise Ģehir ahalisi için üretilen, ona sunulan ve ona satılan bir 

kültürdür. Burada önemli bir fark var. Kapitalist sistemin geliĢmesiyle uyarlı olarak 

köylerin boĢalması ve endüstrileĢme süreci içerisinde Ģehirlere yığılan insanların 

yaĢamlarına karĢılık gelen, artık popüler kültürdür.” (Atay, 2004: 154). Bu durum, 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde oldukça yoğun yaĢanmıĢ ve hala yaĢanmaktadır. 

Bölgede köyden Ģehirlere göç artarak sürmekte ülkemizde adrese dayalı nüfus 

sayımına geçilmesinin ardından bölge nüfusunun bir önceki sayıma göre yaklaĢık 

%20 azaldığı görülmektedir. Bu da insan olmayan eyleyenleri ve dolayısıyla kitle 

iletiĢim araçları sayesinde oluĢturdukları ağları kullanan güçlerin bölgedeki halk 

kültürünün geleceğini tehdit ettiğini göstermektedir. Ġnsan olmayan eyleyenler, -

özellikle kitle iletiĢim araçlarının dıĢında varolan eyleyenler- Doğu Karadeniz 

Bölgesi müziklerinin değiĢim sürecinde etkin olarak oluĢturdukları ağlar incelenirken 

örneklerle açıklanacaktır. 
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3.  BÖLGE MÜZĠKLERĠNĠN ARKA PLANI 

Doğu Karadeniz Bölgesi gerek coğrafi yapısı ve gerek tarihi olayları itibariyle 

onlarca topluluğa ev sahipliği yapmıĢtır. Orta Asya‟dan gelen göç yolları üzerinde 

bulunan, Ġpekyolu güzergahının önemli ayaklarından biri olan, özellikle Trabzon 

limanı gibi çok iĢlek limanlara sahip olan ve transit karayoluyla Ġran‟dan Asya‟ya 

açılan, zengin maden yataklarına sahip Doğu Karadeniz Bölgesi, tarih boyunca ilgi 

çeken bir bölge konumundadır. Bunun doğal sonucu olarak yerli halkların bölgede 

görülmesiyle baĢlayan ve bugüne dek uzanan süreçte bölgede yaĢayan topluluklar 

birbirleriyle karıĢarak karmaĢık bir yapıya dönüĢmüĢtür. Bölge kültürü ve bölge 

müzikleri de buna göre Ģekillenerek günümüze ulaĢmıĢtır. Bu sebeple, Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde yaĢamaya devam eden veya daha önce yaĢamıĢ olan 

toplulukların her birinin bölge müziğinin değiĢimi üzerinde az veya çok etkisi olduğu 

düĢünülmelidir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde, bölgenin tümüne hakim olan ortak bir müzikal yapı 

bulunmamakla birlikte, farklı toplulukların yerleĢim yerlerindeki nüfus ağırlıklarına 

göre de bölgedeki yöre müzikleri değiĢip farklılaĢmaktadır. Buradan hareketle, bölge 

müziklerinin kullanıldığı yerleĢimin özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken de, toplulukların birbirleriyle olan 

münasebetleri, birbirlerini eritmeleri ve birbirlerine karıĢmaları gibi olguları iyice 

analiz edip düĢünmek tutarlı bir sonuca varmak adına izlenmesi gereken yoldur.  

Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki müzikal yapı tek bir topluluk ile 

özdeĢleĢtirilemeyecek kadar zengindir. Bölgenin karıĢmaya çok elveriĢli yapısı ve 

nesilden nesile aktardığı büyük miras, yerel müziklere kimlik yükleme konusunda 

araĢtırmacıyı kesin ifadeler kullanmaktan alı koyar. Bölgedeki kaynaĢma içerisindeki 

zengin müzikal çeĢitlilik Doğu Karadeniz Bölgesi‟ne aittir ve bu müziklere de Doğu 

Karadeniz Bölgesi müzikleri denilerek (b)ağlar yoluyla farklılıklar açıklanmalıdır. 

Çünkü, Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri değiĢim sürecinde, yeni kimlikler 

kazanmıĢ, farklılaĢmıĢ, bazı yerleĢimlerde zenginleĢirken bazılarında kısırlaĢmıĢ ve 
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tek düzeleĢmiĢ, kimi zaman çok büyük kitlelerin ortak hareketlerini sağlarken, kimi 

zaman toplumla yabancılaĢmıĢtır. Fakat bu gibi durumlar, bütün bir organizma 

olarak görülen toplumun, sürekli olarak ileriye yönelik bir değiĢim dinamiği olacağı 

ve bunun denge ile uyumu beraberinde getireceği anlayıĢıyla yola çıkıldığı için 

günümüze dek açıklığa kavuĢturulamamıĢtır. DeğiĢim sürecinin doğru anlaĢılması 

için, tekilliklere ihtiyaç vardır. (B)ağsal düĢünce, buradan yola çıkarak hem kökten 

uzaklaĢacak, hem de tarihsel arka plan içerisinde yer alan toplulukların kimliklerini 

ve onların değiĢimlerini de birlikte çözümleyerek Doğu Karadeniz Bölgesi 

müziklerinin değiĢim sürecine ıĢık tutacaktır. 

3.1 Tarihçe 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde ilk insan varlığı tarihi tam bilinmemekle birlikte 

mağara yerleĢimleri ile görülür. Samsun‟dan Rize‟ye kadar uzanan kıyı Ģeridinde ve 

GümüĢhane, Bayburt dolaylarında 100‟ün üstünde bu tip mağara bulunmuĢtur.
2
 M.Ö. 

2000 yıllarında ise bölgede çeĢitli kavimler görülmeye baĢlamıĢtır. Ġlk yerleĢen 

kavimlerin Masklar, Tibarenler, Marlar ve KaĢkalar olduğu sanılmakla birlikte bu 

kavimlerin tarım ve hayvancılıkla uğraĢtıkları bilinmektedir.
3
 “KaĢkalar, Boğazköy‟ü 

merkez yaparak geliĢen Hititlerle savaĢmıĢlardır. Bu kesimler bu nedenle tam olarak 

Hititlerin egemenliğine girmemiĢtir. Hititlerin Ege göçleri ile yıkılmasının ardından 

bölge Phrygialıların istilasına uğramıĢtır” (IĢık, 2001, 11).  M.Ö. 756 yılında 

Miletlilerin ticaret yapmak amacıyla Trabzon‟a geldikleri bilinmektedir. Doğu 

Karadeniz‟de bu tarihten itibaren koloni Ģehirleri kurulmaya baĢlarken Medler‟in de 

siyasi gücü yükselmeye baĢlar ve güney Kafkasya‟ya kadar topraklarını geniĢletir. 

Bir yandan Kimmerlerin saldırıları yüzünden koloni Ģehirlerinde huzursuzluk 

hakimken, diğer taraftan güçlenen Medler bölgeyi ele geçirmiĢtir. M.Ö. 550 yılında 

bir ayaklanma sonucu Med Devleti yıkılınca M.Ö. 547 – 546 yıllarında Lydialıları 

yenen Persler bölgede egemen olmaya baĢlamıĢ ve M.Ö. 520‟de Pont Satraplığı 

kurulmuĢtur.
4
 Bölge tarihi üzerine yazılan en eski kaynak olarak bilinen 

Ksenephon‟un M.Ö. 401 yılına ait “Anabasis”ine göre, bölgede Taokhlar, Khalybler, 

Skythenler, Makronlar, Kolhlar ve Driller‟den yerli halklar olarak bahsedilir. 

                                                 

 
2
 Ġbrahim Tellioğlu, Doğu Karadeniz‟de Türkler, 2004, s.6. 

3
 Ġsmail Hacıfettahoğlu, 2001, s.11. 

4
 Albayrak, 2003. 
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Makedonya Kralı Ġskender‟in dünyayı sarsan istila hareketinden Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟de etkilenmiĢtir. “B. Ġskender M.Ö. 333 de Anadolu‟ya egemen olduğunda 

Pontus bölgesi Ġris üzerindeki Gaziura ve çevresi Pers satrabı Ariarathes‟in idaresi 

altındaydı. B. Ġskender acelesi nedeniyle Pontus‟un fethini tamamlamadan yoluna 

devam etmiĢ ve bu bölge daha sonra Eumenes tarafından Ġskender‟in ülkesine 

katılmıĢtır.” (IĢık, 2001, 11). Bu bölge, Ġskender‟in ölümünün ardından toprak 

paylaĢımı yapan komutanlardan Selevkos‟a düĢer. Selevkiya Krallığı olarak 

adlandırılan devletin hükmettiği dönem hep Ġskender‟in diğer komutanlarıyla 

mücadele içerisinde geçer. Bu dönemi iyi değerlendiren Persler yeniden bölgeye 

hakim olurlar ve Pontus Krallığı‟nı kurarlar. Pontus Krallığı günden güne güçlenerek 

bölgenin tek gücü olur ve Anadolu‟da milli bir devlet haline gelir. Bu durum Pontus 

ile Roma arasında savaĢı kaçınılmaz kılmıĢtır ve Pontus‟un savaĢı kaybetmesiyle 

Anadolu‟da ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde Roma hakimiyeti baĢlamıĢtır. M.Ö. 63 

yılında yıkılan Pontus Krallığı‟nın yerine Roma‟ya bağlı vasal bir krallık kurulur ve 

M.S. 64 yılında bölge doğrudan merkeze bağlanır. Bu tarihten sonra Romalıların 

Trabzon‟da dalgakıran, liman, hipodrom, saraylar ve su kemerleri yaptırdığı görülür 

ve M.S. II yüzyılın sonunda Trabzon çok ünlü ve tanınmıĢ bir Ģehire dönüĢür. M.S. 

III yüzyılda Gotların ve komĢu kavimlerin denizden saldırılarına uğrayan Ģehir 

baĢtanbaĢa yağmalanır ve harabeye döner.
5
 Daha sonra baĢlatılan iskan faaliyetleri 

ile bölgede yeni bir dönem baĢlar. Bu yeni dönemle birlikte bölgedeki yerli halklar 

tarafından uğradıkları saldırıları önlemek amacıyla gerçekleĢtirildiğini 

düĢündüğümüz HristiyanlaĢtırma dönemi baĢlamıĢtır. “Miladdan üç yüz sene 

sonralara kadar Trabzon sekenesi(civar halkı,topluluğu) put-perest olup Apostol 

Andreas bizzat kendi Trabzon‟a gelerek Hıristiyanlığı buraya yerleĢtirdi.” (ġevket, 

2001, 50 – 51). Daha sonra 395 yılında Roma ikiye bölününce bölge Bizans 

yönetimine girer. VI. Yüzyıla kadar bölgede pek bir değiĢiklik yaĢanmaz, tek fark 

siyasi birliğin sağlanabilmesi için Hristiyanlık dininin ön plana çıkarılmasıdır ve bu 

süreçte yerli halkların hemen hemen hepsi kilisenin etkisiyle Yunanca konuĢmaya 

baĢlar ve bu potada eritilir. Ayrıca bu dönem Lazların bölgede etkinliğini 

hissettirdiği dönemdir. Hıristiyanlığı kabul etmeyen Laz halkı din meselelerinden 

dolayı sürekli ayaklanıp Trabzon‟a akınlar düzenler.
6
 Bu dönemde halkının varlığını 
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 Hacıfettahoğlu, 2001; Albayrak, 2003. 

6
 HaĢim Albayrak, Doğu Karadeniz‟de Etnik Yapılanmalar, 2003, s. 70. 
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sürdürebilmesi için zaman zaman Bizans ile Acem Devleti arasında saf değiĢtiren 

Lazlar bölgede kilit rolü oynamıĢtır.
7
 Doğu Karadeniz Bölgesi‟ne gelen ilk 

müslüman akınlar 705 yılında Emeviler Devleti tarafından olmuĢtur. Trabzon ve 

çevresi Arapların eline geçmiĢ ancak bu dönem kısa süreli olmuĢtur. 715 yılında 

Bizans burayı geri almıĢ, 739‟a kadar iki taraf arasında el değiĢtirmiĢ ve sonunda 

Bizans‟ta kalmıĢtır. “XI. asra kadar Haldiya‟nın Bizans‟ın etkisinden çıkmıĢ olduğu 

hesap edilir ve onlar kendilerini Trabzon topraklarının knyazları
8
 olarak 

adlandırırlar.” (Hahanov, 2004, 11). Bölgede bundan sonra Gürcü saldırıları 

görülmeye baĢlar ve 1000‟li yıllara gelindiğinde de Türkler, Ġran ve Azerbaycan 

bölgelerinde hakimiyet kurmuĢ, Anadolu üzerine seferler yapmaya baĢlamıĢlardır. 

Türklerin bu dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi‟yle münasebetleri Selçuklu Beyi 

Çağrı Bey‟in batı seferleriyle baĢlamıĢtır. Uç noktadaki Bizans bölgelerini 

zayıflatmak ve gelecekte daha güçlü akınlara zemin hazırlamak amacıyla 1067 – 

1068 yıllarına kadar bölge yoklanmıĢtır ve 1071 Malazgirt SavaĢı‟nın sonucunda da 

Anadolu artık tamamen Türklere açılmıĢtır.
9
 Selçuklu Devleti Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟ne Türk yerleĢimlerini sağlamıĢ, askeri birlikleriyle de bölgede fetihler 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bizans Haçlı Seferleri düzenleyerek kaybettiği yerleri geri almaya 

çabalarken Selçuklular da Anadolu‟daki fetihlerini tamamlayabilmek adına gayret 

gösteriyorlardı. Anadolu‟nun her tarafı savaĢlarla birlikte istikrarsız bir görüntüde 

olup nüfus değiĢimleri ile nüfus yapısı da sıkça değiĢim gösteriyordu. Trabzon‟da ise 

1075 yılında Türkleri buradan çıkaran Theodor Gabras müstakil bir idare kurmuĢtur 

ve Konstantin Gabras döneminde bu idareye Rum Dükalığı denilmiĢtir.
10

 “1080 

yılındaki fetihlerden sonra Bizans‟ın bölgedeki hakimiyetini Türklerin ele geçirdiğini 

gören ve destek alabileceği hiçbir kuvvetin kalmadığını anlayan Gürcü Kralı II. 

Giorgi, Selçuklu Sultanı MelikĢah‟a tabi olmuĢ ve haraç vermeyi kabul etmiĢtir.” 

(Tellioğlu, 2004, 76 – 77). Türkler Karadeniz‟de en çok bir liman Ģehrine hakim 

olmak ister ve bu yönde II. Kılıçarslan‟ın 1178 yılında gerçekleĢtirdiği akın, 

sonucunu 1194 yılında verir ve bu tarihte Rükneddin Süleyman ġah Rumları yenerek 

Samsun‟a egemen olur.
11

 Haçlı Seferlerinin sonucunda Bizans ve Anadolu‟da sahip 

olduğu yönetimler -Trabzon Rum Dükalığı‟da dahil olmak üzere- zor durumdadır. 

                                                 

 
7
 Bilgin, 2000; Hahanov, 2004; Siharulidze, 2005; Tserskhladze, 1998; King 2004. 

8
 Knyaz= Bölgenin en yetkili görevlisi, vali. 

9
 Tellioğlu, 2004; Winfield, 1962; Sevim-Yücel, 1995. 

10
 Parmaksızoğlu, 2001; Kommena, 1996, AĢan, 1998. 

11
 Bryer, 1980; Bryer – Winfield, 1985; AĢan, 1998. 
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Haçlılar istedikleri an Bizans Ġmparatoru‟nu değiĢtirebilecek kadar güçlü bir otorite 

haline gelmiĢtir. Samsun‟un Türkler tarafından ele geçirilmesi de Bizans – Trabzon 

bağlantısını çok güç bir duruma getirmiĢtir. Bu durum sonucunda Türklerin 

Haçlılarla uğraĢmasını fırsat bilen Gürcüler ordusunu paralı asker olarak aldıkları 

Kıpçak Türkleri‟yle kuvvetlendirmiĢlerdir.
12

 Karadeniz‟in kuzeyinden Gürcistan‟a 

yerleĢen Kıpçaklar bu dönemde Gürcülerin askeri kanadının nerdeyse tamamını 

oluĢturmasının yanında zamanla farklı makamlar da elde ederek Gürcistan‟da söz 

sahibi olmaya baĢlamıĢlardır.
13

 Özellikle Kraliçe Tamara döneminde gerçekleĢtirilen 

II. Kıpçak Göçü Gürcülerin iyice güçlenmelerini sağlar. Bizans‟ın varisi olan 

Aleksius ve David Kommen‟i Ġstanbul‟daki haçlı baskısından kaçırarak Gürcistan‟a 

getiren Kraliçe Tamara, Ġstanbul‟a akın yapmak üzere yola çıkar. Doğu Karadeniz 

boyunca ilerleyen Gürcü ordusu hiç zorlanmadan Trabzon‟u alır.
14

 Böylece 

Komnenlerin Trabzon Devleti 1204 yılında kurulmuĢtur. Trabzon‟dan itibaren 

ilerleyiĢine devam eden David, Samsun ve Sinop‟tan geçerek Karadeniz Ereğlisi 

sahiline kadar olan bölgeye de egemen olmuĢ ancak ilerleyiĢi Bizans‟ın bir diğer 

varisi Feodor Laskar tarafından durdurulmuĢtur. Tamara‟nın Ġstanbul hayali 

bozulurken, Bizans‟ın varisi konumundaki Trabzon Devleti ile yetinmek zorunda 

kalmıĢtır. Gürcü ordularının sahil boyunca Samsun ve Sinop‟a kadar ilerlemeleri ve 

hakimiyet kurmaları Kıpçak Türkleri‟nin bölgeye yayılması açısından da ayrı bir 

önem taĢır. Ayrıca Kıpçak Türkleri Trabzon ve civarında askeri bakımdan önemli 

yerlere aileleriyle birlikte yerleĢtirilirken, Trabzon Devleti içerisinde de önemli 

görevler yapmıĢlardır.
15

 Trabzon Devleti‟nin Gürcü Kralı‟na bağlılığı devam ederken 

bir süre sonra etrafında Türk beylikleri oluĢmaya baĢlayacak ve bu beylikler 

güçlenecektir. Trabzon Devleti‟nin etrafını kuĢatan Türk beylikleri baskılarını 

arttırınca Ģehirde huzursuzluklar hakim olmaya baĢlamıĢtır. 1300‟lü yıllara 

gelindiğinde sürekli yaĢanan olaylar, ani baskınlar gibi hadiseler Trabzon Devleti‟ni 

iyice bunaltmıĢtır.
16

 “Trabzon‟un içerisindeki huzursuzluklar güçleniyordu. 

Hâkimiyet yeteneği olmayan Mihail‟in bahtından her beĢ adamdan birisini öldüren 

veba salgını 1347 yılında imparatorluğu kaplar. Trabzon üzerindeki bela deprem ile 

tamamlandı. Deprem sonrasında birçok yer harabeye dönüĢtü. Arsiniya‟dan 
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Erzurum‟a kadar olan araziyi ellerine geçiren Türkmenler imparatorluğu talan 

ediyorlardı. Batı Gürcistan‟da ise Gurieli kendi bağımsızlığını ilan etti.” (Hahanov, 

2004, 36 – 37). Etrafı Hacıemiroğulları Beyliği, Taceddinoğulları Beyliği ve 

Akkoyunlular ile çevrelenen Trabzon Devleti‟nin kötü gidiĢine bir de Gürcülerin iç 

iĢlerine karıĢması eklendi ve çıkıĢ yolu olarak III. Aleksius Türkmen Beyleri ve 

Gürcü Kralı ile nikah ittifakları yaptı. Bu sırada Lazlarda bulunduğu bölgede çok 

güçlenmiĢ olup ticaretle uğraĢıyorlardı. Bir diğer taraftan da Hacıemiroğulları 

Beyliği‟ni oluĢturan Çepni Türkleri bölgenin batısında tek güç konumuna gelmekte 

idi.
17

 Çepniler‟in ilerlemeleri ve Trabzon‟a saldırıları bitmek tükenmek bilmedi. 

Giresun Ģehir merkezi dahil olmak üzere Görele ve Tirebolu‟ya da egemen olan 

Çepniler HarĢit Çayı boyunca yerleĢtiler.
18

 Bu sırada Osmanlı Beyliği Anadolu‟da 

iyice güçlenmiĢ, Ġstanbul‟u kuĢatmıĢ ancak baĢarısız olmuĢtur. Bir baĢka Türk 

hükümdarının Timur Devleti ile Ankara SavaĢı‟nı yapan ve savaĢı kaybetmesinin 

ardından sorunlu yıllar yaĢayan Osmanlı kendini toparlamıĢ ve Bizans‟a yeniden 

kafa tutmaya baĢlamıĢtır. 1453 tarihine gelindiğinde ise II. Mehmet Ġstanbul‟u almıĢ 

ve Bizans Ġmparatorluğu‟na son vermiĢtir. Bu olayın Trabzon‟a ve Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟ne olan etkisi çok büyüktür. Türkmenlerin ilerlemelerini durduramayan 

Trabzon Devleti‟ne tek destek Bizans‟tan sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Onun da 

ortadan kalkmasıyla artık Trabzon Devleti sahipsiz kalmıĢtır. Anadolu‟da Türk 

Birliği‟ni sağlamak ve Hıristiyanlığın son kalesini yıkmak isteyen II. Mehmet 

Trabzon‟a sefere çıkmıĢtır.
19

 Bölgeye yaklaĢık olarak Osmanlı‟dan 100 yıl önce 

yerleĢen ve Trabzon çevresini çok iyi tanıyan Çepniler Osmanlı ordularına yardım 

etmiĢlerdir.
20

 Osmanlı orduları Trabzon‟u almıĢ ve artık bölge için çok farklı bir 

dönem baĢlamıĢtır. Osmanlı ordularına yön gösteren ve Trabzon‟un alınmasında 

ordulara rehberlik eden Çepnilere Osmanlı tarafından tımarlar verilmiĢtir.
21

 

Trabzon‟un da Türklerin eline geçmesiyle bölgede hakimiyet sağlanmıĢtır. Özellikle 

Trabzon ve civarına Türk nüfus yerleĢtirilmiĢ ve Osmanlı‟nın iskan politikaları 

uygulanmıĢtır.
22

 Bu dönem bölgenin etnik yapısının karıĢtığı dönemlerden biri 
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olmuĢtur. Osmanlı‟nın nüfus politikasının ardından bölgede idari yapılanmada çok 

fazla değiĢikliğe gidilmeden istikrar yakalanmaya çalıĢılmıĢtır. Daha sonra bölgede 

Lazların ve Çepnilerin iyice güçlendiği ve ön plana çıktığı görülmektedir. 

Trabzon‟un Doğu ve Güney-doğusundaki dağlara Laz Dağları, Batı ve Güney-

batısındaki dağlara Çepni Dağları adı verilmiĢtir.
23

 Özellikle tımar sahibi olup vergi 

toplayarak güçlenen Çepni Beyleri ile ticaretle zenginleĢen, baĢına buyruk yaĢamayı 

seven Laz Beyleri arasında çekiĢme artmıĢtır. Nitekim küçük bir iç savaĢ 

niteliğindeki çatıĢmalar bazen alevlenmiĢ Trabzon‟da valileri değiĢtirecek kadar 

büyük seviyelere çıkmıĢtır.
24

 Bölgede derebeylik dönemi olarak geçirilen bu 

dönemde toplu hareketler olmuĢ Çepni çeteleri, Laz çetelerini bastırarak Trabzon‟un 

doğusuna yerleĢmiĢlerdir.
25

 “1789‟da Rusya ile baĢlayan savaĢ nedeniyle Kafkasya 

cephesine Doğu Karadeniz‟den asker gönderilmesine dair bir mühimme kaydında 

yaklaĢık 40 kadar âyan ailesinin adları ve bu ailelere mensup önde gelenlerin isimleri 

yer almaktadır.” (Yüksel, 2005: 44). Hem Laz hem de Çepni âyan aileleri 

günümüzde de varlıklarını sürdürmekle beraber eski güçlerinde değildirler. 1800‟lü 

yıllar özellikle Trabzon limanının tarihteki en parlak dönemlerinden birini 

yaĢamasıyla beraber bölge nüfusunun artmasına ve sonucunda üretim – tüketim 

faaliyetlerinin de yükselmesine neden olmuĢtur. Bu yıllarda Trabzon‟da bir çok ülke 

konsolosluklarını kurarak faal duruma geçirmiĢtir. ġehir ekonomisinin 

hareketlenmesi köylerdeki fakirliği arttırmakta köylünün mahsülünün değerini 

düĢürmekteydi. “1868‟den 1973‟e kadar Trabzon‟da ikamet eden Ġngiliz konsolosu 

William Palgrave, Trabzon civarındaki köylülerin sefil durumlarını Ģöyle 

anlatıyordu:  

Yerlilerin nerdeyse hepsi, son derece fakirdi. Köylünün mısır ve kenevir ektiği ve 

bahçe tarımı yaptığı alan, ancak kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karĢılamaya 

yetiyordu; mısır tarlası ve bahçe tarımı temel besin maddelerini, kenevir ise giyecek 

ihtiyaçlarını karĢılıyordu.” (Meeker, 2005: 112). “Oldukça az gelir getiren bahçe ve 

ahır iĢlerinin alternatifi, piyasaya yönelik tarım ve iĢgücü göçüydü, fakat bu iĢler de 

yeteri kadar gelir getirmiyordu. Köylülerin piyasaya yönelik iĢlerle uğraĢmaları, 

yöredeki temel ihtiyaç maddesi üretiminin azalmasına neden oluyordu ve dolayısıyla 
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dıĢsal ekonomik ve siyasi koĢullara bağımlılığı arttırıyordu. Nüfus yoğunluğu 

arttıkça, köylüler memlektlerinin dıĢındaki olanaklarla ve fırsatlarla daha fazla 

ilgileniyordu. Bu nedenle, doğu kıyısı her türlü fırsatı değerlendirmeye hevesli 

erkekler deposu görünümündeydi. Ġmparatorluk projesinin belirli bir kriz noktasında, 

Osmanlı devlet görevlileri bu gerçeğe dikkatlerini yöneltmiĢlerdi.” (Meeker, 2005: 

112). 1900‟lerin baĢından itibaren sürekli bir savaĢ ortamı yeniden Doğu 

Karadeniz‟de baĢ göstermekte, bölgenin erkekleri Osmanlı‟nın savaĢtığı tüm 

cephelerde çarpıĢmıĢlardır. Özellikle I. Dünya SavaĢı‟nın Doğu Karadeniz‟i de içine 

alan geniĢliği ve bölgedeki Rus iĢgali bölge insanını zorunlu göçe tabi kılmıĢtır. 

Rusların geri çekilmesiyle iĢgal sona ererken bu kez de Rum ve Ermeni çetelerinin 

ayaklanmaları ve faaliyetleri savaĢ ortamını sürdürmüĢtür.
26

 Rum ve Ermeni 

çetelerine karĢı mücadele etmek için bölge halkı tarafından 10 ġubat 1919‟da 

“Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti” kurulmuĢtur. KurtuluĢ SavaĢı‟nın 

ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde bölge halkı ayrılarak gayri 

Müslimler mübadele ile baĢta Yunanistan olmak üzere çeĢitli yerlere 

gönderilmiĢlerdir. Bölgede Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında oluĢan enkazı ayağa 

kaldırmak adına yoğun çalıĢmalar yürütülmüĢ, köylü yeniden tarıma teĢvik edilerek 

mahsül değerli hale getirilmiĢtir. Liman Ģehirleri onarılarak ticari hayatın canlı 

tutulması sağlanmıĢtır. Bu dönemde kültürel açıdan da Ģehir merkezleri 

faalleĢtirilmiĢtir. Tiyatro ve müzik toplulukları, sinemalar, okulların çeĢitli sosyal 

aktivite kolları, spor ön plana çıkmıĢtır. 50‟li ve 70‟li yıllarda yoğun göç dalgaları 

yaĢanmıĢ ve bölge insanı gerek okumak için, gerekse ekonomik Ģartlardan dolayı 

toprağını terk etmeye baĢlamıĢtır. Günümüzde en çok göç veren yerleĢim 

alanlarından biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde köyler her geçen gün boĢalmakta, 

Ģehir merkezleri köylüleĢmekte, Ģehirliler de baĢta Ġstanbul olmak üzere daha büyük 

Ģehirlere yerleĢmektedir. 

3.2 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Topluluklar 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde yaĢamıĢ veya yaĢayan onlarca topluluk olduğundan ve 

bunların bölge kültürünü dolaylı veya dolaysız olarak etkilendiğinden bahsedilmiĢti. 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki bu toplulukların antik dönemden bugüne dek 
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belirlenmeye çalıĢılacağı bu bölümde, günümüzü direkt olarak etkileyenler 

ayrıntılandırılacaktır. Antik dönemden bugüne bölgeye gelen, bölgeden geçen veya 

bölgeye yerleĢen kısaca bölgeyle iliĢki kurmuĢ olan toplulukların kültürel yapının 

Ģekillenmesinde olan etkilerinin ve müziğe yansımasının tesbit edilebilmesi bu 

araĢtırma için çok önemlidir. Böylece “kök” kavramının değiĢim süreci içerisinde ne 

kadar küçük bir dilimi teĢkil ettiği daha iyi anlaĢılacak, kökten ziyade bu 

toplulukların da geçirdiği değiĢimlerle beraber, (b)ağsal düĢünce içinde belirtilen 

eyleyenlerin kurmuĢ oldukları ağlarla olan iliĢkileri kuvvetlenecektir. 

Antik dönemden günümüze dek Hititler, KaĢkalar, Luviler, Amazonlar, Ġskitler, 

Fenikeliler, Asurlular, Lidyalılar, Miletliler, Medler, Persler, Kimmerler, Kolhlar, 

Mossinikler, Marlar, Khalybler, Tibarenler, Khaldlar, Taokhlar, Makronlar, Driller, 

Masklar, Lazlar, Gürcüler, Abhazlar, Çerkezler, Çepniler, Kıpçaklar, AfĢarlar, 

Peçenekler, Uzlar, Avarlar, Ermeniler, Araplar, Arnavutlar, Macarlar, Bulgarlar, 

HemĢinliler... gibi birçok topluluk bölgede varlık göstermiĢlerdir. Bu küçüklü 

büyüklü topluluklar belli baĢlı tezlerin etrafında oluĢturulan gruplar dahilinde ele 

alınarak Türk – Gürcü – Laz – Ermeni – Rum gibi baĢlıklar altında toplanmaktadır. 

Büyük balığın küçük balığı yemesi misali gibi bazı toplulukların diğerlerini kendi 

içinde eritmesi vb. gibi hadiseler bölgede gerçekleĢmiĢtir. Buna göre bölgede ilk 

eritme faaliyetleri Miletliler tarafından koloni Ģehirlerinin kurulmasıyla baĢ 

göstermiĢtir. Miletlilerin sömürge Ģehirleri ve civarında ticaret dili Yunanca olmuĢ ve 

bu dönem burda yaĢayan toplulukların dilleri kaybolmuĢtur veya büyük zarar 

görmüĢtür.
27

 Ġkinci büyük eritme hareketi Romalılar döneminde din konusunda 

uygulanmaya baĢlanmıĢ ve çevre halkların istila ve saldırılarına karĢı siyasi birliğin 

sağlanabilmesi için Hıristiyanlık yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır.
28

 Hıristiyanlığın 

yayılması bölgede 300 – 400 yıl civarında sürmüĢ ve bölgedeki toplulukların inanç 

sistemi büyük ölçüde değiĢtirilmiĢtir. Dili ve dini değiĢtirilerek bu potada eritilen 

yerli halklar Rum adı altında bölgede yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Türklerin bölgeye 

gelmesiyle nüfus yapısında büyük değiĢimler oluĢurken, bölgeye gelen Hıristiyan 

Türkler ile Müslüman Türkler arasında bir ayrıma gidilmiĢtir. Bölgede Müslimler ve 

gayri – Müslimler farkı koyulurken, gayri – Müslimlerin birçoğu yine Rum ve 

bazıları da Ermeni potasında erimiĢtir. Bazı gayri – Müslimler de 
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ĠslamlaĢtırılmıĢlardır. Bölgeye Horasan‟dan gelen Çepniler, geldiklerinde Alevi bir 

toplulukken daha sonra SünnileĢtirilmiĢlerdir.
29

 Bu gibi etkenler Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟ndeki kültür çeĢitliliğini yukarıda belirttiğimiz birkaç topluluğun etrafında 

toplarken, aslında bu çeĢitliliğin kökeninde sadece bunların olmadığını 

görebilmemizi de sağlamaktadır. Bu topluluklardan sadece Lazlar eritme yoluyla 

değil de kendini koruma yoluyla günümüzde hala ayakta kalmayı baĢarabilmiĢ ve 

dillerini koruyabilmiĢlerdir. Ancak Laz toplumu da çevre etkileriyle din değiĢtirmek 

durumunda kalmıĢtır.
30

 Önceleri çok tanrılı dinlere inanan, içlerinde Pagan, Mazdek 

inancına sahip olan Lazlar, sonra Hıristiyan olmuĢ ve son olarak da Ġslam dinine 

geçmiĢlerdir.
31

 Bu durumda bölge kültürünü direkt etkileyen ve günümüzde de bu 

kültür üzerinde söz sahibi olmak için ortaya birçok tezler öne süren toplulukları 

inceleyerek bölgede eritilen ve kökleri değiĢime uğramıĢ olan topluluklara da bu 

baĢlıklar altında yer verilecektir. 

3.2.1 Türkler 

Bölgeyi etkileyen Türk topluluklarının yalnızca Malazgirt SavaĢı‟nın sonrasında 

bölgeye gelenler ve Osmanlı‟nın Trabzon‟u fethinden sonra yerleĢenler olmadığını 

belirterek konuya giriĢ yapılması uygun olacaktır. Türklerin bölgeyle münasebetleri 

Malazgirt SavaĢı‟nın öncesinde baĢlamıĢtır ve yerli halklardan da bazılarının Türk 

kökenli oldukları gibi tezler günümüzde hala tartıĢılmaktadır.
32

 Uz, Peçenek, Avar 

gibi Türk topluluklarının göç yolu üzerinde bulunan bölgeye sızıntı yaptıkları 

sanılmaktadır. Malazgirt SavaĢı‟nın sonrasında bölgede iki büyük Türk hareketi 

olmuĢtur. Bunların ilki Trabzon Devleti‟nin kurulmasında da rol oynayan Gürcülerin 

paralı askerleri olarak buralara gelen ve ġavĢat, Borçka civarlarından Samsun – 

Sinop kıyılarına kadar yerleĢen Hıristiyan Kıpçak Türkleridir. Ġkincisi ise ilk kez 

1277 yılında Sinop‟ta görülen ve buradan sürekli doğuya doğru hareket ederek 

Osmanlı bölgeye gelmeden yaklaĢık 100 yıl önce bölgede Trabzon sınırına teĢkil 

edecek Ģekilde HarĢit çayı ve vadisi boyunca yerleĢen Çepniler‟dir. Daha sonra bu 
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Çepniler Lazlarla olan mücadeleleriyle birlikte Trabzon‟un doğusuna da yerleĢerek 

bölgenin TürkleĢmesinde önemli bir rol oynamıĢtır.
33

 

3.2.1.1 Kıpçaklar 

Orta Asya‟dan gelerek XI. yüzyılın baĢlarından itibaren Karadeniz‟in kuzey 

bozkırlarında görülmeye baĢlayan Kıpçaklar, diğer Türk boylarıyla birlikte tüm 

kuzey bozkırlarına yayılmıĢlardır. Kıpçaklar Rus kaynaklarında Polovets, Bizans 

kaynaklarında Kuman, Ermeni kaynaklarında Khartes ve Alman kaynaklarında 

Falben olarak geçmektedir. “Kumanlara bu kadar çok ad verilmesi, onların 

antropolojik özellikleri ile ilgilidir. Rusça, Almanca ve Ermenice bu kavme verilen 

adın manası, “açık sarı” ve “saman renginde olan sarı saç” ı ifade etmektedir. 

(Tellioğlu, 2004, 119). Kıpçaklar Bizans, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, 

Gürcistan, Kırım, Ermenistan ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde önemli roller 

üstlenmiĢlerdir. Bu durum Kıpçakları incelerken bu bağları ortaya koymayı zorunlu 

kılmaktadır. “A. Gargavets‟e göre Ukrayna‟da bulunan Ermenilerin Türkçe 

konuĢanları XI. yüzyılın ortalarında Hıristiyanlığı kabul eden ve yabancı isimler alan 

putperest Kıpçak halkıdır. Kıpçaklar, Gregoryan Hıristiyanlığı kabul ettiler ve 

Ermenilerle karıĢtılar. Gargavets‟e göre Urumlar da Putperest Kıpçaklardandır. 

Bunlar XI. yüzyılın ortalarında Hıristiyanlığı kabul etmiĢler ve Grekçe isimler alıp, 

Bizans Ġmparatorluğu‟nun vatandaĢlığını ve himayesini de kabul etmiĢlerdi. Diğer 

bir gurup ise Hazarlarla birleĢerek Yahudiliği kabul ettiler. Kalan Kıpçaklar ise 

Müslümanlığı kabul ederek Kırım Tatarlarıyla karıĢtılar.” (Altınkaynak, 2006, 10 – 

11). Bu hadiseler Kıpçakların Karadenizin kuzeyindeki karıĢımını bizlere 

göstermektedir. Ancak Kıpçaklardaki karıĢım bununla sınırlı kalmayacaktır. Rus 

baskısından bunalan Kıpçaklar Gürcülerin teklifine hayır diyemeyecek ve Hıristiyan 

Türkler olarak Gürcü ordusunda yer alacaklardır. Gürcüler ise Kumanların sayesinde 

çok kısa bir sürede topraklarını birkaç katı kadar büyütmeyi baĢaracaktır.
34

 Doğu 

Karadeniz‟e yerleĢtirilen Kumanlar, Kraliçe Tamara‟nın Trabzon Devleti‟ni 

kurmasında önemli katkı sağlamıĢ ve bu bölgeye aileleriyle birlikte yerleĢmiĢlerdir. 

Diğer taraftan Karadenizin kuzey bozkırlarında batıya doğru ilerleyen Kıpçaklar ise 

Macaristan ve Romanya bölgelerine geçmiĢlerdir. Macarların isteği doğrultusunda 

                                                 

 
33

 Bryer-Winfield, 1985; Sümer, 1992-A; Goloğlu, 2000; ġevket, 2001; Yüksel, 2003. 
34

 Mehmet Bilgin, Doğu Karadeniz Tarih – Kültür - Ġnsan, 2000, s. 85 – 86. 



 
44 

Katolik Hristiyanlığı kabul edenler MacarlaĢmıĢ, Ortodoksluğu kabul edenler ise 

RumenleĢmiĢtir.
35

 Doğu Karadeniz‟de yerleĢik olarak yaĢamaya baĢlayan Kıpçaklar 

ile diğer bölgelere yerleĢerek din değiĢtiren Kıpçaklar arasında bağlar mevcuttur.
36

 

Günümüze ulaĢamadan eriyerek yok olan bu topluluk bölge kültürünü ve müziğini 

direkt olarak etkilemesi açısından çok önemlidir. Bu etkiler bir sonraki bölümde ele 

alınacaktır. 

3.2.1.2 Çepniler 

Çepniler ilk olarak KaĢgarlı Mahmut‟un Divanü Lügati‟t Türk adlı eserinde geçer ve 

buna göre Oğuzlar‟ın yirmi iki bölüğünden yirmi birincisidir. ReĢidüddin 

Fazlullah‟ın gösterdiği Oğuz Boyları‟nda da Çepni, Üçokların Gökhanoğulları 

kolunun 4. sü olarak gösterilir. Çepniler Malazgirt SavaĢı‟nın ardından Horasan 

bölgesinden gelerek Anadolu‟ya dağılmıĢlardır. Anadolu‟da BektaĢilerin ilk 

müridlerinden olan Çepniler birçok bölgeye yayılmıĢlardır. Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟ne yerleĢen Çepniler, ilk olarak 1277 yılında Sinop‟ta görülmüĢ ve daha 

sonra Ordu bölgesinde Hacıemiroğulları Beyliği‟ni kurmuĢlardır. Hacıemiroğulları 

Beyliği Trabzon Devleti ile münasebetlere girmiĢ ve Trabzon Devleti‟nin çarĢı pazar 

yerlerini yağmalayacak kadar güçlü bir konuma gelmiĢtir. Giresun, Tirebolu, Görele 

sahili boyunca doğuya ilerleyen Çepniler HarĢit Çayı ve vadisi boyunca da yukarıya 

doğru bir yerleĢime sahip olmuĢlardır. Trabzon Devleti Çepnilerin baskısından 

bunalınca onlarla nikah ittifakı yapmıĢ ancak savaĢları durduramamıĢtır. Çepniler 

Osmanlı Bölgeye gelene dek Trabzon Devleti sınırlarında yaĢayan Kıpçak 

Türkleri‟yle iliĢki içinde olmuĢlardır. Osmanlı‟nın bölgeye fethine katkıda bulunan 

Çepniler, fetihten sonra Osmanlı tarafından ödüllendirilmiĢ ve tımar sahibi 

olmuĢlardır.
37

 Çepniler sahip oldukları tımarlar ve topladıkları vergilerle 

zenginleĢmiĢtir ve bu vergileri toplayan kiĢiler önderliğinde ağalar, beyler ortaya 

çıkmıĢtır. Derebeylik düzeni Çepniler içerisinde yerleĢmiĢtir. Daha sonra 

derebeylerinin SünnileĢmesi ile birlikte SünnileĢen Çepniler bu dönemde Lazlarla 

olan çatıĢmalar sonucunda Trabzon‟un doğusuna da yerleĢmiĢ ve bölgenin 

TürkleĢmesinde önemli bir rol oynamıĢlardır. Trabzon‟un doğusundaki Çepniler bu 

bölge içerisinde eriyip Çepniliklerini kaybederken, Trabzon‟un batısındaki Ağasar-
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ġalpazarı, Görele, Eynesil ve Tirebolu‟da bulunan Çepniler günümüzde hala 

varlıklarını sürdürmektedirler. 

3.2.2 Rumlar 

Bölgede varolan topluluklar içerisinde belki de en karmaĢık olanı Rumlardır. Truva 

SavaĢı‟ndan sonra Çanakkale Boğazı‟nın karĢı tarafına geçen Yunanlıların, 

denizcilik yaparak ticaret ile uğraĢtıkları ve bölgeye M.Ö. 756 yılında Miletli 

kolonizatörlerin geldikleri bilinmektedir. Koloni Ģehirlerini Karadeniz kıyılarına 

kurarak ilerleyen Miletliler, Doğu Karadeniz‟de ve hatta çok zengin maden 

yataklarına sahip olan Kolhis‟te koloniler kurmuĢlardır. Ksenephon‟un Ġran 

istikametinden bir savaĢ sonrası dönüĢü esnasında gördüklerini M.Ö. 401 yılında 

Anabasis adlı kitabında anlatması sonucu bilgi sahibi olabildiğimiz bölgede ise bir 

Hellen hakimiyetinden söz etmek zordur.
38

 Buna göre bölgede koloni Ģehirleri 

kalelerin içindeki küçük alanlarla sınırlı kalmıĢtır ve etraflarında yerli halklar 

yaĢamaktadır. Bu yerli halklar Ksenephon‟un anlattığı Onbinlerin GeçiĢi hadisesinde 

Yunan ordusuna iyi davranmamıĢlardır ve onlarla savaĢmıĢlardır. Ksenephon bu 

yüzden olsa gerek soydaĢlarının sömürdüğü bu topluluklara barbar demiĢtir.
39

 Daha 

sonra bu toplulukları biraz sindirebilmek ve bölgedeki ticaretin daha güvenli bir 

Ģekilde daha geniĢ kitlelere ulaĢtırılması hedeflenmiĢ olmalıdır ki bölgede zamanla 

ticaret dili Yunanca olmuĢtur.
40

 Ticaret dilinin Yunanca olmasıyla bölgede yerli 

halklar kendi dillerinin yanısıra Yunanca‟yı öğrenmek zorunda kalmıĢtır ve bir çoğu 

da kendi dilinden zamanla vazgeçerek sadece Yunanca konuĢmaya baĢlamıĢ, ticaret 

dili olarak yaygınlaĢan Yunanca‟yı anadili olarak konuĢmaya baĢlamıĢtır. Bunun 

ardından dil sayesinde Rum ögesi bölgede güçlenmiĢtir. M.S. 3. yüzyılda Trabzon 

üzerine yapılan saldırılar ve tehditler bitmek bilmeyince ve Ģehir baĢtanbaĢa bu 

saldırılarda harap edilince, Trabzon ve çevresindeki halklar misyonerlerle 

tanıĢmıĢlardır.
41

 Putperest olan yerli halklar zamanla HıristiyanlaĢtırılarak siyasi 

birlik sağlanmıĢtır. Rum egemenliği ve nüfusu arttıkça bölgedeki yerli halkların 

etkileri de bu denli azalmıĢtır. Rumların bu eritme hareketlerinin ardından bölgeye 

dıĢardan gelen Hıristiyan kitleler olmuĢtur. (Kıpçaklar gibi). Bölgede 1204 yılında 
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kurulan Trabzon Devleti kayıtlara Rum Ġmparatorluğu olarak geçirilmiĢ ancak 

askerleri ve yöneticileri Kıpçak Türkleri‟nden oluĢan kimseler tarafından 

kurulmuĢtur.
42

 Kıpçakların Hıristiyan olmaları ve bu devletin kademelerinde 

çalıĢmaları onların da Rum olarak erimelerine yol açmıĢtır. Nitekim Osmanlı‟nın da 

bölgeye geldikten sonra uyguladığı politikalar aynı düzlemde olunca Türkçe 

konuĢmasına rağmen Hıristiyanlığından dolayı Rum sayılan topluluklar olmuĢtur ve 

Kıpçaklar RumlaĢarak tarihten silinmiĢlerdir. Bunun sonucunda da Türkçe konuĢan 

Rumlar ve Rumca KonuĢan Türkler gibi yapılar oluĢmuĢtur.
43

 Rum topluluğu iyice 

karıĢmakla birlikte içinde birçok Türk unsuru da taĢımaya baĢlamıĢtır. Daha sonra 

Osmanlı egemenliğine giren bölgede, Laz çeteleri ve Çepni çeteleri ön plana çıkınca 

Rumlar göz önünden kaybolmuĢlar yani daha çok Osmanlı egemenliğinin zayıfladığı 

bölgelerde hakimiyet kurmaya çalıĢmıĢlardır. Nüfus yapıları da incelendiğinde siyasi 

otoritenin zayıf olduğu yerlerde özellikle de yüksek kesimlerde Rumların sayılarının 

arttığı gözlemlenmiĢtir. Rumların bir kısmı ĠslamlaĢırken, bir kısmı müslüman gibi 

görünmüĢ ancak gizli Hıristiyanlar olarak yaĢamıĢlardır.
44

 Bu da Rum toplumunun 

içinde bir değiĢim yaĢanmasını sağlamıĢtır. I. Dünya SavaĢı öncesinde çeteler 

kurmuĢlar ve bölgede huzursuzluklar yaratmıĢlardır.
45

 Özellikle Rus iĢgalinin sona 

ermesinin ardından bölge halkı bu çetelerle mücadeleye devam etmek zorunda 

kalmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasının sonucunda Yunanistan‟la 

imzalanan mübadele anlaĢması ile bölgedeki Rumlar Anadolu‟daki diğerleri gibi 

Yunanistan‟a gönderilmiĢlerdir. Bölgede yaĢadıkları kökten sapma ve değiĢim o 

kadar açıktır ki bu topluluk Yunanistan‟a götürüldüğünde Yunanlıların kendileri gibi 

olmadığını çok kısa zamanda anlamıĢ, Yunanlılar da onları dıĢlamıĢtır. Bu olaylar 

sonucunda Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin bu insanları ait oldukları topraklardan çok 

dramatik bir biçimde kopmuĢlardır. Bölgenin kültürel dokusunu ve (b)ağları da 

etkileyen bu durum bölge için önemli bir kayıptır.  

3.2.3 Lazlar 

Lazlar Güney Kafkasya halklarından biridir. Kolhida Uygarlığı‟nın günümüzdeki 

uzantısı olarak değerlendirilen bu topluluğun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
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kalan kısmı Rize‟nin Pazar ile Hopa ilçeleri arasında yaĢamaktadır.
46

 “Kolhetiler 

M.Ö.12 ve 11. yüzyıllarda Abhaz, Migrel ve Lazların ortaklaĢa Karadeniz‟in doğu 

kıyılarında kurdukları bir devlet. Bu devletin halklarını oluĢturan en büyük topluluk 

Lazlar olup, dönem kaynaklarında “Egrisili” olarak geçer.” (Albayrak, 2003, 155 – 

156). “Kolheti adından ilk kez, M.Ö. 8. yüzyıla ait Urartu yazıtlarında 

bahsedilmektedir. Kolheti yönetim alanı, yaklaĢık olarak, günümüz Gagra‟sından 

baĢlamak üzere, Çoruh yatağına kadar olan bölgeyi kapsamaktaydı. Kolheti kültür 

alanının sınırları ise Trabzon‟a kadar uzanmaktaydı.” (Albayrak, 2003, 152). “Tarih 

kitapları, Kolhida Krallığı‟na Romalılar‟ın son verdiğini bildiriyor. Daha sonra 

Bizans egemenliği baĢlıyor.” (VaniliĢi – Tandilava, 2005, 6). “6. yüzyıl Bizans 

tarihçisi Prokopius, eskiden kullanılan Kolheti adının, Laz adıyla yer değiĢtirdiğini 

belirtirken; Prokopius‟un genç çağdaĢı olan Agathias‟ta “çok eski çağlarda Lazlara 

Kolh” denildiğini yazmaktadır.” (Albayrak, 2003, 152). “M.S. 3. yüzyılda Lazika 

Krallığı kurulur. Bir dizi iktidar değiĢimi olur. Bir dizi krallık kurulur. Lazika 

Krallığı‟nda yönetim Lazlar tarafından gerçekleĢir. Lazika toprakları 5., 7. yüzyıl 

arasında Roma(Bizans) ile Pers(Ġran) gibi iki büyük devlet arasında çekiĢme alanı 

olur.” (VaniliĢi – Tandilava, 2005, 6). Lazlar Trabzon ve çevresindeki halklara 

uygulanan din baskısından etkilenir ve M.S. 4. yüzyıl baĢlarından itibariyle 

HıristiyanlaĢmaya baĢlarlar. Ġran bölgesiyle münasebetlerin arttığı dönemlerde 

Ġran‟daki Mazdeist inancı Lazlara öğretilmeye çalıĢılır. Lazlar Bizans ve Persler 

arasındaki gidip gelerek bölgedeki siyasi varlıklarını sürdürürler. Trabzon Devleti 

kurulurken Gürcü Kraliçesi Tamara bölgeden geçer, devletin kurulmasıyla onlara 

bağlı olurlar. Trabzon Devleti‟nin sınırları böylece Batum‟a kadar uzanır. 1461‟de 

Osmanlı bölgeyi fethettiğinde ise Osmanlı egemenliği altına girerler. “Osmanlı bu 

bölgede yönetimi kurunca bölgeye Lazistan adını veriyor ve her biri ayrı ayrı 

derebeyleri tarafından yönetilen 11 idari bölge oluĢturuyor. Laz derebeyleri padiĢaha 

asker ve vergi veriyor.” (VaniliĢi – Tandilava, 2005, 7). Osmanlı‟nın gelmesinden 

yaklaĢık 200 yıl sonraları Lazlar Ġslam dinine geçmiĢlerdir. Lazların Osmanlı – Rus 

SavaĢları‟na yoğun bir katılımı mevcuttur. Bu olay Laz nüfusunun azalmasını 

sağlamıĢtır. Bunun yanı sıra bölgede çok güçlenen Laz derebeyleri de kurdukları 

çetelerle birlikte Çepni beylerinin çeteleriyle mücadele içine girmiĢlerdir. Çepni 

Beylerinin galibiyetiyle biten bu mücadeleler sonucunda Lazlar bugünkü bölgelerine 
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çekilmiĢlerdir. Ġdari yapı olarak Lazistan vilayeti olarak 1925 yılına kadar yaĢayan 

Lazlar, ilk TBMM Lazistan milletvekillerince temsil edilmiĢlerdir. Ancak daha sonra 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin idari yapıyı değiĢtirmesiyle bugünkü görünümünü 

almıĢtı8br. Lazlar, bölgede bir çok değiĢim yaĢamalarına rağmen günümüze dek 

kimliklerini koruyarak gelebilen tek yerli halktır. Kültürel açıdan bakıldığında da 

kurmuĢ oldukları (b)ağlara sadece bölge içinde değil göçler sonucunda yeryüzünün 

bir çok alanında bağlı olanlar mevcuttur. 

3.2.4 Gürcüler 

Kafkas halklarından biri olan Gürcüler, tarihte ilk olarak Kolhis‟in yönetiminde 

egemen olan parçalardan biri olarak görülmektedir. Daha sonra Kafkasya‟da birçok 

küçük Gürcü devleti kurulmuĢtur. Bu devletlerden doğuda bulunanları M.Ö. 4. 

yüzyılda Kral Parnavaz etrafında birleĢerek baĢkenti Mtsheta olan Ġberia ya da 

Kartlia Krallığı olarak bilinen devleti kurmuĢlardır.
47

 M.S. 337 yılında Hıristiyanlığı 

kabul eden Gürcüler bu dönemlerde Bizans ve Pers Ġmparatorlukları arasındaki 

çatıĢmaya tanık olmuĢlardır. 7. yüzyılda da Arap orduları Gürcistan‟a girerek 

Tiflis‟te bir emirlik kurmuĢlardır. “Araplar ve Bizans‟a karĢı savaĢan Gürcüler yavaĢ 

yavaĢ topraklarını geri aldılar. Eğrisi, Abhazya, Kaheti, Hereti, Tao-Klarceti gibi 

krallıklar ve prenslikler ortaya çıktı. Zamanla bu devletler arasındaki anlaĢmazlıklar 

giderilerek doğu ve batı Gürcistan‟ın büyük bölümünde birlik sağlandı.” (Albayrak, 

2003, 186). Bu birlikteliğin ardından III. Bagrat tarafından 975 yılında Sakartvelo 

Devleti kurulmuĢtur. IV. David zamanında 1122 yılında Tiflis‟i Müslümanlardan 

geri almayı baĢarmıĢlardır. Selçuklularla mücadele içerisinde geçirdikleri bu 

dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi‟ne sıkça seferler düzenlemiĢlerdir. Kraliçe 

Tamara döneminde en parlak dönemlerini yaĢayan Gürcüler 1202 yılında Türkiye 

Selçuklu Devleti Sultanı Rükneddin Süleyman ġah‟ı bozguna uğratarak Erzurum‟a 

kadar çekilmesini sağlamıĢlardır. “Türkiye Selçukluları ile Gürcüler arasındaki 

çekiĢmenin Türkler aleyhine sonuçlanması, Doğu Karadeniz bölgesindeki siyasi 

dengeleri yerinden oynatacaktır.” (Tellioğlu, 2004, 102). 1204 yılında da Bizans 

tahtını ele geçirmek isteyen Tamara Kıpçak Türklerinden oluĢan ordusuyla birlikte 

Trabzon‟u alarak Karadeniz Ereğlisi‟ne kadar yoluna devam etmiĢ ancak Bizans‟ın 

diğer varisi Laskar‟a yenilerek Samsun ve Sinop bölgesine çekilmek zorunda 

                                                 

 
47

 Albayrak, 2003. 



 
49 

kalmıĢtır. Gürcülerin bu hareketi ve Trabzon Devleti‟nin baĢına Bizans‟ın iki varisi 

David ve Aleksius‟u getirmeleri bölgenin yalnızca siyasi değil bundan sonraki 

dönemlerinde de kültürel yapısını etkileyecektir. Trabzon‟da Gürcülerin kurmuĢ 

oldukları bu devlet gerek ordularının Kıpçak Türkleri‟nden olmaları, gerek Bizans‟ın 

varisi olan Ġtalyan asıllı Komnen ailesi tarafından yönetilmesi ve yine idari 

teĢkilatında Kıpçak Türkleri‟nin bulunması gibi nedenlerle bölge kültürüne bir 

hareketlilik kazandırmıĢtır. Gürcülerin Trabzon Devleti‟nin Osmanlı tarafından 

yıkılmasının ardından Osmanlılar‟a bağlandığı fakat daha sonra Ruslar‟ın egemenliği 

altında yaĢadıkları görülmektedir. Bu süreç içerisinde Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde 

yerleĢim yerleri oluĢturan Gürcüler özellikle Artvin, Ordu, Adapazarı bölgelerinde ve 

civarlarında yerleĢtikleri görülmektedir. Gürcüler 1991 yılında Sovyetler‟den 

ayrılmıĢ ve Gürcistan Cumhuriyeti‟ni kurmuĢlardır ve bu devlet günümüzde de 

Türkiye Cumhuriyeti ile sınır oluĢturmaktadır.       

3.2.5 Ermeniler 

Bu topluluğa Ermeni adını ilk olarak Persler vermiĢlerdir. Ermeniler kendilerine 

Hayk ve yaĢadıkları bölgeye de Hayastan demektedirler. Hayastan Bölgesi 

Anadolu‟dan Ġran‟a geçiĢ bölgesidir ve Kafkasya‟nın güneyindedir.
48

 Ermeniler 

hakkındaki ilk bilgiler M.Ö. 6. yüzyılda Miletli Hekenatai, M.Ö. 5. yüzyılda Heredot 

ve M.Ö. 401 yılında Ksenephon tarafından verilmektedir. Ermenilerin doğuya doğru 

kayan Hint-Avrupa kökenli Trako-Frik bir kavim oldukları sanılmaktadır. 

Ermenilerin yaĢadıkları bölgeye geldikleri tarihin M.Ö. 7. yüzyıl olduğu kabul 

edilmekle birlikte bu tarihte Asurluların yıkılmıĢ ve yerine bölgede Med 

egemenliğinin oluĢmuĢ olduğu bilinmektedir. Medlerin ardından Pers egemenliğinde 

ve daha sonra da B. Ġskender‟in egemenliğinde yaĢayan Ermeniler M.S. 3. yüzyıla 

kadar Romalılar, Partlar ve Persler arasında süren hakimiyet mücadelelerinin 

arasında yaĢam sürmeye çalıĢmıĢlardır.
49

 287 yılında III. Tridat Romalılar 

himayesinde Ermenistan Devleti‟nin kralı olmuĢtur ve 301 yılında Part asıllı Aziz 

Grigor tarafından vaftiz edilmiĢtir. Böylece Hıristiyanlık dünyada ilk kez devlet dini 

olarak ilan edilmiĢtir. 640 yılında Ermenilerin Arap ordularıyla anlaĢarak Hazar 

Türkleri ile savaĢtıkları görülmektedir. Arap himayesi altına giren Ermeniler genel 
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valiler tarafından yönetilirken, Abbasiler döneminde de muhtariyet verilmiĢ ve 

“Ermeniyye” olarak tarihe geçmiĢtir. Selçuklular döneminde ise bölge Bizans-Türk 

çatıĢmaları arasında kalmıĢtır. II. Mehmet‟in Ġstanbul‟u almasıyla birlikte Ermenilere 

bir takım ayrıcalıklar tanıdığı bilinmektedir. Bu ayrıcalıklar sayesinde Anadolu‟ya ve 

özellikle Ġstanbul‟a Ermeni göçleri olmuĢtur. Kanuni döneminde Ġstanbul‟daki 

Ermeni nüfusun 90.000 civarında olduğu kabul edilmektedir. Osmanlı tarafından 

“sadık ırk” adı verilen ve dinleriyle dillerine hiç karıĢılmayan, Osmanlı içerisinde 

birçok idari kademelere yükseltilen Ermeniler 1880 yılında Rusların teĢvikleri 

sonucunda Sason‟da ayaklanmıĢlardır. Ayaklanma Sultan Abdülhamit tarafından 

bastırılmıĢtır.
50

 I. Dünya SavaĢı‟nda özellikle Fransızların kıĢkırtmaları sonucu 

çeteler kuran Ermeniler, cephe gerisindeki düzenin sağlanabilmesi ve masum 

insanların mal ve can güvenliklerinin korunabilmesi için Suriye ve Filistin bölgesine 

gönderilmiĢlerdir. Sinop ile Trabzon arasında yerleĢen Ermenilerin I. Dünya SavaĢı 

öncesi göç edenleri H. Acaryan adlı Ermeni yazar tarafından Ģu Ģekilde 

verilmektedir. “Trabzon‟da 800 ev Ermeni, Değirmendere‟den Yambol nehrine 

kadar Gavata ve Yomra‟da 2.340 kiĢi, Sürmene‟de 100 ev, Akçaabat‟ta 4000 kiĢi, 

Samsun-Canik‟te 2000 ev Ermeni” (Albayrak, 2003: 201). Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟ndeki Ermeni yerleĢimleri Osmanlı‟nın resmi nüfus defterlerinde de 

görülebilmektedir. Buna göre 1895 yılına ait H.1313 Trabzon Vilayet Salnamesine 

göre “vilayetin toplam nüfusu 1.071.477 kiĢi olarak gösterilmiĢ ve bunun 

869.727‟sinin Müslüman, 157.212‟sinin Rum, 42.349‟unun Ermeni, 1.304‟ünün 

Katolik, 880‟inin Protestan ve 5‟inin de Yahudi olduğu belirtilmiĢtir.” (Halaçoğlu, 

2005: 50). ġunu da belirtmek gerekir ki bu tarihlerde Trabzon Vilayeti Osmanlı‟nın 

nüfus yoğunluğu en çok olan bölgelerinden biri olmakla birlikte Samsun, 

GümüĢhane, Trabzon ve Lazistan sancaklarından ibarettir. Ermenilerin Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde özellikle HemĢin topluluğu üzerinde ürettikleri tezleri 

mevcuttur.
51

 Bunun yanı sıra Ermenilerin 1895 yılında Trabzon‟da olaylar 

çıkarttıkları ve yargılandıkları bilinmektedir
52
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3.3 Bölgede YaĢayan Toplulukların Müzik ile ĠliĢkisi 

AraĢtırmanın daha önceki bölümlerinde belirtilmiĢ olduğu gibi bölgenin tarihi 

incelendiğinde üzerinde yaĢamıĢ olan onlarca topluluk görülmektedir. Bu 

toplulukların her biri az veya çok bölge kültürünü ve dolayısıyla da bölge müziğini 

etkilemiĢtir. Bölgede yaĢayan toplulukların asimilasyon süreci ve belli toplulukların 

potalarında erimeleri, toplulukların yer değiĢtirmeleri, aralarındaki çatıĢmaları ve 

göçleri de bu etkilenimde pay sahibi olmuĢtur. Dolayısıyla tarihten günümüze bu 

toplulukların bölgede yaĢadıkları yerler, uğradıkları değiĢimler ve çevreleriyle olan 

iliĢkiler değerlendirilerek daha önceki bölümlerde belirtilen bu unsurların bölge 

müziklerine olan etkileri bu bölümde incelenmeye çalıĢılacaktır.  

Ġnsanlığın baĢlangıcıyla birlikte müziğin de varlığından söz etmeye baĢlayabiliriz. Bu 

sebeple bölge ile iliĢkisi olan en eski insan topluluklarından günümüze dek değiĢerek 

oluĢan bugünkü Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin izlerini bu toplulukların 

içinde de aramak gerekir. Bölge müziği hakkında ulaĢabilen en eski ipuçlarına ve 

varsayımlara göre; bölgede yaĢayan yerli halkların Hitit Müziği‟nden veya 

Mezapotamya Müziği‟nden etkilendikleri düĢünülmektedir. Nitekim Anadolu‟da, 

Eski Yunan‟da ve Mısır‟da aynı dönemde, aynı tip çalgılar görülmektedir. Ancak 

Hititlerin bölgede hakim olan KaĢkalar‟dan dolayı etkin olamaması ve doğuya doğru 

yayılamaması, bölgedeki yerli halkların da Mezapotamya‟dan değil de Kafkaslardan 

gelip yerleĢen halklar olduklarının sanılması bu düĢüncenin olabilirliğini 

zayıflatmaktadır. Antik Yunan kültürünün Miletliler‟in koloni kurmalarıyla birlikte 

bölgede etkin oldukları düĢünülebilir; fakat bu durumda da Miletliler‟in bu dönemde 

sadece bir ticaret tesisi kurdukları ve yerli halklarla alıĢveriĢ yaptıkları, buraya etki 

edebilecek çoğunlukta yerleĢmedikleri görülmektedir. Buna bağlı olarak, Ġranlı 

devlet adamlarının yönettiği, yerli halklardan oluĢan ve Anadolu‟nun milli devleti 

olarak görülen Pontus Krallığı‟nın bölge müziğini etkilediği düĢünülebilir. 

Daha sonraki dönem ise yerli halkların ticaret dili olan Yunanca ile asimile edilmeye 

baĢlandığı dönemdir. Bölgedeki yerli halkların etkinliğini kaybetmesi, bölgede 

yaĢanan telaĢ ve istilalarla gelen kaos bölgeye bu dönemde kültürel açıdan bir yıkım 

getirmiĢtir. Ardından gelen Romalılar Dönemi‟nde Hıristiyanlık dininin 

yaygınlaĢması için misyonerler bölgede gezinmeye baĢlamıĢtır ve sonucunda bütün 

yerli halklar din değiĢtirerek bölgede egemen gücün çatısı altına girmiĢlerdir. Bu 
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dönem yerli halkların tamamen eritildiği dönemdir. Bu dönemde Hıristiyanlığın 

yayılmasında misyonerlerin müziği kullanıp kullanmadığı veya bu bölgede inĢaa 

edilen kiliselerde müzik icra edilip edilmediği bilinmemektedir. Bizans Dönemi‟nde 

ise fazla bir değiĢiklik olmamakla birlikte eritme süreci devam etmiĢtir. Yine aynı 

dönemde Ġran ile Bizans arasında çekiĢmeye sahne olan ve Hıristiyanlığı geç kabul 

eden Lazların durumu da muğlaktır. Bunun ardından bölgeye Araplar‟ın geldiği ve 

kısa süreli Bizans-Arap mücadelelerinin olduğu bilinmektedir. Elimizde bölge 

müziğiyle ilgili yol gösterici veya anlatıcı hiçbir kaynak olmamakla birlikte, farklı 

coğrafyaların müzik kültürlerine baktığımızda, Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki 

çalgıların bir kısmının bu dönemde kullanıldığı, fakat kemençe gibi karakteristik 

özellik taĢıyan bir çalgının bu dönemlerde halen varlığının olmadığı anlaĢılmaktadır. 

Yaylı çalgıların yeryüzündeki kullanılıĢı ve geliĢimi ile ilgili yapılan çalıĢmalar 

henüz bu dönemde yaylı çalgıların kullanılmaya baĢlanmadığını ve bu tür çalgıların 

Anadolu‟ya daha sonra geldiğini göstermektedir. Bu dönemde bölgede görülebilecek 

çalgılar, kaval, santur, çifte, tulum gibi nefesli ve telli çalgılardır. 

Bölgeye keĢif seferleri düzenleyen Türk öncü birliklerinin ve Malazgirt SavaĢı 

(1071)‟nın ardından Anadolu Türklere açılmıĢtır. Türkler özellikle Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nin kıyı kesimi haricindeki dağlık arazide egemen olmuĢtur. Bu dönemde 

Ģehir merkezlerindeki kaleler içinde kalan Hıristiyan yerleĢimler ve kaleler dıĢındaki 

Türk yerleĢimlerinden oluĢan bir modelin varlığı tarihçilerce belirtilmektedir. Buna 

göre Türk kültürü bölgenin Ģehir merkezleri haricindeki kısımlarında yerleĢmeye 

baĢlamıĢtır. Buna Türklerin Orta Asya‟da kullandıkları çalgılar ve müzikler de 

dahildir. Bundan sonra bölgede Gürcü etkinliği görülmektedir ve Selçuklularla 

Gürcüler arasında iliĢkiler mevcuttur. Bu dönemde Gürcü Ordusu‟nu Kıpçak 

Türkleri‟nin oluĢturması ve Gürcistan devlet yönetiminde Kıpçaklar‟ın belli 

makamlara sahip olması bölgede Hıristiyan Türk kültürünün oluĢmasını sağlamıĢtır. 

Kıpçaklar bölge için son derece önemlidir ve gerek bölge müziğine olan etkileri ve 

gerekse bugünkü bölge halk musikisinin temel ayağını oluĢtururlar. Kıpçaklar 

Karadeniz havzasının Macaristan, Makedonya, Trakya, Romanya, Moldova, 

Ukrayna, Rusya, Kırım, Gürcistan ve Doğu Karadeniz‟de etkili olan ve ortak 

özellikler görülmesini sağlayan topluluktur. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin en yaygın 

olarak kullanılan çalgısı kemençeyi de bölgeye ilk getirenlerin Kıpçaklar olduğu 

kuvvetli bir ihtimaldir. XI. yüzyıldan itibaren Gürcüler ile Kıpçaklar arasında 
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baĢlayan iliĢkiler Kıpçaklar‟ın önce Gürcü ordusunda, daha sonra da Gürcü 

Devleti‟nin yönetici makamlarında gelmiĢ oldukları noktaların ardından iyice 

güçlenmiĢtir. Trabzon Devleti‟nin kurulmasında etkili olan Gürcü kraliçesi 

Tamara‟nın ordusunun büyük bir bölümünü de Kıpçaklar oluĢturmaktadır.
53

 

Trabzon‟da 1204 yılında Komnen Devleti kurulunca özellikle sınır boylarına bu 

Kıpçaklar‟ın yerleĢtirildikleri bilinmektedir. Bu dönemin ardından ilk olarak 1277 

yılında Sinop‟ta görülen ve bu tarihten sonra sürekli olarak doğuya doğru hareket 

eden Çepniler ile sınır boylarında bulunan Kıpçaklar, Osmanlı bölgeye gelene dek 

savaĢ halindedirler. Çepniler Osmanlı gelmeden yaklaĢık 100 yıl kadar önce HarĢit 

çayı boyunca uzanan dağlık kesimde ve sahilde Tirebolu-Görele-Eynesil hattında 

yerleĢik olarak yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Bu dönemde Komnenler ile mücadelelerine 

devam etmiĢler, arka taraftan Maçka‟ya kadar, sahilden de Trabzon Ģehir merkezine 

kadar saldırılar düzenleyecek güce sahip olmuĢlardır. Bu döneme kadar Çepniler‟in 

savaĢtığı topluluk olan Kıpçaklar ise büyük ölçüde Tonya bölgesine çekilmiĢtir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin büyük bir kesiminde gördüğümüz kemençe, 

Kıpçakların sınır boyu olarak yerleĢtirildiği bölgelerde daha çok önümüze 

çıkmaktadır ve özellikle kemençe ve horonun köylü kimliği ve yüksek kesimde 

oynanması da bu sebepten olabilir. Sınır boylarında yaĢayan ve daha çok yüksekte 

dağlık arazide bulunan Kıpçaklar‟da ve Kıpçaklar ile komuĢuluk iliĢkisi olan 

Çepniler ve diğer topluluklarda kemençe ve horonun çok rağbet görmesi tesadüf 

olarak değerlendirilmemelidir. “DeğiĢmenin faktörleri çok çeĢitlidir. Kültürel 

uyarlamanın tek boyutlu bir açıklaması yoktur. Genel olarak yayılma ve yöneĢme 

süreçleri üzerinde durabiliriz. Ancak bu iki sürecin kültürlerin tarihsel geliĢmesinde 

birbiriyle çakıĢtığını da unutmayalım. Yayılma, davranıĢ örüntülerinin bir kültürden 

diğerine iletilmesinden baĢka birĢey değildir. Bir davranıĢ örüntüsünün bir kültürden 

diğerine yayılması için farklı toplumların üyeleri arasında temas ve iletiĢim 

olmalıdır. Kültürün en hızlı değiĢme ve geliĢme gösterdiği yörelerin, insanların 

birbirleriyle karĢılaĢma olasılığının en yüksek yöreler olması tarihsel bir rastlantı 

olamaz.” (Fichter, 2002: 145). Osmanlı‟nın Trabzon seferinde ordulara rehberlik 

eden Çepniler, Osmanlı‟nın Trabzon‟u fethiyle bir takım imtiyazlara sahip olmuĢ ve 

Osmanlı tarafından ödüllendirilmiĢlerdir.
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bölgeden vergi toplayan Çepni beyleri oluĢmuĢ, böylece Çepniler bölgede oldukça 

güçlenirken, fethin ardından Kıpçaklar tarihe karıĢmıĢ, Osmanlı tarafından Ġslam 

dinine geçenler Türk, Ortodoks Hıristiyanlığı‟ndan dönmeyenlere Rum kimliği 

yüklenmiĢtir. Bölge müziği açısından en önemli olaylardan biri Kıpçakların tarih 

sahnesinden çekilmesi ve Çepniler‟in kemençeye kendi kimliklerini ve kültürel 

özelliklerini yükleyerek bölgedeki hakimiyetiyle eĢ oranda bu çalgıyı 

yaygınlaĢtırmasıdır. Trabzon‟un doğusunda ve güneydoğusunda büyük bir güç haline 

gelen Çepnilerin yaĢadıkları alana bu dönemde Çepni Dağları denilmektedir. Bu güç 

sayesinde Çepniler, Trabzon‟a kadar olan bölgedeki kemençe kültürünü 

etkilemiĢlerdir. 

Çepniler‟in bu çalgıyı alması, geliĢtirmesi ve ona kendi kimliğini yüklemesi bir çeĢit 

özümsemedir. Bu da Ģüphesiz ki bir süreç gerektirir. 1277‟den beri komĢu olan 

Kıpçak – Çepni toplulukları da bu özümseme sürecini geçirmiĢlerdir. “Özümseme, 

iki veya daha çok kiĢi veya grubun bir diğerinin davranıĢ örüntüsünü kabul edip 

uygulamasıyla gerçekleĢtirilen bir sosyal süreçtir. Genellikle bir kiĢinin veya bir 

azınlık kategorisinin bir gruba veya bir topluma özümlendiği söylenir. Ancak 

özümseme de tek yanlı bir süreç olarak yorumlanmamalıdır. Özümseme, iki 

kısımdan biri diğerini daha çok etkilese bile, yine de iki kısmın karĢılıklı davrandığı 

bir etkileĢim sürecidir. Herhangi bir toplumda ulaĢılan özümsemenin derecesi, onun 

sosyal ve kültürel bütünleĢmesinin bir listesini verirse de, özümseme her Ģeyden önce 

bir sonuç değil, fakat bir süreçtir...Özümseme en iyi, etnik özgeçmiĢe sahip gruplarda 

gözlenebilir.” (Fichter, 2002; 117). (B)ağsal düĢünce açısından bakıldığında da bu 

durum sahip olma meselesi ile özdeĢleĢir. Yani bir Ģeye sahip olabilmek taklit 

yoluyla aldıktan sonra, onu kendine benzetmek yoluyla olabilir. BaĢka bir deyiĢle, 

taklitin üstüne kendi yaratısını koymakla mümkün olur. Bu dönemde Alevi oldukları 

bilinen Çepnilerin, kemençeyi aĢık sazı hüviyetinde kullanmıĢ olmalarının 

açıklaması da budur. “Abdallar Türkiye‟nin profesyonel müzisyenleridir. Sünni 

taassubu çalgıyı, türküyü onlara bırakmıĢtır. Onlar, Türk müzik ve raks kültürünü 

devam ettirmektedirler.” (Yönetken, 1966: 118). Günümüzde Kadırga (Kadir+Kaya), 

Garabdal (Kara+Abdal) ve Hıdırnebi (Hıdır+Nebi) gibi Alevilik izleri bulunduran 

kelimelerin birleĢiminden oluĢan isimlerdeki yaylalarda Çepnilerin yoğun katılımıyla 

Ģenlikler düzenlenmeye devam etmekte ve kemençe bu Ģenliklerde kullanılmaktadır. 
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Bu dönemde yine çok güçlü olan diğer topluluk Lazlar‟dır. Trabzon‟un batısı ve 

doğusu böylece birbirinden ayrılmıĢ olup, batısında ve güney batısında bulunan 

dağlara Laz Dağları denilmiĢtir. Trabzon‟un doğusu ve batısında bulunan iki büyük 

güç arasında oluĢan mücadeleler bölge kültürünü iki kutuplu olarak Ģekillendirirken, 

bu güçlerin ulaĢamadığı veya etkisinin az olduğu bölgelerde değiĢim de az olmuĢtur. 

Özellikle tarih sahnesinden silinen Kıpçakların, Rum kimliği altında yaĢamaya 

baĢlayan Hıristiyan olanları, Rum kimliği içinde erirken onların kültürlerinden çok 

büyük oranda etkilenmiĢ ve bunun doğal sonucu olarak müziklerinde de bu etkiyi 

göstermiĢlerdir. 

1700‟lü yıllara gelindiğinde bölgedeki kemençe kimliklerini ana hatlarıyla Ģu Ģekilde 

ayırabiliriz: Çepnilerin Kıpçaklar‟dan alarak kendi kimliğini yüklediği bir kemençe; 

Lazların Kıpçaklar‟dan alarak kendi kimliğini yüklediği kemençe; Kıpçakların 

Hristiyan olanlarının Rum kimliği içinde eriyerek oluĢturduğu kemençe ve son 

olarak bunların çevrelerini etkilemeleriyle çevre toplulukların kendilerine göre 

yorumladığı kemençe çeĢitleri. 

Bu durumda batıdan-doğuya doğru gidildiğinde Giresun‟dan Eynesil‟e kadar sahil 

kesimi, yüksekte HarĢit çayı boyunca ve Ağasar Bölgesi‟nde Çepni kimliği en yoğun 

olarak görülecektir. Tonya bölgesi‟nde Rum nüfusunun fazlalığı ve buradaki halkın 

Çepniler ile iletiĢiminin güçlü olması bu bölgeyi özel kılacaktır. Çepni ve Rum 

nüfuslarının olduğu Ağasar ve Tonya‟nın sahil kesiminde bulunan BeĢikdüzü ve 

Vakfıkebir‟de bu özel durumdan oldukça etkilenecektir. Buradan Trabzon‟a kadar 

olan bölgede kemençenin tavrı yine bu iki topluluğun nüfus olarak yoğun yaĢadığı 

bölgelere ve iletiĢimlerinin açıklık kapalılığına göre değerlendirilebilmektedir. Yine 

bu bölgede Kadırga Yaylasına çıkan bu topluluklarda görülen davul-zurna, bölgede 

bu toplulukların haricinde neredeyse hiç görülmeyecektir. 

Trabzon‟un doğusuna geçildiğinde ise durumun farklı olduğu görülmektedir. 

Sürmene‟de, Of‟un yüksek kesimlerinde, Çaykara‟da çalınan kaval ve buradaki Rum 

nüfusunun yoğunluğu, Lazlarda kemençenin genellikle destanlarda kullanılması, 

akordun pes olması ve horonlarda tulumun kullanılması gibi durumlar söz 

konusudur. Bu durumlar üzerinden gidersek ilginç sonuçlarla karĢılaĢırız. Rize‟de, 

Ġyidere‟de ve hatta Of‟ta bundan 100 yıl öncesine kadar tulum çalgısının çokça 
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kullanılmıĢ olduğunu HemĢinli tulum sanatçısı Remzi Bekar
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 belirtmektedir. 

Mahmut Ragıp Gazimihal‟de Ġstanbul Konservatuarı Folklor Heyeti‟nin dördüncü 

tetkik seyahatı münasebetiyle yazmıĢ olduğu “ġarki Anadolu Türküleri ve Oyunları” 

adlı kitabında “ġarki Karadeniz sahillerinde tulum kullanılır: Asıl Trabzon ile 

Rize‟de değil köylerinde vardır. Of‟ta çoktur.” (Gazimihal, 1929; 76) demektedir. 

Lazların‟da horonlarını tulum eĢliğinde oynamaları ve Çepniler bu bölgelere 

yerleĢene dek buradaki güç olmaları açısından tulum bu dönemde bu bölgelerde 

çalınmaktaydı diye düĢünüyorum. Ayrıca Adnan Saygun‟a göre; “Tulum zurna 

evvelce Rize Ģehrinde dahi pek çok çalınırmıĢ. Bu aleti bihassa Rumlar ve Türkler 

çalarlar, Ermeniler ise bununla alakadar olmazlarmıĢ. Rumların Rize‟den ayrılıĢı 

tulumun ihmaline yol açmıĢ. ġimdi ve hatta evvelce tulum zurna en fazla HemĢin‟de 

çalınır ve bununla HemĢinli kız ve erkekler beraberce horonlar oynarlarmıĢ.” 

(Saygun, 1937: 21). Ayrıca Lazların kullandıkları kemençe gibi pes akortlu 

kemençelerin Of, Çaykara ve Sürmene bölgesi‟nde kullanıldığı, ancak asıl olarak bu 

bölge horonlarının kaval eĢliğinde oynandığı günümüzde dahi görülebilmektedir. 

Hopa-HemĢin bölgesinde de aynı tür kavalın farklı bir tavırla çalınması ve 

karĢılaĢtığım bazı kavalcıların kavallarını Of ve Sürmene‟deki ustalara yaptırması 

dikkat çekicidir. Bunların tümü değerlendirildiğinde, Lazların bu bölgeye kendi 

kemençe kültürlerini bu dönemde yaĢattığı, bu çevrede Laz kimliğinin yüklendiği 

kemençelerin çalındığı ve horonların da Lazların daha etkin olduğu yerlerde tulum 

ile yapıldığıdır. Çaykara‟da, Of‟un ve Sürmene‟nin yüksek kesimlerinde bu dönemde 

tulumun olup olmadığı bilinmemekle birlikte günümüzde görülmemektedir. Ancak 

Gazimihal‟in ifadesine göre Of‟ta çok olduğunu ipucu olarak görürsek ve 

Çaykara‟nın da o dönemde Of‟a bağlı bir yerleĢim olduğunu hesaba katarsak bu 

bölgede tulumun varlığını düĢünebiliriz. Diğer taraftan, nefesli bir çalgı olan kavalın 

bu bölgede daha köklü bir geçmiĢinin olabileceği ve buna bağlı olarak tulumun itibar 

görmemiĢ olabileceği gibi durumlar da söz konusudur. Rize bölgesine geçtiğimizde 

Ġkizdere‟nin arka tarafında Ġspir bölgesinde, Cimil bölgesinde ve Kaçkarların 

eteklerinde tulumun çalındığı bilinmekte ve görülmektedir. Bu durum bahsedilen 
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bölgelerdeki HemĢinli kimliğine dayandırılabilir. Lazların bu dönem boyunca etkili 

olduğu sahil hattında ise tulumun varlığını kabul etmek gerekmektedir.
56

 

Günümüzdeki bölge müziğini Ģekillendiren hadise Çepni – Laz çete savaĢlarının 

sonucunda büyük sülaleler halinde Çepnilerin sırasıyla Yomra, Arsin, Araklı, 

Sürmene, Of, Ġyidere, Kalkandere, Ġkizdere, Rize ve Çayeli‟ne dek yerleĢmeleri ve 

bu bölgedeki Laz nüfusunun Pazar‟a kadar çekilmesini sağlamalarıdır. Bölgede 

yaĢayan Lazların ve diğer toplulukların yoğunluğunu büyük ölçüde bu göç dalgası ile 

kıran Çepniler belli bir süreç içerisinde kendi kimliklerini kaybedecekler; ancak 

gittikleri bölgenin kültürünü de değiĢtireceklerdir. “Hareket ve çoğulluk, her Ģeyi 

aynı ve görünüĢte Ģeffaf olan “tarih” ya da “bilgi” söylemine indirgemeye çalıĢan her 

türlü mantığın kabusudur. Tıpkı dilin kendisi gibi bu kısmi formlar, bu 

tamamlanmamıĢ karĢılaĢmalar da “tarihin bütüncülüğü”nü yabancılaĢtıran yeni 

karĢılaĢmaların, yeni açılımların prova edilmemiĢ eĢiklerini sağlar.” (Chambers, 

2005: 43). “KiĢilerin bir yerden diğerine göç etmesi göçmenlerin kendileri üzerinde 

ve taĢındıkları grup ve yapı üzerinde çeĢitli etkenlerde bulunur. Tarihsel olarak 

göçün en önemli sonucu kültür yayılmasıdır. Göç, kültürel ve coğrafi olarak izole 

kiĢiler arasında temasa ve iletiĢime yol açar. DavranıĢ örüntüleri değiĢ tokuĢ edilir, 

yeni fikirler oluĢturulur, kültür zenginleĢtirilir ve yaygınlaĢtırılır. Bu kiĢilerin 

birbiriyle karıĢımının her zaman barıĢçıl bir süreç olduğu veya hızlı sosyal 

ilerlemelere yol açtığı anlamına gelmez.” (Fichter, 2002: 162). Çepnilerin bölgeye 

yerleĢmek için yapmıĢ oldukları hareket de barıĢçıl değildir ve büyük bir nüfus ile 

yapılan bu hareket bölgedeki gücün ve kontrolün Çepnilerin eline geçmesini 

sağlamıĢtır. Burada yaĢayan topluluklarla bu gücün birleĢimi değiĢmeyi de 

beraberinde getirmiĢtir. Bu değiĢme bölge müziklerinde de görülebilmektedir. 

Çepni bölgesindeki akort düzeni, tavır, ritmik ve melodik yapı bölgede, Laz, HemĢin 

ve diğer toplulukların birleĢimiyle birlikte Çepni kimliğine daha yakın ancak arada 

bir duruĢ sergileyecektir. Buna göre Çepnilerin yerleĢtiği bölgede bu ara kültür 

hakim olacakken, Lazların çekildiği Pazar ve doğusunda Laz kültürü, bu kültürün 

güneyindeki Kaçkar Dağı‟nın eteklerinde HemĢin kültürü ve daha doğusunda ve 
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güney doğusunda Gürcü ve diğer Kafkas topluluklarının kültürleri ile Ermeni 

kültürlerinin etkileĢimleri görülebilmektedir. Buradaki topluluklar da tulum 

çalgısının kimliği üzerinde söz sahibidirler. Lazlar‟ın günümüzde kullandığı tulum 

Pazar‟dan Arhavi‟ye kadar HemĢin‟in etkisindeyken, Fındıklı ve Hopa‟da Artvin 

bölgesi‟nde çalınan tulumun etkileri de görülebilmektedir. HemĢin‟de 5 çift delikten 

oluĢan tulum navı oğlak derisine bağlandıktan sonra ĢiĢirilen deri sağ kolun altına 

alınmaktadır. Artvin Bölgesi‟nde ise navın üzerindeki iki sipsinin bir tarafı 5 delikli 

diğer tarafı tek delikli olabilmekle birlikte ĢiĢirilen deri sol kolun altına 

konulmaktadır. Ayrıca bu bölgede görülen akordiyon, koltuk davulu gibi çalgılar da 

Gürcü ve diğer Kafkas topluluklarının bölgedeki varlığı ve iletiĢiminden 

kaynaklanmaktadır. 

Buna göre, bölgede yöreden yöreye çeĢitliliğin çok fazla olduğunu söylemek gerekir. 

Bu çeĢitliliğin izahının da kök aramayla veya bir kökene mal etmeyle 

yapılamayacağının da kabul edilmesi gerekir. Ortada görünen büyük bir değiĢim 

süreci vardır ve ancak bu değiĢimi sağlayan eyleyenlerin oluĢturdukları ağlar 

değiĢimi ve dolayısıyla farklılığı, çeĢitliliği açıklayabilecektir. Gerek çalgılarda, 

gerek çalgıların kullanılıĢ biçimlerinde, gerek oyunlarda, türlerde, ritmik yapılarda 

bu çeĢitliliği görmek ve bu zenginliği yaĢatmak gerekir. Dolayısıyla “Doğu 

Karadeniz Bölgesi müzikleri” dediğim bölgenin müzikal çeĢitliliğini yansıtan bu 

müziklerin değiĢim sürecini çok iyi analiz ederek günümüzde geldiği noktayı 

çözümlemek önemli bir gerekliliktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
59 

 

4.  BÖLGE MÜZĠKLERĠNĠN DEĞĠġĠM SÜRECĠ 

Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin arka planının incelenmesi ve günümüze dek 

değiĢimin yaĢandığı tarihsel, toplumbilimsel vb. olayların doğru yorumlanması bölge 

müziklerinin değiĢim sürecinin belirlenmesinde ortaya bir takım ipuçları 

koymaktadır. Bunlardan en önemlisi toplulukların yapısı ile ilgili olandır. TRT gibi  

kurumların, derlemecilerin, icracıların, araĢtırmacıların günümüze dek gelen hakim 

bakıĢ açıları Doğu Karadeniz Bölgesi‟ni sürekli olarak bir bütün halinde ele 

alınmaktadır. Diğer taraftan, bu bölgede yaĢayan daha önce açıkladığımız Lazlar, 

Rumlar, Gürcüler vb. topluluklara etnik-milliyetçi bir kök unsuru takıĢtırıldığından 

bölge müzikleri kısır tartıĢmaların içerisinde tek düzeleĢmiĢtir. Bölge müziklerini bir 

takım köklere maletmenin peĢinde koĢan insanlarca yapılagelen ve hiç bir zaman 

sonuç vermeyen kimlikçi ideolojik tartıĢmalar; ezgilere, çalgılara, icracılara vb. bir 

çok önemli unsura kiĢisel sahibiyetlik, mekansal aidiyetlik gibi konularda sonsuz bir 

arzu ile ĢuursuzlaĢtırılmıĢ kök arama gayretleri, bu müzikleri taĢıma çabası 

içerisindeki büyük üstadlara ve araĢtırmacılara zarar vermektedir. Ġnsanlar bildikleri 

ve duydukları ölçüde “orjinal” olarak sahiplendiklerinin daha eskisi olup olmadığını 

bilmeksizin değiĢim sürecindeki bir nokta üzerinden aldıkları bilgiye, tınıya, sese 

sahip çıkarak onu kökleĢtirmenin peĢinde olmaktadır. Hatta, doğal değiĢimini 

sürdüren bu ezgileri, bilgileri vb. belli bir süre sonra “yoz” veya “erozyona 

uğratılmıĢ” olarak değerlendirmektedirler. Durum böyle olunca, hiç bir zaman bölge 

müziklerinin değiĢim sürecini açıklayabilmek ve analiz edebilmek mümkün 

olmamıĢtır. Bilgiyi üreten insan kadar, tüketen insan da önemlidir. Üretilen bilgiye 

değer vermek yerine, kulaktan dolma bilgilerle hareket eden Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nde yaĢayan veya Karadenizli olarak kendilerini tanımlayan insanlar ise bu 

sürecin açıklanamamasında ön ayak olan kısır dengelere arka çıkmıĢtır. Bu görüĢleri 

sahiplenerek, sürekli basit tekrar yaparak ve kendince köke tutunmaya çalıĢarak 

bilim adamları da, araĢtırmacılar da, bölge insanları da duruma hep iki uçlu olarak 

bakmıĢtır. Mevcut bilgiler ya hepten sahiplenilmiĢtir, ya da hepten aĢağılanmıĢ sırt 



 
60 

çevrilmiĢtir. Örneğin, kökleĢtirme çabası içerisinde Türk, Laz veya Rum 

milliyetçiliği yapılarak yazılan birçok eser kendi içerisinde oldukça önemli bilgiler 

ve tespitler barındırmasına rağmen karĢıt görüĢler daima birbirlerini görmezden 

gelmiĢtir, çünkü kök arama idealiyle yazılan bir çok eserde karĢıt görüĢlerin 

birbirlerini çürütmeleri oldukça kolaydır. Bu sebeple sonuçsuz kalmaya mahkum 

olan bu arayıĢ, görmezden ve duymazdan gelmeyi karĢıt görüĢler için zorunlu kılar. 

Bu hem milliyetçilik anlamında hem de müzikal yapının yerleĢimlere ve kiĢilere 

aidiyeti anlamında ağırlıklı olarak bu Ģekilde süre gelmiĢtir. ĠĢte bu noktaların 

açıklanabilmesinde, farklılıkların oluĢmasında, nesilden nesile taĢınması konusunda, 

taĢıyıcı kiĢilerin, mekanların, kitle iletiĢim araçlarının değiĢim sürecindeki etkilerinin 

belirlenebilmesinde ve bunların gündelik pratiklerde gözlemlenebilmesinde (b)ağsal 

düĢünceye gereksinim vardır. (B)ağsal düĢünce, toplum tanımı, tekilliklere önem 

vermesi, “kök-sap” anlayıĢı, eyleyen-ağları açıklaması, tekrar ve taklit konusuna 

eğilmesi gibi özellikleriyle bu araĢtırma için yepyeni bir bakıĢ açısının 

yakalanmasına ve bölge müziklerinin değiĢim sürecinin açıklanma çabasına önemli 

bir ivme ve dinamik kazandıracaktır. 

4.1 (B)ağsal DüĢünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Müzikal 

Farklılıkların Ġzahı 

(B)ağsal düĢüncenin „toplum‟a bakıĢ açısı, Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki müzikal 

farklılıkların açıklanmasında temel oluĢturacaktır. Ardından eyleyenlerin ve 

kurdukları ağların içerisinde derinleĢecek olan bu farklılıklar, (b)ağsal düĢüncenin 

„tekrar‟ ve „taklit‟ e yüklediği anlamlarla Ģekillenecektir. Tarde ve Latour‟un 

„toplum‟ anlayıĢları tekilliğe ve topluma miyop bakmaya odaklanmaktadır. (B)ağlar, 

“son derece değiĢik biçimlerde herkesin tek tek ve karĢılıklı olarak birbirine sahip 

olması” ile oluĢmaktadır ve toplumun tanımı da budur. “De Tarde, var olmayı, ünlü 

(DüĢünüyorum, o halde varım!) (Cogito, ergosum!) mottosu yerine arzu ve inanç 

güçleri ile sahip olma edimini birleĢtirerek ifade eder: “Ġstiyorum, inanıyorum, o 

halde sahibim!” (YetiĢkin, 2008: 129). Arzu etmek ve inanmak sahip olma 

duygusunu oluĢturmaktadır. Buradan hareketle Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerine 

yeniden dönecek olursak, bölge müziklerinin farklılığının temelinde de sahip olma 

meselesinin yattığı görülebilir. Günümüzde müzik alanındaki en önemli faktörlerden 

biri de aslında „sahip olma‟ çabasıdır. Bütün tartıĢmaların temelinde yatan iddia da 
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üç aĢağı beĢ yukarı „sahip olma‟ kavgasına çıkar. Daha önce belirtilen Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟ndeki topluluklar, kiĢiler, yerleĢimler vb. gibi eyleyenler arasında 

bir çatıĢma konusudur. Buna göre, arzu etmek ve inanmak kavramlarına biraz daha 

yaklaĢmakta fayda vardır. Örnek olarak, A yerleĢimindeki herhangi bir topluluktan 

bir kemençe ezgisi ele alınacaktır. Bir kemençeci tarafından icra edilen ve ilk kez 

duyulan ezgi baĢka bir icracı tarafından dinlenerek beğenildiği takdirde, beğenen kiĢi 

tarafından arzu edilmektedir ve bütün çözümlenmesi gereken mesele de bu noktadan 

sonra baĢlamaktadır. Çünkü bu ezginin, o yerleĢimden veya o anda icra eden kiĢinin 

mensubu olduğu bağdan (topluluktan) kaynaklı olup olmadığı muğlaktır. Dinlenen 

ezgi alındığında ise alan kiĢi kendini ezgiye benzetmek yerine ezgiyi kendine 

benzetmektedir. Bu durumun sonucunda ortaya çıkan ezginin varlığına inanarak da 

sahip olmaktadır. Bu halde, ezginin bilinen iki farklı sahibi, iki farklı icrası ve iki 

farklı yerleĢime aidiyeti oluĢmaktadır. Daha da evveline bakılacak olursa, A 

yerleĢimindeki ezginin nasıl sahiplenildiği durumu da muğlak olduğu için bu 

dönüĢüm oluĢturduğu farklılıklar ile birlikte devam etmektedir. Bilindiği üzere, 

müzik yeni ve bireysel bir üretim değildir. Ġnsanlığın ilk varlığından beri nesilden 

nesile, kulaktan kulağa aktarılan ezgiler, en büyük bestecilerin eserlerinde bu 

dönüĢümlerin bir parçası olarak yer almaktadırlar. Bu dönüĢümler sonucunda 

farklılıklar sürekli artmakta, çeĢitli yerleĢimlerde, çeĢitli icracılar kendilerinden bir 

öncekini veya duyduklarını arzulayarak kendilerine benzetmeye devam 

etmektedirler. Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin kökenini aramak bu sebeplerle 

sonucu çözümsüz bir çabadan ibarettir. Bunun yerine bölge müziklerinin bahsedilen 

farklılıklarının değerlendirilerek değiĢme sürecinin doğru analiz edilebilmesi, bölge 

müziklerinin geleceğine yön verilebilmesi adına kısırlaĢmıĢ köken arama 

tartıĢmalarına göre çok daha kıymetli bir çabadır. Bu farklılıkları meydana 

getirebilme kudretine sahip olan herĢeye (b)ağsal düĢünce içinde „eyleyen‟ 

denildiğine ve izahına daha önce yer verilmiĢti. Buna göre insan olan eyleyenler 

(actor) ve insan olmayan eyleyenler (actant) in ayrımı yapılmıĢtı. Eyleyenler bu 

farklılıklar üzerinden bir takım ağlar kurmaktadır ve bu ağlara bağlı olan her birey 

güçlü ya da zayıf bağlarla iliĢki kurmakta ve eylemlerini gerçekleĢtirmektedir. Örnek 

olarak, bir yaylada kurulan ağ (network) o yaylaya çıkan hangi topluluktan olursa 

insanın kökenine, diline, dinine bakmaksızın yüzyıllarca bu insanları aynı ağın içinde 

iliĢkilendirmiĢtir ve gündelik pratiklerindeki eylemlerini ortaklaĢtırmıĢtır. Bunun gibi 

sebepler, farklılıkların belirginleĢmesine ve bir süreç olarak devamlılığına yol açmıĢ, 
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köken kavramını da tamamen yok etmiĢtir. Bu devamlılık içinde yani nesilden nesile 

aktarım konusunda da öne çıkan unsur Deleuze‟un „tekrar‟ ve „taklit‟ yaklaĢımının 

içindedir. Yani, ya bir Ģeyi aynen aktaran „basit tekrar‟ yapan, ya da o Ģeye içindeki 

özgür yaratıyı da katarak değiĢtiren „örtülü/karmaĢık tekrar‟ yapan anlayıĢlar devreye 

girmektedir. Buna göre, „basit tekrar‟ yapan kiĢiler veya araçlar eyleyen olamazken, 

„örtülü/karmaĢık tekrar‟ yapan kiĢiler veya araçlar eyleyen olabilirler. Eyleyenlerin 

çoğalması, yeni ağların kurulması anlamına gelmektedir. Bu da, aynı küçük 

coğrafyalarda bile örneğin küçük bir köyde, farklı ağların varolabileceği sonucunu 

doğurur. ĠĢte bu sebepledir ki, Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri içinde birçok ağı 

barındırır ve bu ağlar küçük köylerin içerisinde bile varlıklarını 

sürdürebilmektedirler. Küçücük köylerin içerisindeki müzikal yapı farklılıkları, dil, 

din, ırk farkı gözetmeyen küçük yerel ortaklıklar yani ağların oluĢmasına yol 

açmıĢtır. Bu ağlara bağlı olan bireylerin, eyleyenleri de her geçen gün değiĢmektedir. 

Unutulmamalıdır ki bir birey birden fazla ağın içinde yer alabilir. Bu ağları kuran 

eyleyenlerin belirlenmesi Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerine daha miyop 

bakmamızı sağlayarak „mikro‟nun kendisine inmemizi sağlayacak ve böylelikle De 

Tarde‟ın “herkes bir toplumdur” anlayıĢına varılmıĢ olunacaktır. 

4.2 Bölge Müziklerinin DeğiĢim Sürecinde Farklılıkların Belirlenebilmesi Ġçin 

Ġzlenilecek Yol ve EtkileĢim Alanlarının Derecelendirilmesi 

Bölge müziklerinin değiĢim sürecindeki farklılıkların belirlebilmesi için izlenilecek 

yol ve etkileĢim alanlarının derecelendirilmesi konunun daha iyi anlaĢılabilmesi 

adına bir tablo yardımıyla sunulacaktır. AĢağıda bulunan tablonun bir kuralı değil, 

yalnızca bir bakıĢ açısını yansıttığı yanlıĢ anlaĢılmaların önüne geçilmesi adına en 

baĢından ifade edilmelidir. Tüm uzaklıkların çalıĢılmakta olan alana göre farklılık 

göstereceği gerçeği, tablonun bir kural olamayacağını peĢinen bize gösterir. Bu 

durumda tablo yalnızca yol gösterici olacaktır ve sürekli olarak çalıĢılan alanın 

değiĢkenlerine göre değiĢikliklikler gösterecektir. Örneğin, Ģehir merkezlerini 

çevreleyen merkezlerin sayısı oldukça artabileceği gibi, çevresel etkilerin 

görülemeyeceği kadar küçük çalıĢma alanlarında merkez hiç de olmayabilir. Ayrıca 

coğrafyanın durumuna göre, çevrenin geniĢliği yani alanı değiĢebileceği gibi, 

yönünde de doğal değiĢimler olacaktır. Bir tarafı geçit vermeyen bir dağın eteğine 

kurulmuĢ bir Ģehrin o yönde bir çevresel geniĢliği olmayacağı gibi. Aynı Ģekilde 
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herhangi bir tarafında göl, deniz vb. su birinkitileri olan Ģehir merkezlerinin çevresel 

geniĢlemeleri de ona göre olacaktır. Ayrıca bu alanı derecelendirmenin de coğrafya 

ve iklimle çok yakın iliĢkisi vardır. Bu araĢtırmanın çalıĢma alanı olan Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde Görele ve Tirebolu gibi Giresun‟a bağlı ilçelerin Trabzon 

kültürüne daha yakın olmasının tarihsel sebepleri olduğu gibi Armelit Dağı‟nın bu 

ilçelerle Giresun arasında önemli bir geçiĢ engeli teĢkil etmesi de bu ilçelerde 

yaĢayan halkı gerek ticaret, gerekse dünyevi ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri için 

Trabzon‟a yönlendirmiĢ ve kültürel etkileĢim bu yönde olmuĢtur. Bu durumda 

Trabzon‟un  batı bölgesindeki eyleyen-ağları ve bağlı olarak alanı doğusuna göre 

daha geniĢ olacaktır. 

 

ġekil 4.1 : DeğiĢim Sürecinde Farklılıkların Belirlenebilmesi Ġçin Ġzlenilecek Yol ve 

EtkileĢim Alanlarının Derecelendirilmesinin Gösterilmesi. 

Tabloda eyleyenlerin kurmuĢ oldukları ağların olağan yayılma alanları gösterilmeye 

çalıĢılmıĢtır. KümelenmiĢ alanlarda harfler alanların belirtilmesi için referans 

durumundayken, renkler de kitle iletiĢim araçlarının (b)ağsal etkileri için referans 

olmaktadır. Buna göre, A ve B Ģehir merkezlerini; A1, A2, A3, A4 ve B1, B2, B3, 

B4 Ģehir merkezlerini çevreleyen birinci derecedeki uzaklıkları; A5, A6, A7, A8 ve 

B5, B6, B7, B8 Ģehir merkezlerini çevreleyen ikinci derecedeki uzaklıkları; C kitle 

iletiĢim araçlarının hegamonyasını; K1 ve K2 ise kesiĢme merkezlerini 

simgelemektedir.  
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Tablo üzerinden derecelendirme yönteminin açıklanmasından önce tekrar geri 

dönecek olursak, örnek olarak görülen tabloda uzaklıkların eĢit olduğu, coğrafi 

anlamda hiç bir sınırlamanın olmadığı ve her yönden eyleyen etkilerine aynı 

açıklılıkta bulunduğu vurgulanmalıdır. Yani yine belirtmek de fayda var ki, her 

çalıĢma alanı için bu iliĢkiler yeniden sorgulanmalıdır. Örneğin, kuzeyi denizle 

çevrili Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde bu derecelendirme uygulanacak ise, tablonun 

sadece alt yarımının görülmesi ve kullanılması yeterli olacaktır; veya B Ģehrinin 

doğusunda yerleĢim bulunmuyorsa B2, B4, B6 ve B8 alanları tabloda yer 

almamalıdır. Her Ģeye rağmen bu iliĢkilerin derecelerini belirleyecek olan ise ağların 

geniĢliğidir, bu tablo sadece ağların birbirleriyle olan iliĢki sahalarının coğrafi 

alanlarda gösterilmesini ve birbirleriyle olan etkileĢimlerin derecelendirilmesini 

içermektedir. 

Buna göre; Ģehir merkezleri olan A ve B‟nin çevrelerindeki tüm eyleyenlerle iliĢki 

kurdukları görülmektedir. A <A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+C+K1+K2> ; B 

<B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+C+K1+K2> alanlarının etkileĢimlerini kapsarlar 

ve etkileĢim dereceleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır. Günümüzde Ģehir merkezleri kitle 

iletiĢim araçlarının etkilerinin en çok olduğu alanlar olmaları sebebiyle ilk sırada 

değerlendirilmelidir. Sonraki durum ise kesinlikle çalıĢma alanına iliĢkin 

haritalardaki sınırlar gibi siyasal kaynaklar üzerinden olmamalıdır ve alan çalıĢması 

sonucunda, (b)ağlar, tarihsel arka plan, coğrafi etkenler ve iklim özellikleri 

değerlendirilerek yapılmalıdır. Ancak ve ancak, bu unsurlardan kaynaklanan bir 

ayrıcalık gerektirmeyen bir alanda uzaklık derecesine ve çevresel alanın geniĢliğine 

göre bir sıralama yapılabilir. Mevcut tabloda tüm unsurlar eĢit olduğundan dolayı 

uzaklık derecelerine göre C>A1, A2, A3, A4> A5, A6, A7, A8> K1, K2 / C> B1, 

B2, B3, B4> B5, B6, B7, B8> K1, K2 Ģu Ģekilde değerlendirilmelidir. 

Aynı yöntemle devam edersek, A1, A2, A3, A4 ve B1, B2, B3, B4 Ģehir merkezlerini 

çevreleyen alanlardır. Bu bölgelerin her biri için etkileĢim faaliyetleri en yoğun 

olarak Ģehir merkezleri ve daha sonra Ģehire yakın olan diğer çevre alanlar ve son 

olarak Ģehire daha uzak olan çevre alanlar olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca kitle iletiĢim 

araçlarının etkisi de bu alanlarda göz ardı edilemeyeceğinden Ģehir merkezine yakın 

alanların ardından kitle iletiĢim araçlarının etkisine yer verilmiĢtir. A1‟i örnek olarak 

alırsak, en yoğun etki alanı A yani Ģehir merkezi; sonra A2, A3 Ģehir merkezini 

çevreleyen diğer komĢu alanlar ve A5 Ģehir merkezine uzak fakat A1‟e komĢu olan 
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alan; ardından C yani kitle iletiĢim araçlarının etkileri; daha sonra A4 Ģehir 

merkezine yakın fakat A1‟e komĢu olmayan alan ve A6, A7, A8 Ģehir merkezinden 

uzak ve A1‟e komĢu olmayan alanlar; son olarak da K1 ve K2, A6 ve A8‟in B 

Ģehriyle kesiĢtiği A1‟e komĢu olmayan alanlar olarak sıralanmıĢtır. Bu alanlar 

içerisinde B Ģehriyle komĢuluğu olan A6 ve A8 alanlarından yine komĢuluk 

neticesinde etkilenen A2 ve A4; aynı Ģekilde de B tarafından bakıldığında B5 ve B7 

ile komĢuluğu olan B1 ve B3 karĢılıklı olarak bu sıralamada yer almaktadır. 

A1> A> A2, A3, A5> C> A4, A6, A7, A8> K1, K2. 

A2> A> A1, A4, A6> C> K1> A3, A5, A8> B5> K2> A7. 

A3> A> A1, A4, A7> C> A2, A5, A6, A8> K1, K2. 

A4> A> A2, A3, A8> C> K2> A1, A6, A7> B7> K1> A5. 

B1> B> B2, B3, B5> C> K1> B4, B6, B7> A6> K2> B8. 

B2> B> B1, B4, B6> C> B3, B5, B7, B8> K1, K2. 

B3> B> B1, B4, B7> C> K2> B2, B5, B8> A8> K1> B6. 

B4> B> B2, B3, B8> C> B1, B5, B6, B7> K1, K2. 

ġehir merkezlerine uzak yerleĢimler olarak gösterilen A5, A6, A7, A8 ve B5, B6, B7, 

B8 öncelikle kendilerine en yakın Ģehir merkezine yakın alandan ve çevrelerinde yer 

alan diğer uzak alanlardan etkilenecektir. Ardından Ģehir merkezinden etkilenim 

gelmelidir. Sonra Ģehir merkezine yakın olan diğer alanlar, daha sonra Ģehir 

merkezinden uzak olan fakat komĢuluğun olmadığı alan ve son olarak kitle iletiĢim 

araçlarının etkisi yer almalıdır. Diğer Ģehirle kesiĢme alanları ise Ģehirlerin 

birbirlerine dönük olan yüzlerinde öncelikli olarak yer almalı fakat birbirlerine uzak 

olan bölümlerinde en az etkiyi taĢıyacakları göz önüne alınmalıdır. A5‟i örnek olarak 

alırsak, kendisi ile Ģehir merkezi arasında kalan alan olarak A1, Ģehire uzak fakat 

kendisine en yakın alanlar olarak A6 ve A7 ile en yoğun taĢıyıcı faaliyetlerini 

gerçekleĢtirecektir. Ardından Ģehir merkezi olan A; sonra Ģehir merkezine yakın olan 

alanlar fakat A5 ile komĢuluğu olmayan A2, A3 ve A4;  daha sonra Ģehir merkezine 

uzak olan ve A5 ile komĢuluğu olmayan A8; B Ģehrine zıt yönde bulunduğu için 

kesiĢme alanları olan K1 ve K2 ve son olarak da maddi taĢıyıcıların etkileri olarak 

sıralanmıĢtır. Bu alanlarda Ģehirlerin birbirine dönük yüzlerini oluĢturan A6, A8 ve 

B5, B7 hem etkilenim açısından hem de kesiĢme alanlarını içlerinde 
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barındırmalarından dolayı önemlidir. Bu alanlar sıralamada da bir takım farklılıklar 

taĢımaktadır. B7‟yi örnek olarak alırsak, öncelikle B3 yani Ģehir merkezi olan B ile 

arasında bulunan geçiĢ alanı, B8 Ģehire uzak olan komĢu alan, K2 içinde barındırdığı 

A8 ile olan kesiĢme alanı, B5 Ģehire uzak olan diğer komĢu alan ve K1 -B5‟in içinde 

barındırdığı ve A6 ile kesiĢtiği alan- gelmelidir. Ardından Ģehir merkezi olan B, 

sonra Ģehir merkezine yakın alanlar olan B1, B2, B4; sonra A Ģehri ile etkileĢtiği A8; 

A8 in öncelikle etkilendiği A4; Ģehir merkezine uzak kendisine komĢu olmayan B6 

ve son olarak kitle iletiĢim araçlarının etkisi olarak C Ģeklinde bir sıralama olmalıdır. 

A5> A1, A6, A7> A> A2, A3, A4> A8> K1, K2> C. 

A6> A2, A5, K1, A8, K2> A> A1, A3, A4> B5> B1> A7>C. 

A7> A3, A5, A8> A> A1, A2, A4> A6> K1, K2> C. 

A8> A4, A7, K2, A6, K1> A> A2, A3, A1> B7> B3> A5> C. 

B5> B1, B6, K1, B7, K2> B> B2, B3, B4> A6> A2> B8> C. 

B6> B2, B5, B8> B> B1, B3, B4> B7> K1, K2> C. 

B7> B3, B8, K2, B5, K1> B> B1, B2, B4> A8> A4> B6> C. 

B8> B4, B6, B7> B> B1, B2, B3> B5> K1, K2> C. 

K1 ve K2 kesiĢme alanlarıdır ve buradaki etkileĢim faaliyetleri öncelikle içlerinde 

yer aldıkları alanlarla baĢlar ve bu alanların etkilenim alanlarıyla devam eder. 

Etkilenimin en yoğun görülebileceği yerler bu alanlardan Ģehir merkezlerine doğru 

giden güzergahtır. K1‟i örnek olarak alırsak, K1, B5 ile A6‟nın içindedir ve öncelikle 

bu alanların etkilerini taĢıyacaktır. Daha sonra B5 ile A6‟nın öncelikle etkileĢtikleri 

Ģehire yakın alanlar olan B1 ve A2; son olarak da Ģehir merkezleri olan A ve B 

Ģeklinde etkileĢim iliĢkileri sıralanmalıdır. 

K1> B5, A6> B1, A2> A, B. 

K2> A8, B7> A4, B3> A, B. 

C ise hegemonyayı temsil etmekte olup tabloda belirtilen tüm alanları kapsar. Daha 

önce de sebepleri açıklanarak etki alanları belirtilen bu hegamonya tablo üzerindeki 

renklerden de anlaĢılacağı üzere Ģehir merkezlerinden uzak çevrelere doğru 

azalmaktadır. KesiĢme yerleri olan K1 ve K2 ise Ģehir merkezlerine uzak olan yani 

kitle iletiĢim araçlarının etkilerinin en az kabul edildiği yerlere oranla hegamonyadan 
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yakınlıkltan dolayı daha fazla etkilendiklerinden olduklarından bu alanların önünde 

yer almalıdır. 

C> A, B> A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4>K1, K2>A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, 

B8. 

Tablo üzerinden verilen bu derecelendirmede eyleyenlerin iliĢki kurdukları 

alanlardaki  öncelikli etki sahaları belirlenmiĢtir. Bu belirlemelerde daha önce nelerin 

etkin olduğu açıklanmıĢtı. Gerek tablonun, gerekse bu sıralamaların tüm etki 

alanlarının eĢitliği durumuna göre belirlendiğinin tekrar belirtilmesinde yarar vardır. 

ÇalıĢılan coğrafyaya göre belirtilen unsurların göz önüne alınması, etki alanlarının 

büyüklüğü ve niteliklerine göre yeniden sıralanarak bu derecelendirmenin 

oluĢturulması gerekmektedir. ġimdi bu derecelendirme örnek olması açısından  

eĢitlik durumuna göre açıklanacak ve daha sonra Doğu Karadeniz Bölgesi 

müziklerinin değiĢim sürecini belirleyen (b)ağların analizi sırasında belirtilen 

hususlar çerçevesinde uygulanacaktır. 

4.3 Bölgede Müzikal Açıdan Farklılık Gösteren Alanların Belirlenmesi 

DeğiĢim, ilk insan varlığından itibaren devam ettiğinden dolayı, kültür ürünlerinin 

kökenini, otantik olanını, yoz olmayanını aramak gibi çabalar sonuçsuz ve yersiz 

uğraĢlardır. “Miras olarak devraldığımız Ģeyler –kültür, tarih, dil, gelenek, kimlik 

duygusu- imha edilmez ama parçalanır, sorgulamaya açılır, yeniden yazılır ve yeni 

bir yöne sokulur. Dilimizin ve kimliklerimizin unsurları ve iliĢkileri, ne yeni ve daha 

eleĢtirel bir uyumlu bütünde yeniden bir araya getirilebilir ne de terk edilip 

reddedilebilir. ġimdi içinde bulunduğumuz mıntıka açıktır, boĢluklarla doludur: 

Tekil bir merkeze, kökene ya da bakıĢ açısına indirgenemez bir aĢırılıktır. Bu 

aralıklarda ve yaĢamlarımızın imlemesinde baĢka hikayeler, diller ve kimlikler de 

duyulabilir, karĢımıza çıkabilir ve deneyimlenebilir. Varlık, kimlik ve dil duygumuz, 

hareket yoluyla deneyimlenir ve hareketten çıkar: “Ben” bu hareketten önce var olup 

ardından da dünyaya katılmaz, “Ben” sürekli olarak dünyadaki böyle bir harekette 

biçimlenir ve yeniden biçimlenir... Ezelden beri ve umutsuzca yürüttüğümüz ayırma, 

içerme ve onarma çabalarımıza rağmen kategoriler daima sızdırır. “Ben”in açık (asla 

sonlu olmayan) bütünlüğünü biçimlendiren katmanlarından hangisi gereksiz, sahte ve 

yoz olduğu için elenecek ve hangisi saf, doğru, gerçek, hakiki, orjinal ve otantik diye 

adlandırılacaktır?” (Chambers, 2005: 40). Böyle bir ayrım yapamayacağımız gün 



 
68 

gibi ortadayken, hakim olan yaklaĢımlar, siyasi irade ve toplum anlayıĢı sürekli 

olarak bizlere bir köken, otantiklik ve gerçeklik arayıĢını pompalar. Oysa ki gerçek 

olan, hakikat olan yalnızca değiĢimdir. Ve ne gariptir ki, değiĢim toplulukların 

yeryüzündeki karıĢım alanlarının en yoğun olduğu, yer değiĢtirme hareketlerinin en 

sık yaĢandığı alanlarda çok daha hızlıdır. Nitekim kitle iletiĢim araçlarının değiĢimin 

hızını arttırması da milyarlarca insana ulaĢabilecek ağlar kurabilme ve onları çok kısa 

sürelerde karıĢtırabilme yetilerinde gizlidir. Ian Chambers‟ın belirttiği gibi “Hareket 

ve çoğulluk, her Ģeyi aynı ve görünüĢte Ģeffaf olan “tarih” ya da “bilgi” söylemine 

indirgemeye çalıĢan her türlü mantığın kabusudur.” (Chambers, 2005: 43). 

Dolayısıyla bu çalıĢmada ne köken, ne otantik olan aranmayacak, değiĢimin 

sonucunda ortaya çıkmıĢ olan hiç bir ürüne de yoz olarak bakılmayacaktır. Bunun 

yerine, ulaĢılabilen en eski veriler yoluyla değiĢim süreci baĢlatılarak, değiĢim 

unsurları belirlenecek, sebepleri incelenecek ve sonucunda ortaya çıkan ürünler 

gündelik pratiklerde aranarak örneklendirilecektir. 

Bölgede müzikal farklılıkların oluĢması bölgeye yerleĢen ilk insanlar ve topluluklarla 

baĢlamıĢtır. Fakat, müzikal farklılıkları aydınlatabilecek yazılı ve sözlü kaynaklar, 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasından hemen önceye dayanır ve açıkçası 

günümüzdeki müzikal yapı ile çok büyük farklılıklar göstermezler. Örneğin; 

mübadele döneminde bölgeden gönderilen Rumların yani Ortodoks Hıristiyan 

unsurların günümüzde hala bölge müziğine etkileri görülebilmektedir, fakat bölgede 

yaĢadıkları dönemi tam olarak bu kaynaklara dayandırmak mümkün değildir. Çok 

uzun süreler boyunca bölgede var olan bu (b)ağın yaĢadığı değiĢimleri inceleme 

olanağı azdır, fakat yine de tarihsel süreç biz araĢtırmacılara bir takım ipuçları 

sunmaktadır. Bu ipuçları çerçevesinde hangi yerleĢimlerde hangi toplulukların 

yaĢadıklarını ve bu toplulukların neler ürettiklerini imkanlar dahilinde inceleyerek, 

farklılık gösteren yerleĢimlerde (b)ağ analizlerinin yapılması ile günümüz bölge 

müziklerinin değiĢim süreci ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır. 

Farklılık gösteren yerleĢimlerden (b)ağlar yoluyla yapılabilecek bir çalıĢmada 

yerleĢimlerin birbirleri arasındaki etkilenim dereceleri daha önce tablo yardımıyla 

belirtilmiĢti. Derecelendirme yapılmadan dikkat edilmesi gereken yeryüzü Ģekilleri 

vb. gibi etkilerden bahsedilmiĢti. ġimdi, her çalıĢma alanında derecelendirmenin 

uygulanabilirliği açısından ön Ģart olan bu etkiler değerlendirilerek dereceler yeniden 
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oluĢturulmalı ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki bu derecelendirme açıklanarak 

yerleĢimler (b)ağlar yoluyla tek tek analiz edilmelidir. 

Batıdan doğuya doğru gidildiğinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize denize kıyısı 

olan Ģehirleri, GümüĢhane ve Bayburt‟ta denize kıyısı olmayan dağların güney 

tarafında kalan Ģehirleri oluĢturmaktadır. Artvin‟in ise Ģehir merkezi yine 

sıradağların arka tarafında kalmakla beraber Arhavi ve Hopa ilçeleri deniz 

kıyısındadır. Yeryüzü Ģekillerinin Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri için en önemli 

etkisi kara ile denizin birbirine bağlandığı yani sahil ile yüksek kesimlerin ve hatta 

dağların arka tarafıyla ulaĢımın ve iletiĢimin kurulabildiği alanlarda 

görülebilmektedir. Bu yollar genellikle dağları yaran derelerin oluĢturdukları 

vadilerde dereler boyunca olmaktadır ve hem denize hem de dağların arka tarafında 

kalan iç kesimlere doğru devam etmektedir. Yolları belirleyen iç kesimden geliĢ 

güzergahı değil, dağı aĢtıktan sonra buluĢması gereken deredir. Bazı bölgeler ise 

daha Ģanslı olup dereler iki yönlü olarak akmakta ve yolu bulmak daha kolay 

olmaktadır. Dağlar eski dönemlerde günümüzdeki kadar kolay aĢılamadığından 

ulaĢımı sekteye uğratmıĢ ve dağların iki tarafında kalan insanların iliĢki kurmalarını 

engelleyerek bu insanların yüzlerini ulaĢımın rahat sağlandığı tarafa dönmelerini 

sağlamıĢ ve etkileĢim ağırlıklı olarak bu yönde olmuĢtur. Fakat tarihsel sürece 

bakıldığında yolun bulunduğu her bölgede, dağlar aĢılarak insanlar arasında iliĢki ve 

dolayısıyla (b)ağ kurulmuĢtur. Örneğin, Armelit Dağı‟nı aĢarak iletiĢim kurabilen 

Tirebolu, Giresun arasındaki bölgedeki insanların iliĢkisi böyledir. 1970‟lerden sonra 

sahilden bağlanan yol Armelit‟e tırmanma engelini kaldırınca Tirebolu ile Giresun 

bölgelerinin iliĢkileri artmıĢtır. Bir diğer örnek olarak Ovit Dağı verilebilir. Yılın 

birkaç ayı trafiğe kapanan dağ yolunun kuzey yamacında bulunan Rize-Ġkizdere ile 

güney yamacında bulunan Ġspir-Erzurum arasındaki iliĢki yolun engel teĢkil etmediği 

her an mevcudiyetini sürdürmektedir. Bu gibi unsurlar ele alınarak Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nin genel tablosu Ek ġekil A.1. üzerinden Ģu Ģekilde oluĢturulmuĢtur. 

Haritada belirtilen alanların tümünde alan araĢtırması gerçekleĢtirilmiĢ ve bir takım 

tespitler yapılmıĢtır.
57

 Bu tespitlerden ulaĢım olanakları, yerleĢimlerin nitelikleri ve 
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 Alan çalıĢması içinde ulaĢılabilinen ve çalıĢma yapılabilen alanlar, Ek Harita-1‟de belirtildiği üzere: 

Ordu ve Giresun Ģehir merkezleri, Tirebolu, Tirebolunun iç kısımında kalan Doğankent, Kürtün, 

Özkürtün (HarĢit Çayı Vadisi boyunca), Görele, Göreleden yukarı Çanakçı, Eynesil, BeĢikdüzü, 

BeĢikdüzü‟nün iç kesimine doğru ġalpazarı ve Sis Dağı, Vakfıkebir, Vakfıkebirden yukarı Tonya, 

ÇarĢıbaĢı, Akçaabat, Düzköy, Trabzon, Maçka ve Zigana Dağı‟nı aĢarak Torul, GümüĢhane, Yomra, 
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zorunluluklardan oluĢan boĢluklardan dolayı boĢlukların doğurduğu yenilikleri 

açıklamak konuyu biraz daha anlaĢılır kılmak adına faydalı olacaktır. Böylece dere, 

yol, geçit, liman gibi ulaĢım imkanlarını arttıran unsurların taĢıyıcıların daha etkin 

olmasına, ağ, bağ ve (b)ağların bunlara göre Ģekillenmesine neden olduğu gösterilmiĢ 

olacaktır. UlaĢım olanakları yani herhangi bir araçla veya yaya olarak çevre alanlara 

ulaĢım imkanı, (b)ağların kurulabilmesi adına çok önemlidir ve (b)ağın iĢleyiĢini 

oldukça rahatlatır. Ġki farklı yerleĢim iki farklı bağ olarak düĢünüldüğünde, ulaĢımla 

birlikte süreç içerisinde gerçekleĢecek olan taĢınmalar ve sonrasında oluĢan 

farklılıklar, yine ulaĢım sürdükçe bunun sürekli bir döngü haline dönüĢerek 

değiĢimin de sürekli hale gelmesi, bu iki yerleĢimin (b)ağ alanı oluĢturmasını 

sağlayacaktır. Tam tersi düĢünüldüğünde ise, ulaĢımın sağlanamadığı alanlarda, 

taĢınma ve dolayısıyla etkileĢim gerçekleĢmeyecek, bu alanlardaki iki farklı bağ, 

kendi bağsal değiĢimlerini yaĢayacaktır. Ġki farklı yerleĢim örneğinden devam 

edilecek olursa, yerleĢimlerin niteliği de bu noktada belirleyici olacaktır. YerleĢim 

alanının sahilde veya yüksekte olması, dere kenarındaki düz veya dağdaki engebeli 

bir arazide olması, mevsimsel olarak ulaĢımın kapanıp açılabildiği bir alanda olması 

                                                                                                                                          

 
Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Of‟tan iç kesime doğru Dernekpazarı, Çaykara, Uzungöl ve yine Karaçam 

(Ogene) yolundan Durnalu yaylasını aĢarak Bayburt, Ġyidere, yukarı doğru Kalkandere, Ġkizdere, Ovit 

Dağı‟nı aĢarak Ġspir, Ġspir‟den hareketle Bayburt, Aydıntepe üzerinden GümüĢhane, Rize, Gündoğdu, 

Gündoğdu‟dan içeri doğru Veliköy, Çayeli, Çayeli‟nin iç kesiminde KaptanpaĢa (Senoz), Pazar, 

Pazar‟dan yukarı HemĢin, ArdeĢen, ArdeĢen‟den yukarı ÇamlıhemĢin, Ayder ve Çat vadileri, Fındıklı, 

Arhavi, Hopa, Hopa‟dan içeri doğru Cankurtaran Dağları‟nı aĢarak Borçka ve yine sahilde bulunan 

KemalpaĢa gözlem ve araĢtırma yapılabilen yerleĢim alanları olmuĢtur. Bu bölgelere bağlı birçok 

kasaba, köy, yayla vb. gibi alanlarda da çalıĢmalar yapılmıĢ olmakla beraber anlaĢılır bir genelleme 

sunulabilmesi açısından Ģu anda belirtilmemektedir. Sahilden içeri doğru görülen bu yolların hemen 

hepsi dere yataklarıyla paraleldir ve kimi yerlerde derin, kimi yerlerde ise daha düz vadilerden 

ilerleyerek birbirlerine iç tarafta bağlanmaktadırlar. Görüldüğü üzere, Tirebolu‟dan HarĢit Vadisi 

boyunca yukarı doğru çıkılarak Torul‟a gelen yol ile Trabzon‟dan yukarı doğru çıkılarak Maçka, 

Hamsiköy ve Zigana Geçiti‟nden Torul‟a gelen yol birleĢmekte ve GümüĢhane‟ye bağlanmaktadır. 

Yine bu yoldan devam edersek, Of‟un hemen batısından Soğanlı Deresi boyunca yukarı doğru çıkılan, 

Dernekpazarı, Çaykara ve Karaçam (Ogene) yolundan, Durnalu yaylası veya Soğanlı Geçiti‟ni aĢan 

yol ile Bayburt‟ta birleĢilir. Aynı yol doğuya doğru iç taraftan devam edildiğinde Of‟un geçilip Rize il 

sınırında kalan Ġkizdere boyunca Ġyidere Köprüsü‟nden yukarı doğru devam edildiğinde Ġkizdere ve 

Ovit Geçiti‟nden aĢılarak Çapans ve Ġspir‟e ulaĢan yol ile birleĢir. Bu yol devam edildiğinde 

Yusufeli‟nden Artvin‟e devam etmek mümkünken alan çalıĢması kapsamında bu bölgelere 

gidilememiĢtir. Nitekim bu yolların gidiĢ istikametleri rastlantılardan değil, doğal faktörlerden ortaya 

çıkmıĢtır. Bu faktörler bölgedeki ilk insan varlığından itibaren ulaĢımı ve dolayısıyla iletiĢimi de eski 

yolların elveriĢliliği neticesinde hep o yönde sağlayabilmiĢlerdir. Buna göre, harita üzerinden 

belirtilen yolların haricinde eski yollarından bilinmesi ve araĢtırılması adına da çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Örneğin, eski Ġpekyolu üzerinden geçilen Zigana yolu ile bugünkü farklıdır. Trabzon‟dan Maçka‟ya 

çıkan yol yine farklıdır. GümüĢhane ve Torul Bölgesi‟nden gelen ve Zigana‟yı aĢarak dağın kuzey 

yamacına bağlanan birçok yol mevcuttur. Eski dönemlerde sahil yolu diye bir yolun olmaması ve dağ 

yollarının kullanılması, sahil Ģehirlerini birbirlerine bağlayan ulaĢım aracının gemiler olması da bir 

baĢka önemli unsurdur. Bu vesile ile liman Ģehirlerinde ticaretin geliĢmesi, kozmopolit yapının 

oluĢması, kültürün çeĢitlenmesi vs. gibi durumlar meydana gelmiĢtir. 
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gibi sebepler, taĢınmanın, etkileĢimin ve değiĢimin niteliğini ve hızını belirleyici 

olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, iliĢkiler ne kadar yüksek düzeyde ise, taĢınma 

ve sonucundaki (b)ağ oluĢumu da o kadar etkin olacaktır. Zorunluluklardan oluĢan 

boĢluklardan dolayı boĢlukların doğurduğu yenilikler de aslında insan hayatının pek 

fazla görülmeyen bir gerçeğidir. UlaĢımın olmamasından kaynaklı zorunlulukların 

insanları baĢka alanlara yönlendirdiği belirtilmiĢti. UlaĢımı bulunmayan iki yerleĢim 

baĢka alanlara yönlendiğinde ortadaki alan bir boĢluk oluĢturmaktadır. ĠĢte bu boĢluk 

aynı zamanda daha farklı (b)ağların oluĢması için bir zemin sağlamaktadır. 

Örnekleyecek olursak, arazi yapısından dolayı ulaĢımı olmayan veya zor olan iki 

yerleĢimin yakın alanlarında karĢılıklı iliĢki kuran bireyleri, burada taĢınma iĢlemini 

gerçekleĢtirir. Ardından burada bir (b)ağ haline dönüĢürler. Daha sonra rahat ulaĢım 

sağlayabildikleri alanlara bunu taĢıyabilirler. Böylece birbiriyle hiç veya çok az iliĢki 

kurabilen bu iki yerleĢim arasındaki boĢluk yeni bir farklılık doğurmuĢ olur. Bu 

durum, üçüncü bir yerleĢimin iki alanla iletiĢim kurması sonucunda da oluĢabilir. 

Görüldüğü gibi yukarıda belirtilen unsurlar birbirine bağlantılıdır. ĠletiĢim kurmanın 

ve (b)ağ oluĢumunun elbette ki birkaç yolu veya unsuru yoktur. Bu unsurlar gibi 

sayısız iletiĢim kurma, taĢıma ve taĢınma Ģekilleri geliĢtirilebilir. Bunların 

açıklanmasındaki amaç aynı zamanda bağ ve (b)ağın altındaki anlamların da 

anlaĢılmasını sağlamaktır. Bu noktada yukarıdaki örneklerle ilerlersek bağ, farklı 

yerleĢimlerin kendi içerisinde kurmuĢ oldukları ağdan oluĢmakta, (b)ağ ise karĢılıklı 

etkileĢim ve taĢınma sonucu ortaya çıkan yenilikler, değiĢimler ile kurulan bir 

döngüsel ağ gibi düĢünülebilir ve meydana gelen alanda hem bağ hem de (b)ağın 

gözlemlenmesi mümkün hale gelir. 

ġimdi uygulama alanımız olan Doğu Karadeniz Bölgesi‟ne yeniden dönecek olursak, 

harita üzerinden gösterilecek yeryüzü Ģekillerinin kültür taĢınmasına ve (b)ağlara 

olan etkileri batıdan doğuya doğru açıklanacaktır. 

Ġlk önemli nokta Armelit Dağı‟nın (Bkz. Ek ġekil A.1.) 1970‟lere kadar ulaĢımı 

engellemesi, Tirebolu, Görele, Eynesil gibi Giresun‟a bağlı ilçelerinin her anlamda 

yüzünü Trabzon bölgesine dönmesine ve etkileĢimin, alıĢ-veriĢin bu yönde 

oluĢmasına sebep olmuĢtur. Bu durum, bir anlamda bu ağ ve bağların kurulmasını ve 

aynı zamanda da basit tekrarı sağlamaktadır. Bahsedilen bölge ile dağın diğer 

tarafında kalan Giresun‟a ait diğer bölgeler birbirleriyle farklı yapıdadırlar.  
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ġekil 4.2 : Tirebolu ile Giresun Arasındaki EtkileĢimin Yönü. 

Tirebolu-Torul arasında kalan vadi ile Trabzon-Torul arasında kalan vadi arkadan 

gelen yolun ortak ürünler taĢımasından dolayı benzeĢiktir ve iç bölgelerde kalan 

yayla alanlarının da ortak olması gibi sebeplerden yakın iliĢkiler de kurulmuĢtur. 

Özellikle yüksek kesimde Kürtün, Özkürtün, ġalpazarı, Tonya ile Maçka‟nın yüksek 

kesimlerinde, sahilde ise Tirebolu, Görele ve BeĢikdüzü‟nde bu etki çok açıktır. Bu 

üçgen içerisinde kalan diğer bölgelerde de hemen hemen aynı ürünler tüketilmesine 

rağmen farklılıklar vardır ve (b)ağlarla açıklanma zorunluluğunu gerektirir. Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟nde dağların denize paralel uzanan sıra dağlar Ģeklinde olması 

dağların hem zirve noktalarında kuzey ve güney yamaçları farklı kılarken, hem de 

belli yerlerdeki sahile yakın yüksekliklerin de teĢkil ettiği engellerle sahil-kırsal 

farklılığı oluĢturmaktadır. ġehir merkezlerinin kozmopolit yapılarından dolayı 

derecelendirme içindeki yeri daha önceden belirtilmiĢti. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde 

liman ticaretinden dolayı Ģehir merkezi olarak ele alınması gereken alan sayısı 

fazladır. Örneğin, Tirebolu sahiliyle, iç kesimleri arasında hem liman ticaretinden, 

hem de yükseklikten kaynaklı farklılıklar çok belirgindir. Aynı Ģekilde Vakfıkebir – 

Tonya, Akçaabat – Düzköy, Trabzon – Maçka, Pazar – HemĢin, Hopa – Borçka vb. 

gibi. Sahil – kırsal farklılığının en önemli gözlem yerlerinden biri de Rize sahilinden 

itibaren görülmektedir. Cimilden (Ġkizdere‟den doğuya doğru bir alan) Hopa‟ya 

kadar kalan tüm bölgenin yüksek kesimlerinde yaĢayan halk kendine HemĢinli 

demektedir. (Bkz. Harita Ek ġekil A.1., (6)). Fakat sahilde Rize, Çayeli, Pazar, 

ArdeĢen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa‟da farklı topluluklar özellikle de Pazar‟dan öteye 

Lazlar meskundur. Kırsalda kalan tüm bu alandaki etkileĢim fazlayken, sahil ile 

etkileĢim kısmen daha azdır. Buna rağmen bu bölgelerde taĢınma farklı yollarla 

sağlanmakta, sahil ile yüksek kesimler arasında iliĢki kurulabilmektedir. 
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ġekil 4.3 : Sahil ile Yüksek Alan Arasındaki EtkileĢim ve TaĢınma. 

ġekilde görüldüğü gibi, kesiĢme alanında bulunan etkileĢim hem sahili, hem de 

yüksek kesimi etkilemiĢtir. Yani iki yönlü taĢınma söz konusudur. Bunun sonucunda 

da yüksek alan ve sahil süreç içinde (b)ağ haline dönüĢecektir. Örnek olarak, 

buradaki alan 60 km olarak ele alınacaktır. KesiĢme alanı 28. ile 32. km arasında 

kalan alan, 1 ile 28. km‟ler arasında tamamen kapalı halde yaĢayan, yani 

muhafazakar olan ve kendi ağına güçlü bağlarla bağlı bir topluluk, 32 ile 60. km‟ler 

arasında da yine aynı Ģekilde kapalı halde yaĢayan baĢka bir topluluk olarak 

değerlendirilecektir. 28. ile 32. km‟ler arasında bu iki topluluk aynı köylerde, aynı 

yerleĢim alanlarında veya komĢu alanlarda yaĢamaktadırlar. Bu durum sonucunda 

kuracakları etkileĢim ve kendi bağları içerisine bu bölgeden gerçekleĢecek olan 

taĢınma farklılıkları doğuracaktır. BaĢka bir anlamda, kesiĢme alanında yaĢayan 

bireylerin sahile inmesi sonucunda sahildeki insanlar yüksek alanın kültürü ile farklı 

bir Ģekilde etkileĢerek bu kültüre sahip olma arzusuyla önce basit tekrar yapacak 

ardından karmaĢık/örtülü tekrar yoluyla onu değiĢtirip yenileyerek farklı olanı 

yaratacaktır ve böylece sahil ile yüksel alan arasındaki (b)ağ kurulmuĢ olacaktır. 

Aynı Ģekilde kesiĢme alanındaki bireyler yüksek kesim içindeki ağda etkileĢimi 

sağlayarak sahilin kültürünü farklı bir biçimde yükseğe taĢıyacaklardır. Bu taĢınma 

iĢlemindeki en önemli sonuç ise boĢlukların yani kökenin kifayetsiz kalıĢıdır. Çünkü 

birbirine düĢman olan iki topluluk arasında bile bu iliĢki ve taĢınma kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla sahil ile yüksek kesim arasındaki bireyler yüzyıllarca uzun bir süreçte 

dahi iletiĢim kurmamıĢ ve sonrasında da kurmak istemeseler bile, yani ne kadar 

muhafazakar, milliyetçi veya güçlü bağlarla kendi ağlarına bağlanmıĢ olsalar bile, 

artık bir (b)ağ haline çoktan dönüĢmüĢlerdir. 

Dağların tam olarak ardında kalan ve gerek yeryüzü Ģekilleri açısından gerek iklim 

açısından farklılık gösteren bölgelerde aynı Ģekilde yüzlerini iç kesimlere dönmüĢ ve 

bu bölge halklarıyla daha güçlü (b)ağlar oluĢturmuĢlardır. 

              

     

       Sahil 

    Yüksek 

       Alan 

 
KesiĢme Alanı 
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ġekil 4.4 : Doğu Karadeniz Bölgesi Yeryüzü ġekillerinin Gösterilmesi. 

 

ġekil 4.5 : Ġklimler ve GeçiĢ Bölgeleri. 

Trabzon‟dan fırtınalı ve yağmurlu bir havada baĢlayan birçok yolculuğun 

Maçka‟dan, Zigana‟ya doğru sislerle ve bulutlarla birleĢmesi ve Zigana Geçiti‟nin 

(Bkz. Ek ġekil A.1., (2))aĢılmasıyla havanın günlük güneĢlik bir hal alması yalnızca 

iklimi değil, o bölgede yaĢayan insanları da, dolayısıyla müzikleri de etkilemiĢtir. 

Yüksek rakımlı dağları aĢamayan bulutlar dağın bir tarafını sürekli sise, dumana, 

yağmura mahkum kılarken, dağın diğer yamacında 1km‟lik bir mesafe bile 

geçilmeden güneĢ hakimdir. Yeryüzü Ģekilleri, yol yapıları, virajlar, engebeler, 

dereler, evler, yapılar, hayvanlar, bitkiler kısacası herĢey yani kültür artık 

değiĢmiĢtir. Ara bölgeler veya geçiĢ bölgeleri olarak ele alınabilecek alanlar ise 

oldukça dar alanlardır. 
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ġekil 4.6 : Dağların GeçiĢ Bölgelerinde EtkileĢim ve TaĢınma. 

Örneğin, GümüĢhane‟ye bağlı Kürtün ve Torul, HarĢit Vadisi ve Trabzon yolu 

üzerinde bulunduğu için Tirebolu‟dan ve Trabzon‟dan baĢlayarak gelen ağlar içinde 

bağlıyken, hemen Torul‟a çok yakın mesafedeki GümüĢhane‟de bu etki biraz daha az 

ve GümüĢhane‟nin güneyinde kalan bölgeleri için de yok denecek kadar azdır. Aynı 

durum Çaykara – Bayburt (Bkz. Ek ġekil A.1., (3)), Ġkizdere – Ġspir (Bkz. Ek ġekil 

A.1., (4)), Hopa – Borçka (Bkz. Ek ġekil A.1., (5)) için de söz konusudur. Örneğin 

Çaykara‟nın dağların en yüksek yamaçlarından bağlandığı Bayburt‟a yakın 

bölgelerinde iki yönlü etkileĢim sonucunda kurulmuĢ (b)ağlar mevcutken, Bayburt 

merkezde bu etki daha az, Bayburt‟un güneyinde ise neredeyse yoktur.  

Ovit‟te ise daha özel bir durum söz konusudur. Hem iklimsel açıdan, hem yaylacılık 

geleneğinden hem de zorunluklardan dolayı özel bir etkileĢim alanı ve (b)ağ 

oluĢmuĢtur. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin en yüksek rakımlı geçitine sahip olan ve 

Rize – Erzurum karayolu bağlantısını sağlayan Ovit Dağı‟nda yaylacılık yapan 

Ġkizdere halkının, dağın arka yamacını Kalkandere‟den gelen halka yaylacılık için 

vermesi özellikle Ovit Dağı Geçiti ile Ġspir arasındaki Çapans bölgesinde sahile çok 

yakın bir konumda bulunan Kalkandere halkıyla Ġspir halkını yakınlaĢtırmıĢ ve (b)ağ 

kurmalarını sağlamıĢtır. Oysa Kalkanderelilerin Ġkizdere ve Ġspir ile kurduğu bu 

etkileĢim Ġspir‟in güneyindeki Erzurum istikametine doğru hiç bir alanda 

görülmemektedir. Görüldüğü gibi taĢınma olayı çok karmaĢık bir yapıdadır. Ġkizdere 

– Ġspir arasındaki iklime ve engebeye dayalı taĢınma zorluğu sahile çok daha yakın 

bir yerleĢim olan Kalkanderelilerin yaylacılık geleneği ve Ġkizdereliler tarafından 

zorunlu olarak dağın arka yani güney yamacına itilmeleri ortaya çok farklı bir 

taĢınma durumu ve (b)ağ çıkarmıĢtır. 
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ġekil 4.7 : Kalkandere ile Ġspir Arasındaki EtkileĢim, TaĢınma ve (B)ağ Alanları. 

Bazı bölgelerde de dağın arka tarafıyla iliĢki tamamen kesilmiĢtir. Örneğin, Kaçkar 

Dağları‟nın hiç bir Ģekilde geçit vermemesi HemĢin coğrafyası ile dağın arka 

bölümünü birbirinden ayırmıĢtır. (Bkz. Ek ġekil A.1., (7)). 

 

ġekil 4.8 : Geçit Vermeyen Dağlık Alanlarda EtkileĢim Yönü. 

Yukarıda belirtilen özelliklere göre, bölge müziğinin değiĢim sürecinin tek bir alana 

veya merkeze göre açıklanması imkansızdır. Çünkü etkileĢim sonsuz sayıdadır ve 

değiĢiminde belli köĢe baĢları haricinde tespit edilebilmesi mümkün 

görünmemektedir. Bu sebeple bütüncü veya organizmacı bir hareket yerine tekilci 

hareket etmek ve yerel kültür ürünlerine inerek bölgeye daha da mikro bakmak 

gerekmektedir. Buradan hareketle etkileĢim alanlarının en yoğun olduğu bölgeler 
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açıklanmıĢtı; Ģimdi de müzikal açıdan farklılıklar gösteren bölgeler tespit edilerek 

bunların sebepleri (b)ağlarla açıklanmaya çalıĢılacaktır. (Bkz. Ek ġekil A.2.) 

4.3.1 Ordu 

Ordu, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin en batısındaki Ģehir merkezidir. Ordu‟daki müzik 

kültürünü değerlendirebilmek için tarihten günümüze bu bölgede bulunmuĢ 

toplulukları bilmemizde yarar vardır. Ġlk olarak yerli halklardan Khalybler ve 

Tibarenler ile baĢlayan süreç, koloni dönemi ile devam etmiĢtir. Ardından 

HıristiyanlaĢtırılan bölge Selçuklular Dönemi‟nde ĠslamlaĢmıĢtır. 1277 yılında 

Sinop‟ta görülen Çepniler‟in doğuya doğru ilerleyerek geldikleri ilk yer burasıdır ve 

Çepniler Ordu‟da Hacıemiroğulları Beyliği‟ni kurmuĢlardır. Bu tarihten sonrada 

bölgede Türk egemenliği günümüze kadar sürmüĢtür. Son dönemlerde ise 1877 – 

1878 tarihlerinde 93 Harbinde göç ederek gelen Gürcüler, Selanik‟ten mübadele 

döneminde göç ettirilerek gelen Türkler, I. Dünya SavaĢı sırasında Artvin, Rize ve 

Trabzon‟dan batıya doğru göç ederek buraya gelen ve geri dönmeyerek yerleĢen 

unsurlar, Tokat ve Sivas‟ın Ordu iline yakın yerleĢimlerden buraya yerleĢenler bu 

bölge halkını oluĢturmuĢlardır.  

Coğrafi konumunun ve tarihsel arka planının anlatılmasının ardından Ordu bölgesine 

(b)ağsal düĢünce çerçevesinde bakılmaya baĢlanabilir. Buna göre, Ordu bölgesinde 

gözlemlenen müzikler ve oyunlar yukarıda sayılan toplulukların tümünün ortak 

ürünü, ortak paydasıdır, yani süreç içerisinde kurulan ağlar artık bağ olmaktan öte 

(b)ağa dönüĢmüĢlerdir.  

Ordu bölgesinde ulaĢım olanakları sahil bölümünde de iç kesimde de kültürel 

taĢınma için müsait durumdadır. Bu sebeple, Orta Anadolu ile yüksek alanlar 

arasında ve kırsal ile sahil arasında da etkileĢim üst düzeyde yaĢanmıĢtır. KomĢu 

yerleĢimlerin birbirlerini etkiledikleri ağların geniĢlediği ve bağların kendi 

içerisindeki farklılıklarla birlikte sahip olma arzusuyla eyleyenlerin basit tekrardan 

karmaĢık/örtülü tekrara geçiĢi ile (b)ağlar oluĢmuĢtur. 

Ordu bölgesinde insanları yaz aylarında bir arada tutan Doğu Karadeniz‟in bir çok 

bölgesinde olduğu gibi yaylalardır. Ordu‟nun önemli yayla ve obaları Ģunlardır: 

Argan Yaylası – AkkuĢ, Gökçebel Yaylası – AkkuĢ, PerĢembe Yaylası – Aybastı, 

Kozören Yaylası – Gölköy, TaĢlıçukur Yaylası – Gölköy, ÇambaĢı Yaylası – 

Kabadüz, Turnalık Obası – Kabadüz, TaĢbaĢı Obası – Kabadüz, Korgan Yaylası – 
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Korgan, Düzoba Yaylası – Kumru, Sarıçiçek Yaylası – Kumru, Eriçek Yaylası – 

Kumru, TaĢtekne Yaylası – Mesudiye, Cüre Yaylası – Mesudiye, Keyfalan Yaylası – 

Mesudiye, Kızılağaç Yaylası – Mesudiye – YeĢilçe Beldesinde, Yaylacık Yaylası – 

Mesudiye, Çukuralan Yaylası – Mesudiye, Üreğil Yaylası – Mesudiye, Zile Obası – 

Mesudiye. Bu yaylalar yüksek alanlarda oldukları ve kıyı Ģeridinden iç kesimlerde 

olduğu için sahil ile kırsal halklarını bir araya getirerek bu alanlarda yeni davranıĢlar 

sergilemelerini sağlar ve uzun yıllar sonucunda da artık bu davranıĢlar sindirilmiĢ 

olur. Yaylalar geçiĢ noktaları üzerindeki bir çok yerleĢimin halkını bu Ģekilde (b)ağ 

haline dönüĢtürür. Müzik alanında sahil ile iç kesimlerdeki Tokat,  Sivas ve Kelkit 

Vadisi‟nin etkileri yaylalarda sahilden gelen insanları da bu (b)ağa dahil eder. Bu 

etkinliklerin sürdürüldüğü ve müzik alanında iliĢkilerin ve eylemlerin yüksek olduğu 

yayla PerĢembe Yaylası‟dır. PerĢembe Yaylası, Aybastı ilçe merkezine 17 km 

uzaklıkta olup yaylanın merkezinde Ģehir türü bir yapılanma mevcuttur. Bu yerleĢim 

ve yapılanmanın Türklerin Anadolu‟ya ayak bastığı dönemlerden beri devam ettiği 

rivayeti olmakla birlikte ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟nde PerĢembe 

Yaylası‟ndan ve PerĢembe Panayırı‟ndan söz etmektedir ve bunun yanı sıra 1876 

Trabzon Salnamesi‟nde de PerĢembe Yaylası ve panayırının mevcudiyeti 

görülebilmektedir. ġenliklerin en önemli kısmını yağlı pehlivan güreĢleri ve at 

yarıĢları oluĢturmakta ve yurdun çeĢitli yerlerinden gelen satıcılar, ip cambazları, 

sihirbazlar, sirk çadırları, falcılar bir ay boyunca yaylada kalmaktadır. ÇeĢitli 

konserler ve eğlencelerin düzenlendiği yaylada davul – zurna ön plana çıkmaktadır.  

Ordu bölgesinde çalgıları düĢündüğümüz zaman en önemli eyleyen kemençe gibi 

görünse de, bağlama ve kaval çalgıları da çok  geniĢ (b)ağlar kurmuĢlardır. Hatta iç 

kesimlerde davul – zurna, bağlama ve kaval, kemençeden çok daha yaygın ve geniĢ 

birer (b)ağdırlar. Bu anlamda Ordu, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin Anadolu‟ya açılan 

kapısı gibidir. Hatta iç kesimlere doğru gidildikçe davul ve zurnanın ebatlarının 

büyüdüğü ve iç bölgelerde kullanılan davul – zurna ezgilerine yakınlaĢtığı, horon 

figürlerinin de aynı Ģekilde değiĢtiği gözlemlenmiĢtir. Ordu türküleri incelendiğinde 

bağlama ve kaval ezgilerinin bu türkülere hayat verdiği, kemençenin hakim olduğu 

alanlardaki ezgilerin yapısından uzaklaĢtığı görülmektedir. Buna göre Doğu 

Karadeniz Bölgesi‟ndeki çalgılar içinde en güçlü (b)ağ olarak görülen kemençenin 

Ordu‟da doğusundaki alanlara göre daha zayıf bir (b)ağ kurduğu, bağlamanın diğer 

alanlara göre daha güçlü bir (b)ağ kurduğu söylenebilir. Davul – zurna ve kaval ise 
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diğer alanlardaki kısmi kullanıĢlarına yakın geniĢlikte (b)ağlar kurmaktadır. Bu 

çalgıların yanı sıra klarnet (gırnata), Ordu Merkez, PerĢembe, Gülyalı, Kabadüz ve 

Ulubey ilçelerinde yaygın olarak kullanılan bir çalgıdır. Klarnet ve davul ikilisi ile 

genellikle karĢılama havaları çalınmaktadır. (Bkz. Ek CD.1) 

Bölgede basit tekrar yoluyla nesilden nesile taĢınarak günümüze ulaĢan, Dik Horon – 

Laz Horonu – Düz Horon – Sık Horon, Gürcü Horonu – EĢkiya Horonu, Kız Horonu, 

Melet Horonu, Sallama, Mısırlı Horonu, PerĢembe Horonu, Tulum Horonu, Nalcı 

Horonu, Ordu KarĢılaması, Lazutlar, Miralay, Temur Ağa, Hoynare, Üç Ayak, 

Tamzara, Kürt Ali, HoĢbilezik, Pıtık, Mesudiye Horonu, Samah gibi oyunlar ve 

müzikler vardır. Bu müzikler horon havaları, karĢılama havaları, sallama havaları, 

çiftetelli havaları, kolbastı havaları gibi baĢlıklar altında toplanabilmektedir. Oyun 

isimlerinden ve kullanılan çalgılardan da anlaĢılacağı üzere yukarıda bahsedilen 

toplulukların bölge müziğindeki etkileĢimleri açıktır. Bu da oluĢan (b)ağların 

kıdemini ve kökün çok uzun bir süre önce kaybolduğunun en önemli iĢaretlerinden 

biridir. (Bkz. Ek CD.2). (B)ağ içindeki bireylerin tümü bu oyunları oynarken 

birbirinin kökeni ile ilgilenmemiĢ, aksine bu oyunlara karmaĢık/örtülü tekrar yoluyla 

kattıkları yenilikler ve değiĢim ile farklı anlamlar, figürler vb. ekleyerek sahip 

olmuĢlardır. 

Ordu‟dan çok önemli icracılar da çıkmıĢtır. Günümüze ulaĢan ilk kemençe 

kayıtlarından biri de Ordulu Yunus‟a aittir. Ordulu Hasan Duman, Ordu Fatsalı 

Ekrem Usta, Çakalı Cafer, Ulubeyli Mehmet (Kayıkçı Mehmet), Mesudiyeli 

Hüseyin, Mesudiyeli Muhsin Aydın gibi isimler kemençe icracıları olarak; 

Bağlamacı Yunus, Necmi Kıran, Ertuğrul Eraslan, Ġrfan Gürdal, Tuncer Ġnan, Turgay 

Ataman, Ersin Baykal, ġenol Aksu, Çetin Akdeniz, Abdullah Özdemir gibi isimlerde 

bağlama icracıları olarak gerek yerel, gerek Türkiye genelinde, gerek uluslar arası 

alanda ve TRT, Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda da icralarda bulunmuĢlardır. Hafız 

Yusuf Bilgin, Muhsin Tercan, Ziya Ûzova, RüĢtü Tuncalı, Celal Özkan, Nezahat 

Bayram, Ümit Tokcan, Tuğrul ġan, Ali Rıza Gündoğdu, CoĢkun Gök, Taner Can, 

Latife Eraslan ve Kamil Sönmez gibi ses icracıları da mevcuttur. Bu isimlerin 

bazıları önemli büyüklükte ağlar kurarken, bazıları daha küçük ağlar kurabilmiĢtir. 

Fakat bunların her biri birer (b)ağ kurarak çevrelerindeki insanların değiĢmesini 

sağlamıĢtır ve her biri nesilden nesile taĢınmakta olan ezgilere sahip olma 

içgüdüsüyle yeniden hayat vermiĢ, yeniden yaratma çabasında olmuĢlardır. 
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Günümüzde Ümit Tokcan, Tuğrul ġan, Kamil Sönmez ve Çetin Akdeniz gibi 

icracılar geniĢ (b)ağlara sahiptirler ve ağlarına katılan bireylerin iliĢkilerini ve 

eylemlerini müzik alanında değiĢtirme yetisine sahiptirler. Bölge müziklerinin 

değiĢim sürecinde de özellikle bu isimlerin TRT içerisinde yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalar, bireysel çalıĢmalar vb. ile etkileri olmuĢtur. Bağlamanın ön plana çıktığı 

bir Karadeniz Ģehri olan Ordu‟dan, TRT bünyesine dahil olan icracıların sayısının 

diğer yerleĢimlere göre fazlalığı hemen göze çarpmaktadır. Bunun en önemli sebebi 

TRT‟nin Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerini bağlama ile icra etme politikası 

olabilir. Ordulu icracılar, bu anlamda bir tarafta kemençenin yapısını ve ezgilerini iyi 

bilen, diğer tarafta da bağlamaya çok güçlü (b)ağlarla bağlanmıĢ bireyler olarak, 

TRT‟nin icra politikasıyla çok uyumlu bir yapıda bölge müziklerini 

yorumlamıĢlardır. 

Ordu Ģehrinin kozmopolit yapısı ve her türlü etkileĢime açık yapısı taĢınmanın ve 

dolayısıyla (b)ağsal geniĢlemenin kendiliğinden oluĢmasını sağlamaktadır. Ordu 

Ģehir merkezinde sivil toplum örgütlerinin müzik alanındaki faaliyetleri, dernek 

faaliyetleri, Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri, yeni açılan Ordu Üniversitesi 

Devlet Konservatuarı, Ordu Belediyesi Konservatuarı, Ordu Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi gibi kurumlar Ģehir içinde çok etkin faaliyetler yürütmekle birlikte Ģehrin 

sosyal hayatını yönlendiren önemli (b)ağlar durumundadırlar. Bunun yanı sıra 

TRT‟nin ve Kültür Bakanlığı Korolarının Ordu bölgesi müzikleriyle ilgili icraları ve 

derleme çalıĢmaları da değiĢim sürecinde 1930‟lardan 90‟lı yıllara kadar çok 

önemlidir, ancak bu (b)ağların günümüzde eski etkileri kalmamıĢtır. Günümüzde en 

geniĢ (b)ağları kitle iletiĢim araçları ile desteklenen ürünler kurabilmekle birlikte, 

Ordu bölgesinin (b)ağlar yoluyla oluĢan karakteristik müzikleri tıpkı diğer alanların 

müzikleri gibi tekdüzeleĢtirilip kısırlaĢtırılarak Karadeniz müziği adı altında 

sunulmakta ve üretim de genellikle Ġstanbul merkezli olmaktadır. 

4.3.2 Giresun 

Giresun, doğusunda Trabzon, batısında Ordu, güneyinde Sivas, Erzincan ve 

GümüĢhane ile komĢudur. Bölgede yerleĢik olarak ilk yaĢayanlar Khalybler, 

Mossinikler ve Tibarenler‟dir. Ardından koloni dönemi gelir, Persler idaresi altına 

giren bölge Ġranlı yöneticilerin Pontus Krallığı egemenliği altına girer. Daha sonra 

Romalılar Dönemi‟nde yerli halklar HıristiyanlaĢtırılır. Selçuklular Dönemi‟nde 
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bölgeye Türk akınları olmuĢtur. Çepniler‟in Ordu civarında kurmuĢ oldukları 

Hacıemiroğulları Beyliği doğuya doğru hareket etmeye devam ederek 1397 yılında 

Giresun‟u alır ve bu tarihten sonra Giresun‟da egemenlik Türklerin eline geçer. Bu 

dönemde bölgede birçok Türk boyu daha görünür ve bunların önde gelenleri Yüreğir, 

Alayuntu ve Bayındır gibi Oğuz boylarıdır. Türkler bölgede, Rumlar ve Ermeniler ile 

bir arada yaĢamıĢlardır. I. Dünya SavaĢı öncesinde ve sonrasında yaĢanan geliĢmeler 

ile bölgenin bugünkü yapısı oluĢmuĢtur. Giresun‟da da Ordu ilinde görüldüğü gibi 

iĢgalden kaçarak bu bölgeye yerleĢen topluluklar bulunmaktadır. Özellikle HarĢit 

Çayı, Rus ĠĢgali‟nin durdurulduğu ve halk tarafından günümüzde hala anlatılan 

destanların yazıldığı bir yer olarak bilinmektedir. Bu yardımcı bilgilerin ardından bu 

alandaki (b)ağları aramaya baĢlayabiliriz. Giresun‟da da iç kesimlerde güneydeki 

komĢu iller ile etkileĢim görülmektedir ve kıyı ile iç kesim bu taĢınmanın basit 

tekrarından ötürü ortaklıklar ve karmaĢık/örtülü tekrarından ötürü de farklılıklar 

göstermektedir. Buna göre Ordu‟ya yakın bölgeler, iç kesimler ve Trabzon‟a yakın 

bölgeler arasında farklılıklar görülmektedir. Giresun merkezdeki müzikal yapı Ordu 

bölgesi‟ne daha yakın görünürken, Görele, Tirebolu, Eynesil gibi ilçeler Trabzon‟un 

müzik özelliklerine daha yakındır. Dağların arka yamaçlarında kalan alanlarda ise, 

daha önce bahsettiğimiz iklim geçiĢliliği, yeryüzü Ģekilleri ve ulaĢım olanakları gibi 

sebeplerle taĢınma alanları yön değiĢtirmekte ve (b)ağlar bu yönde oluĢmaktadır. 

Alucra ve ġebinkarahisar bölgeleri, Ġç ve Doğu Anadolu etkilerini açıkça 

göstermekte olan alanlardır. 

Giresun bölgesinde etkileĢime oldukça açık olan ve taĢınma sonucunda gerçekleĢen 

oldukça büyük bir (b)ağ alanı mevcuttur. Bu alan Giresun Merkez, Bulancak, KeĢap 

ve Espiye‟nin batı köyleri ile Dereli, Alucra ve ġebinkarahisar bağlantısının 

kurulduğu alanları kapsamaktadır. BektaĢ, Karagöl, Kulakkaya, Tamzara, Kümbet, 

DikmetaĢ ve Tamdere yaylaları bu bölge insanlarının çıktığı ve iç kesimler ile sahilin 

(b)ağ haline dönüĢtüğü yaylalardır. Bu alanlarda en çok kullanılan çalgı kemençe ve 

bağlamadır. Bunun yanı sıra davul – zurna ve kaval da görülmektedir. Ġç kesimlere 

geçildiğinde davul-zurna ile kemençenin ön plana çıktığı görülmektedir. 

ġebinkarahisar bölgesinde Ģehirsuyu (Hasanağa) ırmağının solunda kalan köylerde 

tulum çalgısına da rastlanmaktadır. Yeniyol (Anna), HasanĢeyh, Kayalı, Dönençay 

(Biladis) Hanevi ve AliĢar köylerinde tulum icracıları günümüzde az olmakla birlikte 

görülür. Bunların yanı sıra yine bu alanlarda mey ve tef az olarak görülmektedir. 
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Bölgede Sallama, Sık Horon – Dik Horon – Rum Diki, Gürcü Sallaması, KarĢılama, 

Çeçen Kızı, Metelik, Tüfekli Çandır, Kol Bastı (Kol Havası), Fingil Havası, Tamzara 

– Üç Ayak gibi oyunlar oynanmaktadır. Günümüzde en çok bilinen ve oynanan oyun 

Üç Ayak‟tır. Bunun dıĢında müzikler karĢılamalar, horonlar, sallamalar, kol havaları 

diye ayrılabilir. Giresun KarĢılaması bu bölge insanları tarafından çok sevilen ve 

değer verilen bir oyundur. (Bkz. Ek CD.3). Bunların yanı sıra çiftetelli türünde Ġnci 

Havası gibi ezgiler ve iç bölgelerden etkilenmiĢ oyun havaları da görülmektedir. 

(Bkz. Ek CD.4). Ġç kesimlerdeki oyunlar daha ağır karakterli ve halay türüne de 

yakınlaĢmaktadır. Giresun‟un doğu bölgesi‟nde kalan Görele, Tirebolu, Eynesil sahil 

kesimi ile Espiye‟nin doğu köyleri ve yüksekteki Güce, Doğankent alanları ile HarĢit 

Çayı boyunca uzanan bölgeler Armelit yolunun 1930‟lara kadar açık olmayıĢından, 

1970‟lere kadar da yol olmasına rağmen ulaĢımın yükseklik ve virajlardan dolayı zor 

olmasından dolayı (b)ağ oluĢumlarını güçleĢtirmiĢtir. “1930‟lu yıllarda, henüz 

Armelit yolu açılmadığı sıralarda Giresun‟a ulaĢım motolarla sağlanırdı. Bu 

motorların birisi Yaylacının Osman Reis‟e, diğeri de Hacı Osman [Kır] Reis‟e aitti.” 

(Yüksel, 2008: 48). Ayrıca baĢta Görele ve Çanakçı olmak üzere buradaki kemençe 

çalgısının hakimiyeti ve bu çalgıyla kurulan güçlü (b)ağlar, bu bölgenin etkileĢime 

karĢı daha kapalı ve muhafazakar olmasından kaynaklı olarak bir yeni (b)ağların 

oluĢma sürecini kısmen geciktirmiĢtir. Son kırk yılda sahilden ulaĢım imkanları 

oldukça müsait olmasına rağmen eskiden kalan bağlar, günümüzdeki taĢınmanın 

etkisiyle kurulan (b)ağlara göre hala çok daha etkindir. Bu sebeplerle oluĢan 

farklılıklardan dolayı bu alanlar baĢka bir baĢlık altında incelenecektir.  

Günümüzde Ģehir merkezi kitle iletiĢim araçlarının hegamonyasına teslim olmuĢ 

durumdadır ve bu yolla taĢınan her türlü etkileĢime açıktır, Ģehir merkezinden 

uzaklaĢıldıkça bu etki azalmasına rağmen, derecelendirme yöntemimiz anlatılırken 

belirtildiği gibi bu hegamonya artık her alanda görülebilmektedir. TaĢınma Ģehir 

merkezlerine oranla azalsa da günümüzde ürünler yerel sanatçıların ürettiklerinden 

çok Ġstanbul‟dan pompalanan ürünler haline dönüĢmüĢ ve taĢınma hadisesi de yön 

değiĢtirmiĢtir. 

4.3.3 Görele – Tirebolu – Eynesil 

Giresun‟un Trabzon sınırındaki bu ilçelerinde tarih sürecinde Türkler gelene kadar 

bir kısmı yerli halkların asimilasyonu ile oluĢan bir kısmı Helen ırkından olan Rum 



 
83 

topluluklar yaĢamıĢtır. Az sayıda da Ermeni nüfusu bölgede bulunmuĢtur.
58

 Türklerin 

bölgeye gelmeleriyle HarĢit çayı boyunca uzanan bölge Türk boylarının eline geçmiĢ 

ve ağırlıklı olarak bölgede Çepni yerleĢimleri görülmüĢtür. Günümüze dek geçen 

süreçte de, Çepniler bu bölgelerdeki ağırlıklarını korumuĢlardır. Fakat mübadele 

dönemlerine kadar kıyı kesimlerinde bulunan kalelerde Rumların etkin oldukları 

bilinmektedir. 

Bu bölge bir önceki maddede anlatıldığı gibi Giresun bölgesi ile bir takım farklılıklar 

göstermektedir. Armelit‟in 1970‟lere kadar süren etkisinden dolayı bu bölge insanları 

alıĢ-veriĢini yani taĢınmayı her anlamda Trabzon bölgesiyle sağlamıĢlardır. Bunun 

yanı sıra yüksek kesimle yani HarĢit Vadisi boyunca uzanan dere yoluyla da tarihten 

beri kurmuĢ oldukları bağları geniĢletmiĢlerdir. Eskiden Görele‟ye bağlı iken 

günümüzde ilçe olan Çanakçı sahildeki bu yerleĢimleri iç kesimlere bağlayarak 

Görele – ġalpazarı ve yayla etkileĢimlerini sağlamaktadır. Bu noktada ortak buluĢma 

alanları olan yaylaların da önemli etkileri mevcuttur. Bu bölge insanları Giresun 

bölgesinde bahsettiğimiz yaylalara pek çıkmazken, ġalpazarı Çepnileri‟nin de yaylası 

olan Sis Dağı, Görele, Tirebolu, Eynesil ve Çanakçı halkının da yaylası 

konumundadır. 

 

ġekil 4. 9 : Sis Dağı‟nda Göreleli Kemençeci Katip ġadi ve Tirebolulu Kemençeci   

Ġbrahim Kavraz (KiĢisel ArĢiv). 
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Hatta Trabzon‟un batısında kalan tüm yerleĢimlerin ve GümüĢhane Kürtün ahalisinin 

katıldıkları Kadırga yaylası da bu yerleĢimlerin çıktıkları yaylalardandır. 

 

ġekil 4.10 : Kadırga Yaylası‟nda Bulunan Üstü Açık Camii (KiĢisel ArĢiv). 

Bunun dıĢında Karaovacık yaylasına da Tirebolu, Espiye bu bölgelerin iç kesiminde 

bulunan Güce ve GümüĢhane Torul bölgesinin insanları katılmaktadır. Bu yollarla 

oluĢan taĢınma (b)ağların bu yönde geniĢlemesine neden olmaktadır. Görüldüğü gibi, 

ulaĢımın ve kesiĢme alanlarının (b)ağların oluĢumundaki etkileri bu bölgede oldukça 

açıktır. Tirebolu‟nun eski bir liman yerleĢimi olması ve ĢehirleĢmenin bu bölgedeki 

en eski alanı olması sebebiyle dıĢ etkileĢimler yaĢadığını da söyleyebiliriz.  

 

ġekil 4.11 : 1800‟lerin Sonunda Tirebolu (Tirebolu Belediyesi ArĢivi). 
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Trabzon ile Karadeniz ve Ege‟de limanı olan bir çok yerleĢim ile direkt olarak bu 

yolla etkileĢim sağlamıĢ olan Tirebolu‟da bu taĢınmanın etkisiyle kurulan (b)ağlar 

mevcuttur. “1780 – 1820 yılları arasında gayrimüslim Osmanlı tüccarının hemen 

tamamını Ege adalarındaki Rumlar teĢkil ediyordu. 1830‟lardan sonra adalara 

mensup reaya tüccara hemen hemen hiç denecek kadar az rastlanmakta, bunların 

yerini Karadeniz‟in Rumeli ve Anadolu sahillerindeki reaya tüccar almaktaydı. Bu 

reaya tüccar arasında Tirebolu‟ya mensup olanlar da vardı.” (Yüksel, 2008: 41). 

Hamamların, çeĢmelerin vb. Osmanlı eserlerinin süslediği Tirebolu‟da, kız evinde 

çalgının ud veya cümbüĢ olması ve kızın çeyizine ud konulması, hamamda sazlı-

sözlü eğlenceler yapılması vb. örnekler bu taĢınmayı göstermektedir. 

 

ġekil 4.12 : Tirebolu‟da Osmanlı Dönemi‟nden Kalma Bir ÇeĢme (KiĢisel ArĢiv). 

Bu yerleĢimlerde çalgı olarak çok büyük ölçüde kemençe kullanılır ve ihtiyaç 

duyulmadıkça baĢka çalgı kullanılmaz. Ancak, davul – zurna ve bağlama ile birlikte 

az olmakla birlikte kaval da görülmektedir. KarĢılamalar, Çiftetelliler, Horon 

havaları en çok oynanan ve çalınan havalardır. HamzabaĢ, Tuzcuoğlu, Sıksara, 

Tengu (Bkz. Ek CD.5) en çok çalınan horon havalarındandır. Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nin en ünlü kemençecilerinin yetiĢtiği yerleĢimlerinden biri olan Görele, 

kemençe icrasında bir tavır olarak kabul edilir ve Görele tavrında çalabilmek 

kemençeciler arasında ustalık göstergesi sayılır. Kemençenin beĢiği olarak da 

gösterilen Görele‟de bilinen en eski kemençeciler yetiĢmiĢtir. Tuzcuoğlu, Karaman, 
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Picoğlu ve Durkaya ile gelen silsile günümüzde Katip ġadi ve M. Sırrı Öztürk ile 

birlikte devam etmektedir. 

 

Kuyucuoğlu

Tuzcuoğlu

Karaman

Picoğlu Durkaya

Sırrı Öztürk Katip Şadi

Kuyucuoğlu

Tuzcuoğlu

Karaman

Picoğlu Durkaya

Sırrı Öztürk Katip Şadi
 

ġekil 4. 13 : Görele‟de Kemençecilerin Usta – Çırak Silsilesi. 

Bunun yanı sıra Sami Günay, Hüseyin KeleĢ, ġenel Dandin (Çolak ġenel), Mehmet 

Meksutoğlu, Naci Keskin, Ġbrahim Kavraz, Mehmet Gündoğdu gibi kemençe 

sanatçıları da önemli kemençecilerdendir. Görele türkülerinde özellikle sonradan ilçe 

olarak ayrılan ÇavuĢlu bölgesi ön plana çıkarken, Çepni ağzı açık olarak 

görülebilmektedir. (Bkz. Ek CD.6). Ören bölgesi de otçu göçlerindeki katılımları ve 

horonları ile çok önemlidir. Örenlilerin oynadıkları horon tüm bu bölge içinde bilinir 

ve ayrıcalıklı sayılarak takdir edilir. Bunun dıĢında türkü yakma geleneği 

doğrultusunda türkü icracıları da mevcuttur. “ÂĢık Mustafa [Kozluca], Burhan 

Velioğlu, Dîdî Mehmet [Aybar], Digos Emin [Uğur], Espiyeli Fahri [Öner], 

Hamamcı Mahmut [Elecik], Ġsin [Hüseyin] Ağa‟nın Ġzzet [Dikmen], Ġhtiyaroğlu 

Ġbrahim [Ġhtiyaroğlu], Kandiloğlu Halil [Ekmekçi], Kandiloğlu Ġbrahim [Ekmekçi], 

Kemaloğlu Mehmet [Olgun], Naiboğlu Arif [Naipoğlu], PaĢa Dayının Ahmet, 

Rüstem‟in Hasan, Temel Kara, Temel Ustanın Mehmet [Harbi], Zaloğlu Ġsmail gibi 

ilk akla gelen isimler, yörede türkü yakan ya da yakılan türküleri ustalıklı okuyan 

mahalli halk sanatkârı idi.” (Yüksel, 2008: 99). 

Günümüzde, bu bölgedeki üretim hala canlılığını korumaktadır. Kitle iletiĢim 

araçlarının hegamonyası ile taĢınan farklılıklarla kurulan etkileĢimlere rağmen bu 

bölgede özellikle iç kesimlerde üretim canlıdır. Bunun haricinde, üretimin içeriğine 
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bakılacak olursa burada kitle iletiĢim araçlarının etkisiyle kurulan önemli bir (b)ağ 

bulunmaktadır. Katip ġadi, Sırrı Öztürk ve devamındaki kemençe icracılarının 

TRT‟de, Ġstanbul ve Ankara‟daki çeĢitli üniversitelerde, derneklerde vb. kurum ve 

kuruluĢlarda yapmıĢ oldukları çalıĢmalar, kendi içlerinde değiĢmelerini sağlamıĢtır. 

Güçlü (b)ağlarla bağlı oldukları kemençe çalgısı ve horon ezgileri yaĢamıĢ oldukları 

kendi sosyal çevre değiĢimleri ile değiĢimi beraberinde getirmiĢtir. Buna örnek 

olarak 2005 – 2009 yılları arasında Mehmet Sırrı Öztürk‟ten alınan kayıt 

örneklerinde rastlanan “Hey Gidi Koca Dünya” Ģarkısının kemençe ile 

yorumlanması, Görele‟de elde edilen Durkaya‟ya ait eski bir kasette Anadolu‟nun bir 

çok yöresine ait türkülerinin kemençe ile yorumlanması verilebilir. (Bkz. Ek CD.7). 

Ayrıca bu sanatçıların bir çoğu değiĢtirme yetisine kendiliğinden sahip olan birer 

eyleyen olmaları sebebiyle zaten bu türküleri basit tekrar yapmak yerine 

karmaĢık/örtülü tekrar yaparak değiĢtirmekte ve bu eserlere sahip olma iç güdüsüyle 

hareket etmektedirler. ĠĢte günümüzde bu sahip olma hadisesi yüzyıllardır 

bestelenerek gelen bir çok türküyü karmaĢık/örtülü tekrar yapmak yoluyla bir kiĢiye 

veya köke mal etme çabasını göstermektedir ki, aslında bu durum mevcut olanın 

doğal değiĢimi olarak kabul edilmelidir ve bu yaratıyı yapan icracılar da 

kendilerinden öncekiler gibi bu ezgilere yeniden hayat veren eyleyenler olarak ayrı 

bir kefeye koyularak kendilerine saygının en büyüğü gösterilmelidir. Bunun yerine, 

bu türküleri doğal değiĢimi sağlayan icracılara mal etmek ve bu icracılarının yerleĢim 

alanlarını, dinlerini, dillerini, ırklarını bu ezgiler üzerinden kökleĢtirmeye çalıĢmak 

yani bugüne kadar yapılan ve yapılmaya çalıĢılan bu yanlıĢlar, hiç bir zaman çözümü 

getirmeyecek aksine değiĢimi kısırlaĢtırarak bu ezgilerinin basit tekrarından ibaret 

kalmaya mahkum edilecektir. Bu durum bir zaman sonra değiĢimin yani (b)ağsal 

farklılıkların oluĢmamasına yani (b)ağların kopmasına ve tekdüzeleĢmenin 

yaĢanmasına neden olabilecektir. 

4.3.4 Kürtün – Özkürtün 

Kürtün ve Özkürtün GümüĢhane‟ye bağlı ilçeler olmakla beraber, HarĢit Çayı 

boyunca yukarıya doğru kıvrılarak çıkılan dağların zirvelerine yakın bir bölgedir. Bu 

bölge halkı Çepnilerle meskun olup, Çepnilerin tüm özelliklerini koruyabildikleri 

yerlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Osmanlı 1461‟de Trabzon‟u ele 

geçirdiğinde bir beylik olarak görülen Kürtün, Osmanlılar ile Akkoyunlular arasında 

tampon görevi görmektedir. Önce Akkoyunlular‟ın hakim olduğu bölge 1479‟da 
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Osmanlı‟ya bağlanmıĢtır.
59

 “1479 fethinde 37 yıl sonraki Vilayeti Kürtün 

nahiyesindeki Ģu Türkmen boy ve oymaklarının bulunduğunu görmekteyiz. Döğer, 

Alayonlu, Avcılı, Karabörk, BeĢoğlu, Oğuz, Çanakçılı, Kızılcalı, DaniĢmendili, 

Çepniler...” (Üçüncüoğlu, 2008: 437). Çepnilerin diğer bölgelerde Alevilik 

konusunda gösterdikleri karĢı çıkıĢ durumu Kürtün bölgesinde gözlemlenmemiĢtir. 

Aksine, bu bölgedeki Çepniler, atalarının Alevi inanç geleneğinden olduğunu kabul 

etmekle birlikte, bölgedeki eski tekkeleri, eski Ģeyhlerin isimlerini dahi 

bilmektedirler. Hatta bu bölgeden daha önce göçmüĢ olan ve hala Alevi inanç 

geleneğine bağlı olanların hangi bölgelerde olduklarını bile ifade edebilmektedirler. 

Sözlü tarih çalıĢması sırasında edinilen birçok bilgi ile de Çepnilerin kemençeyi âĢık 

sazı olarak kullanmaları ve otçu göçlerinin eskiden manevi bir havada yapıldığını 

belirtmektedirler. Kürtün‟de özellikle Çatalkaya‟daki Çepniler‟e vakfedilen Kızıllalı 

(Kızıl Ali) Yaylası ve yine bu bölgeden yaylacılık için gidilen Güvendi ġeyh ile 

iliĢkili olarak Güvende Yaylası bunları doğrular niteliktedir. 

Kürtün – Özkürtün bölgesi aynı zamanda yaylalar bölgesi denilebilecek kadar çok 

yaylaya sahiptir. AktaĢ – KanyaĢ, AktaĢ – YaraĢ, Arpacık, Erizcek, Aksu, Barak, 

Beytarla, Derindere, Tuzluyurt, Ġbrahimalan, Kabaktepe, Körükalan, Kuzugölü, 

Patırtıyurdu, Akbaba, Çakırdüzü, Güvende, Çatak, Çakmakkaya, Çayırağzı, 

Merekgözü, Paçacı, Mürsel, Alacapazar, KuĢluk, Alan, Arpaköy, Çakal, Çatma, 

Arpaköy, Kadıcık, Kadırga, Karaçukur, Kazmaköy, Konacık, Küçükköy, Erikbeli, 

GeriĢ, Oğuz, ġehmelik, Gavur, Akçababa, AliĢtra, Çekümce, Gölceğiz, Kazıkbeli, 

Ceğel, Çamtarla, Çatalkaya, Çetlice, Ġnciçayırı, Kabayaylak, Kirazalan, Kızılali, 

Tohdamır, Sulucu, Suluçukur, KuĢalan, Mevlüce, Denditepe, Sadi, Alatepe, 

Derintepe, Gölünü, TaĢındıbı, Türkmeneli, Yılanlı, Demircikaya, Eğrikar, Karaboya 

yaylaları bu bölgededir. Bu yaylalara Kürtün ve Özkürtün‟den baĢka, Alucra, 

BeĢikdüzü, Çanakçı, ÇavuĢlu, Doğankent, Espiye, Eynesil, Geyikli, Görele, Güce, 

ġalpazarı, ġebinkarahisar, Tirebolu ve Torul bölgelerinin insanları da gelirler. 

Özellikle Kadırga, Kazıkbeli, Güvende ve Alacapazar en renkli Ģenliklere sahne olan 

yaylalardır. Oldukça geniĢ bir alan ile alıĢ-veriĢ içerisinde bulunan Kürtün – 

Özkürtün bölgesi HarĢit Çayı boyunca sahilden taĢınan unsurları, dağın arka tarafına 

aktarak Torul ve GümüĢhane‟ye kadar olan alanı birbirine bağlar ve önemli bir (b)ağ 
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haline dönüĢür. Bu bölgede oynanan horonlar tüm bu alandaki horonların 

karmaĢık/örtülü tekrarla birlikte oluĢan doğal değiĢiminden ibarettir. Yukarıda 

belirtilen yaylalar her anlamda çok önemli alıĢ-veriĢ merkezleridir ve aynı zamanda 

birer eyleyendirler. Sahil ile iç kesim arasındaki ağları birbirilerine bağlayarak süreç 

içerisinde değiĢimi ortaya çıkartırlar. 

 

ġekil 4. 14 : Kadırga‟da Kürtün – Özkürtün Otçusu‟ndan Pazar Yeri (KiĢisel ArĢiv). 

 

ġekil 4. 15 : Kadırga‟da  Kürtün – Özkürtün Otçusu Yöresel Kıyafet (KiĢisel ArĢiv). 
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ġekil 4. 16 : Kadırga‟da Kürtün – Özkürtün Otçusu Ġç Ġçe GeçmiĢ Horon Halkaları 

(KiĢisel ArĢiv).  

Günümüzde, bu bölgenin nüfusu kıĢ aylarında oldukça azalmasına rağmen, güçlü 

(b)ağlarla yaylacılık geleneğine bağlı olan bölge insanları yaz aylarını mutlaka 

bölgede geçirirler. Kitle iletiĢim araçlarının hegamonyası genellikle bu bölge 

insanlarının büyük Ģehir merkezlerinde yaĢamalarına rağmen güçlü (b)ağların 

getirmiĢ olduğu muhafazakarlıktan dolayı bu yöndeki taĢınmayı ve değiĢimi en aza 

indirgemektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi‟ndeki bir çok yayla Ģenliği, kitle iletiĢim 

araçlarının etkisiyle konserlere ve festivallere dönüĢtürülürken, bu bölgede Ģenlik 

alanları bu yönde bir değiĢimi henüz yaĢamamıĢtır. Fakat, kitle iletiĢim araçlarınının 

hegamonyasını arttırdığı günümüz Ģartlarında bu (b)ağların nesilden nesile 

taĢınmaların getireceği doğal değiĢimler ile birlikte zayıf (b)ağlar haline dönüĢeceği 

ve gelecekte bu alanlarda da değiĢimin yaĢanacağı tahmin edilmektedir. 

4.3.5 Ağasar – ġalpazarı 

ġalpazarı, Trabzon‟un ilçesidir ve BeĢikdüzü‟nden içeri doğru girildiğinde sahilden 

uzak bir yerde kuruludur. YerleĢim Çepnilerin Trabzon‟daki Komnen Devleti ile 

olan münasebetleri sonucu oluĢmuĢtur ve Çepniler ile Rumlar arasındaki sınır 

noktasıdır. YerleĢim oluĢtuğundan bugüne dek Çepniler tarafından mesken tutulmuĢ 

olup dıĢarıya oldukça kapalı bir yapıdadır. EtkileĢim içinde olduğu en önemli yerler 

yanıbaĢındaki Tonya ve sahildeki BeĢikdüzü‟dür. Bu yerleĢimler dıĢında, yaylacılık 



 
91 

için gidilen alanlara gelen diğer bölge insanları ile de kısmen etkileĢim içindedirler. 

Sis Dağı‟nda ve Kadırga‟da yaylacılık yapan Çepniler bölgeye geldiklerinde 

Alevidirler ve bu inancın izleri günümüzde de bölgede görülebilmektedir. Derebeylik 

(Âyanlar) döneminde SünnileĢmiĢlerdir ve günümüzde Anadolu‟daki diğer Çepni 

toplulukları arasında Sünni olarak yaĢamlarını sürdüren tek Çepni topluluğu Doğu 

Karadeniz Çepnileridir. Bu bölgede “otçu göçü”ne katılım en üst düzeydedir, bölge 

insanları adeta bu zamanı iple çekerler. Kadırga civarındaki AktaĢ, Davunlu (Bagar), 

ÇeĢmeler (BaĢoba), Elige ve Eskala yaylaları; Erikbeli civarındaki Karakaya obası ve 

Üzümözü yaylası; Alacapazar civarındaki Kabaktepe, Karaçam, Kırankurt, 

Uzunkıran, AlıtaĢı yaylaları ve Güdün, Kalerlik, Keçiseçen, Doyludere, Navruz, 

Çakmak ve SavaĢ obaları; Sis Dağı civarındaki Geyikli obası, Erkeksu ve Ortaalan 

yaylaları en önemli yayla alanlarındandır. Özellikle Görele – Tirebolu ve Eynesil‟den 

gelen Çepniler ile birlikte Sis Dağı‟nda önemli bir (b)ağ oluĢtururlar. 

 

ġekil 4.17 : Sis Dağı‟ndan Bir Görünüm (KiĢisel ArĢiv). 

Bu anlamda Sis Dağı Çepnilerin sahildeki ve yüksekteki yerleĢimlerini birbirine taĢır 

ve kopmalarını engelleyerek ağı geniĢletir. Bölgede ağırlıklı olarak kemençe çalgısı 

kullanılmakla birlikte yaylada horon halkalarını çok büyüdüğü zamanlarda davul – 

zurna ikilisi de kullanılır, az olarak da kavala rastlanmıĢtır. 
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ġekil 4.18 : Yaylada Davul – Zurna EĢliğinde Horon (KiĢisel ArĢiv). 

ġalpazarında oturak havaları müzikler içerisinde önemli bir yer tutar. Gençlerin 

kapalı ve yüksek bu yerleĢimde kemençe haricinde hiç bir eğlencesi yoktur ve sürekli 

toplanılarak oturak alemleri yapmaktadırlar. (Bkz. Ek CD.8). Bunun dıĢında Doruk 

GeliĢi Gaydesi, Ağasar Horonu (Yan Horon), farklılık gösteren havalardır. Yol 

havaları ve uzun havalarda bölgede önemli yer tutar. Sıksara, en çok çalınan ve 

oynanan havadır. (Bkz. Ek CD.9). Bunların dıĢında obalardan yaylaya doğru 

gidilirken oynanan Yol Horunu, Kız Horonu, Topuk Vurma, Dinlenme Horonu da 

oynanmaktadır. Bölgede Çepni ağzı en saf biçimiyle görülebilmekle birlikte buraya 

has kemençeler tiz akortlu ve küçük yapıdadır. Havaları icra edenler boğazları 

yırtılırcasına bağırarak tiz sesleri kullanırlar. Bölgenin bilinen kemençe icracıları 

Çangaloğlu, Bekiroğlu, Yanık Köyü‟nden Ahmet DurmuĢ (Yanıklı Ahmet), Doğancı 

köyünden Ali Çinkaya, DorukgeliĢi‟nden Aloğlu Kazım Gül (Aluu) ve Sayvançatak 

köyünden Süleyman YaĢar (Ağasarlı Süleyman)‟dır. 

Günümüzde Ağasar – ġalpazarı bölgesinde güçlü (b)ağlardan söz etmek 

mümkündür. Horona ve kemençeye olan bağ(ım)lılık en üst seviyededir. Ayrıca 

genel olarak bu bölge insanlarının seçici oldukları, kendi kemençe tavırlarının 

dıĢında yorumlanan kemençe icralarını dinlemedikleri ve bazı ortamlarda bu gibi 

icraları eleĢtirdikleri tespit edilmiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarının oldukça 

yaygınlaĢması ve artık bölgede de hakim güç haline gelmesi gibi sebeplerle bu bölge 

ezgilerini kendi içlerinden çıkan türkücüler son dönemde piyasa ürünleri haline 
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getirmektedirler. Ġcra kalitesi düĢük olmasına rağmen, Ağasar tavrını ve Ağasar 

Çepni ağzını yansıtması sebebiyle bu ürünler bölge insanları tarafından tüketilmekte 

ve yoğun talep görmektedir. 

4.3.6 Tonya – Ağasar Ayrımı 

Günümüzde hala ince bir sınır oluĢturan Ağasar ve Tonya bölgelerinde, yüzyıllardır 

devam eden Kıpçak-Çepni iliĢkisi görülmektedir. Osmanlı‟nın Hıristiyan oldukları 

için Rum olarak değerlendirdiği Kıpçaklar Tonya‟da kalmıĢlardır. Hemen yanı 

baĢlarındaki Ağasar‟da ise Çepniler yaĢamaktadır. Çepniler ve Tonyalılar çok fazla 

ortak türkü ve horona sahiptir ve aynı gırtlak yapısını kullanırlar. Kuman, Falben, 

Polovets gibi sarı saman saçlı insan modeli oluĢturan Tonyalılar‟ın Ġslamı seçenlerine 

Türk, ancak Hıristiyanlığı seçenlerine Rum denilmiĢtir ve mübadele dönemine kadar 

bu bölgede birlikte yaĢamıĢlardır. (Bkz. Ek CD.10). Aslen Kıpçak Türkleri olan ve 

Rumca ile Türkçe konuĢan Tonyalılar ile Çepni Türkleri‟nden olan ve Türkçe 

konuĢan Ağasarlılar arasında dil dıĢında müzikal açıdan farklılıklar yok denecek 

kadar azdır. Eskiden kalma bir söz olarak “kemençe Görele, türkü Ağasar, horon da 

Tonya‟nındır” ifadeleri bu üç bölgede de rastladığımız ortak bir ifadedir. Gerçekten, 

Tonya Horonu, Dik Horon (Titreme Horonu, ErkiĢi Horonu) bu alanda çok önemli 

bir hareket kabiliyeti taĢımaktadır. Bunlar dıĢında taĢınma alanları ile kurulan 

(b)ağlar yoluyla HamzabaĢ, Hasbal, Tuzcuoğlu gibi horon ezgileri çalınmaktadır. 

Tonya bölgesinde oynanan horonların bir çoğu, diğer etkileĢim alanlarında 

oynananlar ile aynı yapıda gözükse de içerik olarak bir takım farklılıklar 

içermektedir. Bu da bölge insanının geçmiĢten gelen yaratı gücünü yani 

karmaĢık/örtülü tekrar yoluyla sağlamıĢ olduğu değiĢimi göstermektedir. 

4.3.7 BeĢikdüzü – Vakfıkebir – ÇarĢıbaĢı  

BeĢikdüzü ve Vakfıkebir Trabzon‟un en batısında kalan iki ilçesidir, ÇarĢıbaĢı ise 

Akçaabat ile Vakfıkebir arasındaki geçiĢ noktasıdır ve bu yerleĢimlerin tümü sahil 

Ģeridinde yer alırlar. Tarihi süreci çevre yerleĢimler ile aynı olmakla birlikte bu 

bölgede Çepniler ile Trabzon Komnen Devleti arasında çatıĢmalar meydana 

gelmiĢtir. Osmanlı‟nın bölgeye gelmesinin ardından tamamen Türkmen boylarının 

yerleĢtirildiği bölgede Hıristiyan Kıpçaklar ve Rumlar da yaĢamıĢlardır.  

Bu bölgenin etkileĢim alanları iç kesimlere, doğu ve batıya açık olmuĢtur. 

Dolayısıyla, bu alanlarda iç kesimlerle yaĢanan taĢınmalar sonucunda Tonya ve 
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ġalpazarı ile, özellikle BeĢikdüzü‟nde Eynesil ve Görele bölgesi ile, Vakfıkebir‟de 

Tonya ve ÇarĢıbaĢı ile, ÇarĢıbaĢı‟nda da Vakfıkebir, BeĢikdüzü, Tonya ve Ağasar ile 

etkileĢimler ve kurulan (b)ağlar çok açık görülebilmektedir. Bu ilçenin insanlarının 

yaylacılık için çıktığı alanlar iç kesimde kalan Tonya ve Ağasar bölgesinin insanları 

ile hemen hemen ortak yaylalardır. Bunun yanı sıra, batıda yer alan Eynesil, Görele 

ve Tirebolu‟dan gelenler ile, doğuda ve yine yukarıda yer alan Akçaabat, Düzköy ve 

Maçka‟dan gelenlerle de kullanılan ortak yaylalar ve komĢu obalar mevcuttur. Bu 

sebeple bu bölgede çok büyük ve önemli bir (b)ağ bulunmaktadır. En çok kullanılan 

çalgı kemençe olmasına rağmen davul – zurna bu (b)ağ içindeki en karakteristik 

ezgilerini ve horonları özellikle yaylalarda icra eder. Sıksara, Düz Horon ve Atlama 

en çok oynanan horonlardır. 1929 yılında Ġstanbul  Konservatuarı (Dâr-ü‟l Elhân) 

heyetinin yapmıĢ olduğu ve hiç bir yerde yaymlanamadan kaybolan ve bugün hala 

bulunamayan derleme kayıtlarında 22 yaĢındaki Vakfıkebirli Deli Baltacıoğlu 

Mehmet adlı bir icracıdan “Horon Kaydesi” mevcuttur.
60

 Ankara Devlet 

Konservatuarı tarafından 1937 yılında yapılan derlem çalıĢmalarında da 33 yaĢındaki 

Vakfıkebirli Baki Cinemre‟den Trabzon‟da öğrendiği sanılan “Bakın benim Ģu 

hırkama abama (Masal Türküsü)”
 61

, 14 yaĢındaki Vakfıkebirli Hüseyin Öztürk‟ten 

“GarĢıdan gel göreyim (Sıksaray Horon havası)”
62

, 36 yaĢındaki 

Vakfıkebir/Çamköylü Tevfik Günaydın‟dan “Gel Gidelim Ormana”
63

, 25 yaĢındaki 

Vakfıkebirli Koca Hamit Oğlu Hasan‟dan “Martinim Omuzumda (Zurna Havası)”
64

 

ve 35 yaĢındaki Ahmet Cemil Erkin‟den “Yayla çimeni meni (Yol havası)”
65

  

kaydedilmiĢtir. Ankara Devlet Konservatuarı‟nın 1943 yılında yapmıĢ olduğu 

derlemelerde ise etkileĢim ve (b)ağ oluĢumu açık bir Ģekilde kayıt altına alınmıĢtır. 

Memet Nemli adındaki Vakfıkebir/BeĢikdüzülü kemençe icracısı Göreleli Bicoğlu 

Osman‟dan öğrendiğini belirttiği “Gızıl ağaç benimsin (BeĢikdüzü Kız Horonu)”, 

“Kara tavuk havada / Bir köy havası”, “ġu gelen kayık mıdır (AyĢem)”, OnbeĢ yıl 

önce vurulduğu belirtilen Tonyalı Ahmed‟e anası tarafından çıkatıldığı belirtilen 

“Valiye Gideceğim (Ağlama)” ve “Yaka yaka geliyor (Köy Horonu)‟ nu heyete 
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sunmuĢtur.
66

 Yine Memet Nemli‟nin eĢlik ettiği kaynak kiĢi olarak da 1929 yılında 

doğduğu anlaĢılan Vakfıkebir/Pınarlı köyünden Hasan Kum köyde iĢittiğini belirttiği 

“Islandı da ötmeyi”, Vakfıkebir/Fevziye köyünden Mustafa ġenel köyde öğrendiğini 

belirttiği “Sari saçların sari”, Vakfıkebir/Fevziye‟den Davulcu Katip Afyon ve 

Zurnacı Necati Çinal‟dan Zurnacı Sabri‟den öğrendiklerini beyan ettikleri “Ta 

yaylaya gideceğim” sözlü eserleri kaydedilmiĢtir.
67

 Bunların yanı sıra derlenen 

enstrümantal parçalar da mevcuttur ve bu parçalarda davul – zurna ikilisi de 

görülmektedir. Vakfıkebir/ÇarĢıbaĢı‟ndan Zurnacı Enver Kara (kendi kendine zurna 

çalmayı öğrendiğini belirtmiĢ) ile Akçaabatlı Davulcu Memet Kırcı‟nın (Koskar 

Osman‟dan ve kendi kendine çalarak öğrenmiĢ) Vakfıkebir‟de icra ettikleri 

“Bağlama = Ardırma (Davul – Zurna ile)”, “Uzun gayda (Zurna – Davul ile)”, 

“Yukarı Hava (Zurna – Davul ile)”, Vakfıkebir/Çidokozlu Zurnacı Ziya TaĢkın ile 

yine aynı köyden Davulcu Mehmet TaĢkın “Dik Horon”, Memet Nemli‟nin yine 

Bicoğlu Osman‟dan öğrendiğini beyan ettiği “Horon (Kemençe ile)”, 

Vakfıkebir/Mudura köyünden Zurnacı Murad Çakmak ve Vakfıkebir/Veliköy‟den 

Davulcu Ġzzet Arslan “Sıksara”, yine Zurnacı Katip Afyon ve Davulcu Necati 

Çinal‟ın Zurnacı Sabri‟den öğrendiklerini beyan ettiği “Titreme Horon Havası 

(Davul – Zurna ile)” ve “Uzun gayda (Zurna ile)” kayıtlara geçmiĢ olan eserler ve 

icracılardır.
68

 1967 TRT derlemelerinde bu icracılardan baĢka Vakfıkebir/Köprücek 

köyünden Kaval ve Zurna icracısı Nazmi AktaĢ, Vakfıkebirli kemençeci Yusuf 

Ömür, BeĢikdüzü/Türkelli köyünden Ses icracısı Kazım Öztürk‟e rastlanmaktadır.
69

 

Yakın zamanda görülen icracılar da BeĢikdüzü‟nden Kavalcı Kasım Gürsoy ve 

Vakfıkebirli Kemençeci Ali Kurt‟tur.  

Derleme kayıtlarında görüldüğü gibi bölgede çevre yerleĢimler ile etkileĢim yeni 

baĢlamamıĢtır. Yüzyıllardır devam eden etkileĢim süreci (b)ağ alanlarını oluĢturmuĢ 

ve değiĢimi de beraberinde getirmiĢtir. BeĢikdüzü‟nde bulunan Köy Enstitüsü‟nin 

özellikle bu bölgedeki etkileĢimi de çok önemlidir. 
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ġekil 4.19 : BeĢikdüzü Köy Enstitüsü Müzik Sınıfı Öğrencileri (Yalçın – 

Kamacıoğlu, 2008). 

Köy Enstitüleri‟nde okuyan gençler 1930‟lu – 40‟lı yıllardan itibaren dünyayı daha 

yakından tanıma ve eğitim eĢitliğinden yararlanma fırsatını yakalamıĢlardır. Bunun 

yanı sıra cumhuriyetçilik ve ulus kültürünün bu alandaki etkileĢimi de ön plana 

çıkmıĢtır. Köy Enstitüsü‟nde kurulan müzik sınıfları ve Batı müziği eğitimi de bölge 

insanlarının farklı bağlarla etkileĢmesini sağlamıĢtır. 

 

ġekil 4.20 : BeĢikdüzü Köy Enstitüsü Öğrencileri ve Müzik Öğretmeni Mehmet Ali 

Kamacıoğlu (Yalçın – Kamacıoğlu, 2008). 

TRT bünyesinde uzun yıllar bölge müziklerini temsil eden önemli icracılardan 

Ġbrahim CAN‟ın BeĢikdüzülü olması ve bölge insanı tarafından sevilerek takip 

edilmesi, bölgenin her yönden etkileĢime açık olması, sahilde bulunması ve Ģehirle 
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ulaĢımın rahat olması gibi sebeplerle kitle iletiĢim araçlarının da etkilerinin yoğun 

olarak taĢındığı bir alandır. Günümüzde iĢleyen bu süreç içerisinde bölgedeki 

yerleĢim merkezleri daha hızlı değiĢim gösterirken köylerde bu değiĢim nispeten 

daha yavaĢ gözükmektedir. Yine de, kitle iletiĢim araçlarıyla desteklenen ürünler, 

artık yerel üretimlerin önüne geçmiĢ durumdadır. 

4.3.8 Akçaabat – Düzköy 

Trabzon‟un hemen batısında yer alan ilk ilçe Akçaabat‟tır. Düzköy ise Akçaabat‟ın 

güneyinde kalır ve çok yakın geçmiĢte Akçaabat‟tan ayrılarak ilçe olmuĢtur. Bu 

bölge Türklerin, Rumların, Ermenilerin hep birlikte yaĢadığı bölgelerden biridir ve 

bölgede etkileĢim sonucu oluĢan (b)ağların en güzel örnekleri görülür. Rumlar ile 

Türkler aynı mahallelerde, yaylalarda, düğün ve derneklerde bir araya gelmiĢler ve 

ortak bir müzikal yapı yani etkileĢim sonucu birbirlerinde oluĢturdukları değiĢimler 

ile yeni bir (b)ağ oluĢturmuĢlardır. Örneğin, eski düğünler de Nikola davul çalarken 

Paneyat ve Çoban Hasan türkü söylemektedir.
70

 Bu bölgedeki insanlar mübadele 

döneminin ardından giden gayri Müslimlerin izlerini hala yaĢatmaktadır, çünkü bu 

bölge insanlarının kurmuĢ olduğu (b)ağlar oldukça güçlüdür. Bölge insanları dinleri 

dıĢında bu bölgede aynı dilleri konuĢarak anlaĢabiliyordu, aynı besinlerle 

besleniyorlardı ve aynı coğrafyada geniĢ ve güçlü bir (b)ağ haline dönüĢmüĢlerdi. 

Dolayısıyla bu bölgede artık topluluklar kelimesini kullanmaktan kendimizi alı 

koyuyoruz. Çünkü bu insanlar artık bir (b)ağ yani hakim olan görüĢe göre tek bir 

topluluk olmuĢlardı. Ayrı ve gayrı yoktu. Rum kimliği altındaki gayri Müslim 

komĢuları giderken arkalarından belki de en çok kalanlar ağlamıĢtı ve üzülmüĢtü. 

Siyasi çıkarlar uğruna koparılan bu (b)ağlar günümüzde farklı bir Ģekilde 

geniĢemesini sürdürmektedir. Bu bölge insanları gerek Selanik‟te gerekse 

Akçaabat‟ta, Visera‟da gerekse Doğu Karadeniz‟in farklı bölgelerinde aynı havaları 

kendilerince karmaĢık/örtülü tekrar yaparak yeni bir (b)ağ haline dönüĢtürmekte ve 

bu değiĢim ile kendi horonlarını oynamaktadır. Bölgede davul – zurna baĢ çalgıdır ve 

horonlarda en çok bu çalgılar kullanılır. (Bkz. Ek CD.11). Çok bilinen ünlü Akçaabat 

Horonu‟da davul – zurna eĢliğinde oynanır. Bunun dıĢında kemençe de yine önemli 

oranda kullanılır ve özellikle kız horonlarında çalınır. Langepson (Atlama) bu 

bölgenin en karakteristik horonu olarak değerlendirilebilir. Kadınların destan yakma 
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ve ağlama gelenekleri ile Gelin havaları da diğer bölgelerden farklı görünmektedir. 

Akçaabat ve Düzköy bölgesinin en önemli yayla alanları Haçka, Hıdırnebi, 

Kuruçam, Karadağ, Visera, Balıklı, Honefter ve Garabdal yaylalarıdır. Bu anlamda, 

iç kesimlerde Mahmat Boğazı ile birlikte Maçka köyleri ile birleĢen bölge insanları 

otçu göçüne katıldıkları Kadırga gibi yaylalar itibariyle de Maçka, ÇarĢıbaĢı, Ağasar, 

Tonya ve Vakfıkebir bölge insanları ile de etkileĢim içinde bulunmaktadır ve benzer 

ezgi yapıları mevcuttur. (Bkz. Ek CD.12). Bütün bu alan boyunca oluĢan (b)ağ içinde 

de davul – zurna ikilisi hep önde olmuĢtur. Kemençeci Nikola
71

, Hamit Akın (Hemdi 

Aga), Koryanalı Hüseyin Köse, Sıdiksalı ġevket Köroğlu, Hacı Kahvecioğlu ve 

Hayri YaĢar Karagülle günümüzde en çok bilinen kemençe icracılarındandır. 

 

ġekil 4.21 : Kemençe Ġcracısı Hamit Akın (Hemdi Aga) IĢıklar Köyü Düzköy 

(KiĢisel ArĢiv). 

Akçaabat Trabzon‟a en yakın ilçe olması münasebetiyle Trabzon‟un yüksek Ģehir 

kültüründen ve medeniyetinden en çok etkilenen ilçesidir. Bunun örneklerinden biri 

olarak Akçaabat‟ta uzun yıllardır faaliyette olan Türk Musikisi Koroları ve 

dernekleri ve Trabzon‟daki birçok derneğin ve koronun çalıĢtırıcıları ve 

                                                 

 
71

 Hamit Akın ile yapılan kiĢisel görüĢmede Nikola‟nın o bölgedeki kemençecilerin hocası olduğunu 
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elemanlarının önemli bir kısmının Akçaabatlı olması gösterilebilir. Bu anlamda 

Akçaabat Ģehir merkezinde, yerel müzik üretimleri haricinde klasik müzik eğitimi 

veren kurumların varlığı Trabzon Ģehir merkezi ile (b)ağ kurulmasını sağlamıĢtır. 

Akçaabat ulaĢım anlamında Trabzon‟a yakınlığıyla ve Ģehir yaĢantısıyla adeta 

Trabzon Ģehrinin bir semti görünümündedir. Bu sebeple sahil ile yüksek kesimleri 

arasında da kendi içinde farklılıklar göstermektedir. Günümüzde Akçaabatlı 

horoncular özellikle büyük Ģehirlerde isimlerinden sıkça söz ettirmekle birlikte 

Karadeniz halk oyunları alanında Akçaabatlı eğitmenler özellikle aranan isimler 

olmuĢlardır. Bu alanda en ön plana çıkan üstad ĠTÜ TMDK Öğretim Görevlisi Cavit 

ġentürk‟ün horon eğitiminin sistematik olarak verilmesine de çok önemli katkıları 

olmuĢtur. 

4.3.9 Trabzon 

Trabzon, tarihin ilk dönemlerinden bugüne dek Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin en 

önemli Ģehridir. Bu sebeple tarihte bu topraklar üzerinde kurulmuĢ olan devletlerin 

de genellikle baĢkentliğini yapmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nin de en önemli 

sancaklarından biri olan Trabzon, Yavuz Sultan Selim‟i yetiĢtiren Ģehir olarak da 

bilinir. Kanuni Sultan Süleyman‟da Trabzon‟da doğmuĢtur. Birçok önemli bilim 

adamı, bürokrat, Ģair, ressam, müzisyen vb. önemli kiĢiler yetiĢtiren Trabzon bölgede 

etkileĢimin en karmaĢık olduğu ve taĢınmalarının sonsuz sayıda yaĢandığı yer olarak 

görülür. Bu bölgede onlarca belki de yüzlerce topluluk etkileĢmiĢ, değiĢmiĢ ve (b)ağ 

haline dönüĢmüĢtür. Belki de bu sebeple bu kadar bereketli hale dönüĢen bu bölge 

insanları tarihin her döneminde Trabzonluluğu bir kimlik olarak kabul etmiĢ ve 

Trabzonlu olmak birçok vasfı da beraberinde taĢımak anlamına gelmiĢtir. Trabzon‟da 

müzikal yapı tüm Doğu Karadeniz Bölgesi‟nden unsurlar taĢıdığı gibi, Trabzon 

önemli bir kültür – sanat Ģehri olması münasebetiyle aĢık musikisi, klasik Türk 

Musikisi, klasik batı müziği, civar yörelerden taĢınarak gelen halk musikisi, dini 

musiki gibi birçok müzik türünü bünyesinde taĢır. ġehirde cumhuriyetin ilk yıllarında 

opera binası olduğu bilinmektedir. 
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ġekil 4.22 : Trabzon Opera Binası (Sümer Sineması) 1925 (KiĢisel ArĢiv). 

Bunun yanı sıra kemençe, davul – zurna gibi yöresel çalgılar ve bu çalgılarla icra 

edilen müzikler son 20 – 30 yıla kadar Ģehir merkezinde çalınmamakta ve halk 

tarafından kabul görmemektedir. Bunun yerine Türk musikisi sazları  ön plana 

çıkmıĢtır. 1900‟lü yılların baĢlarından II. Dünya SavaĢı‟na kadar olan dönemde her 

evden ud, keman, kanun, tef gibi çalgılar çıktığı bilinmektedir. 1929 yılında Ġstanbul 

Konservatuarı Folklor Heyeti‟nin dördüncü tetkik seyahati münasebetiyle Trabzon‟a 

gelen Gazimihal‟in o döneme dair ifadeleri Ģöyle olmuĢtur:  

“Trabzon musiki ritimleri ile Azerbaycan oyun ritimleri arasındaki hayrete Ģayan benzeyiĢler 

dikkatimizi celbetti. Trabzon‟da öteden beri klasik Alaturka Musiki vardır; keza, Ġç 

Anadoludaki “uzun hava” <<oturak havası>> nev‟inden musikiler ve halk sazları da 

kullanılıyor... Trabzon‟un bugünki “Necmi Ati” gençlik kulübünün musiki Ģubesi, iki 

kısımdır: (ġark musikisi) kısmı 40 kiĢiliktir. 339 da teessüs edip reisi Osman beydir. Musiki 

Ģubesinin ilk reisi Ziya B. Ġdi [ki, elyevm Ġstanbul rejisinde memurdur]: Ģimdiki reis ise, ser 

komiser ve Polis Mektebi muallimlerimden musiki aĢinâ Cemil beydir. Avrupa musikisine 

heveskar amatörler ile ise, “Trabzon Erkek Muallim Mektebi” ve Lisesi musiki hocası 

Necmettin B. oğraĢır. Urfa‟dan gelme küçük Ġbrahim oğullarından “Lügati Cudi” sahibi 

Ġbrahim Cudi merhum (vefatı 341) Trabzon‟un tanınmıĢ âlim ve Ģairlerinden olup, bir 

“Hususi Zeytinlik Mektebi” açarak gençliğe çok hizmet etmiĢti. Programına (musiki) koyan 

ilk Karadeniz mektebi iĢte bu müessesedir. Trabzon âlim ve Ģairlerinden Hafız Zühtü 

merhumun oğlu Rağıp E. Bu dersin hocası idi: düm tek ile Ģarkılar, ilahiler geçerdi; Ġbrahim 
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Cudi beyin Sultan Hamit medhiesi –zeman icabı- mektep marĢı diye okunurdu. Rağıp efendi, 

musikiyi, mekam âĢina babasından geçmiĢ; o ise, vaktiyle Trabzon‟da ikamete memur olan 

meĢhur Dede Efendi‟den öğrenmiĢti.” (Gazimihal, 1929: 26).  

Türk klasik musikisi Hamamizade Ġsmail Dede Efendi, Leyla Saz, Rahmi Bey, Hafız 

Zühtü, Rağıp Efendi, Ziya Bey, Cemil Bey, Temel ġükrü Doğru ve saz arkadaĢları, 

Ahmet Selim Teymur, Suat Kurtuldu, Ergin Ören, Teoman Önaldı, Salih 

Kazancıoğlu, Ferruh Uzunali, TaĢkın Özer, Salim Önder, IĢık Atakan, Mustafa 

Boztürk, Hasan Tahsin Öğretmen, Özdemir Hafızoğlu gibi değerli besteci, icracı ve 

koro Ģefleri ile tarihten günümüze dek bir silsile halinde ulaĢmıĢtır. 

 

ġekil 4.23 : Temel ġükrü Doğru ve ArkadaĢları (KiĢisel ArĢiv). 

 

ġekil 4.24 : Trabzon‟da Bestekar Avni Anıl‟ın 50. Sanat Yılı Konseri (KiĢisel 

ArĢiv). 
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Bunun yanı sıra Trabzonlu kadınların eğlencelerde gügümdibi gibi çalgılar çaldıkları 

da görülmektedir. 1930‟lardan itibaren Trabzon Lisesi‟nde müzik sınıfı mevcuttur ve 

piyano, keman gibi batı müziği çalgıları da çalınmaktadır. 

 

ġekil 4.25 : Trabzon Lisesi Müzik Sınıfı (KiĢisel ArĢiv). 

Bunun yanısıra aĢıkların önemli bir uğrak yeri olan Trabzon‟da bu musiki türü 

oldukça geliĢmiĢ olup özellikle bağlama çok sık kullanılmıĢtır. Türk Halk Müziği de 

Trabzon‟da önemli bir ilgi görmektedir. Ġhsan Eyüboğlu, Ertan Bilir, Ünal Özel, 

Ahmet Özdemir, Ġbrahim Can gibi isimler Trabzon‟da bu (b)ağın oluĢmasında 

önemli katkıları olmuĢ isimlerdendirler. 

 

ġekil 4.26 : Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği THM Korosu Ġmece Konseri 

(KiĢisel ArĢiv). 
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Ankara Devlet Konservatuarı‟nın 1937 derlemelerinde çevre Ģehirlerden gelen halk 

musikisi örneklerine oldukça fazla rastlanmaktadır. Örnek olarak, Trabzonlu 35 

yaĢındaki Remzi Çelik‟ten alınan ve ÂĢık Arif Kayaoğlu‟ndan öğrendiğini belirttiği 

“Eğin Havası (ĠĢkenbeci türküsü)”, Trabzonlu 22 yaĢındaki ġevki Bilgin‟den alınan 

ve yine ÂĢık Arif Kayaoğlu‟ndan öğrendiğini belirttiği “Ela gözlerine kurban 

olduğum (Emrah‟tan bir parça)” ki burada geçen Emrah‟ın Erzurumlu Emrah olması 

çok yüksek bir ihtimaldir, Trabzonlu 60 yaĢındaki Ahmet Saka‟dan alınan 

“Erzincan‟dan Kemah‟dan” verilebilir.
72

 Bu dönemde Trabzon Ortahisar 

mahallesinde bulunan aĢık kahvehaneleri de bu (b)ağı besleyen en önemli 

unsurlardan biri olmakla birlikte Anadolu‟nun dört bir yanından gelen gezici âĢıkları 

ağırlamaktadır. Bunun yanı sıra yine bu derlemeler içerisinde yer alan bir kayıt 

oldukça dikkat çekicidir. Mesleğini hanende/düğüncü olarak belirten tef çalan ve 

söyleyen 28 yaĢındaki Emine Aydıntan‟dan “Engeller koymuyor yâr sana varsam” 

türküsünü Trabzon‟da fincan çalarak 40 yaĢındaki ev kadını Lütfiye Aydıntan‟dan 

öğrendiğini belirtmektedir.
73

 Trabzon Ģehir halk musikisinin, Trabzon köy 

musikisinden farklı olduğu ve farklı etkileĢimler sonucu kurulan bir (b)ağ olduğu 

gayet açık bir Ģekilde görülmektedir, ancak bu (b)ağ günümüzde bir takım değiĢimler 

geçirerek köy musikisi ile baĢka bir (b)ağ kurmaya baĢlamıĢtır. Bunun yanı sıra çevre 

yerleĢimlerinin halk musikisi örnekleri 1943 derlemelerinde de görülmektedir. 

Örneğin, Trabzon GazipaĢa Mahallesi‟nden olduğunu belirten Tulumcu Hafız 

Süleyman Yılmaz‟ın icra ettiği “HemĢin Horon Havası (Tulum ile)”, “Laz Horonu 

(Tulum ile)”, Rize Horonu (Tulum ile)”, “Tık Horonu (Tulum ile)”, Gelin Ağlatması 

(Tulum ile)” tulum çalgısını Trabzon‟a taĢımıĢtır.
74

 Bunun gibi Trabzon‟da derlenen 

ve zevk alemlerinin vazgeçilmezi olan kol havaları (kol bastı havası) da 1937 

derlemelerinde mevcut olmakla birlikte icracılar tarafından bazılarında Trabzon 

bazılarında Giresun kol bastı havası olarak naklettirilmiĢtir. 

Trabzon, kitle iletiĢim araçlarının hegamonyasının bütün Doğu Karadeniz Bölgesi 

içinde en yoğun olarak yaĢandığı alandır. Günümüzde Trabzon Ģehir merkezinin 

kendine has tipik Ģehir musikisi yok olmuĢ olmakla birlikte çevre il, ilçe, belde ve 

köylerin insanları buraya yerleĢmiĢ, Ģehrin yerlileri de nispeten daha büyük Ģehirlere 
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göç etmiĢtir. Bu durum Ģehrin bir çok alanda farklılaĢmasını getirmiĢtir. Bu 

alanlardan biri de müziktir. ġehir musikisinin yerini göçler yoluyla etkileĢerek 

değiĢim geçiren tipik bir köy musikisi almıĢtır ve bu (b)ağ köy yerlerindeki 

benzerlerinden oldukça farklıdır. ġehirli çocukların yeni yeni öğrenerek oynamaya 

baĢladıkları horon, kendilerini katarak yani karmaĢık/örtülü tekrar yaparak çaldıkları 

ezgiler ve yorumladıkları kemençe çalgısı günümüzde farklılığı getirmektedir. 

Özellikle, kendini entellektüel olarak tanımlandıran üniversite öğrencileri, mezunları 

vb. gruplar arasında son 20 – 30 yılda oluĢmaya baĢlayan bu (b)ağ oldukça 

geniĢlemiĢtir. 

4.3.10 Maçka 

Maçka, Trabzon‟un güneyinde kalan ilçesidir. Maçka iç taraftan Düzköy ile de 

komĢudur. Zigana Geçidi gibi sarp bir ulaĢıma sahip olan Maçka tarihten günümüze 

bölgenin iç tarafla olan bağlantısının sağlandığı yerdir. Günümüzde de Trabzon – 

Ġran transit yolu bu bölgeden geçmektedir. Maçka‟da toplulukların yerleĢimi de 

oldukça eskidir. Sümela Manastırı, Vazelon Manastırı gibi tarihsel değeri büyük olan 

yapıtlar bu bölgededir. Bu yapıtlar incelendiğinde Bryer, Rustam Sukhurov gibi 

araĢtırmacılar kilise duvarlarında Türkçe, Rumca ve bugün hangi dilde oldukları 

bilinemeyen veya baĢka dillere ait isimlere rastlamıĢlardır. ĠĢte Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟ndeki etkileĢimin, değiĢimin ve (b)ağların bir baĢka göstergesi de Maçka‟dır. 

Maçka, Trabzon bölgesi ile en üst seviyede etkileĢmekte olan bir alandır. Özellikle 

Düzköy, Akçaabat baĢta olmak üzere Kadırga Yaylası‟na çıkan diğer yerleĢimler ile 

de çok büyük oranda etkileĢimler gösterir. Bunun yanısıra, Örnekalan ve LiĢer 

yaylaları ile Hamsiköy ve Livera‟da yaz aylarında toplu eğlenceler 

düzenlenmektedir. Buna göre, Maçka‟da kemençenin yanı sıra davul – zurna 

kullanımı da çok yaygındır ve kavalın da bunlara göre az olmakla birlikte 

kullanıldığı görülmektedir. Maçka‟da genellikle orta boylu kemençeler kullanılır ve 

horonlar zilden, türkülerde sağır telden çalınır. (Türkü örneği için bkz. Ek CD. 13). 

Kemençenin bölgede geçirdiği değiĢim ve diğer bölgelere göre icra tavrı çok açık 

biçimde görülebilmektedir. (Bkz. Ek CD. 14 - 15). 

Yörede bilinen en eski kemençeci Ġspelalı Fehmi Alan (Kuru Fehmi)‟dır. Mehmet 

Yavuz (Salanoylu), Salim Akpınar (Kastoroğlu) ve Mağuralı Hasan Tunç ile birlikte 

kemençenin efsane ismi Göreleli Halil Kodalak (Karaman) ustanın da çıraklığını 
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yapmıĢ olan Soldoylu Osman Genç aynı dönemin kemençecileridir. Bu kuĢağı Ferhat 

Özyakupoğlu, Sami Mataracı, Ali Genç, Sinan Kaya, Saffet Genç, Nazım Çubuk, 

Mehmet Alan, Muzaffer Aktürk, Hasan Genç gibi zamanına damgasını vurmuĢ 

isimler takip etmektedir. 

Maçka‟da türkü demek hayatın akıĢı demektir. Özellikle uzun havaların Maçka‟daki 

okunuĢu, lezzeti baĢkadır. (Bkz. Ek CD. 16 - 17). Eskiden beri Maçka yöresinden 

beslenen türkücülerimiz de olmuĢtur ve bunların baĢında Cemile Cevher 

gelmektedir. Maçka yöresinde ön plana çıkan, kemençe eĢliğinde türküler 

seslendiren Kara Haydar Eyüboğlu, Erol Dülger, Osman Dülger, Ferhat Yurdakul 

gibi icracılarda önemlidir. 

Maçka‟da da horonlar vazgeçilmezdir. Bölgede kadın ve erkek oyunları ikiye ayrılır. 

Kadınlar, düz horon “aĢağı horonu” oynarlar ve genelde kollar aĢağıda bel hizasında 

olur. Erkekler horonu genellikle davul-zurna eĢliğinde oynarlar. GeçmiĢten 

günümüze horonlara eĢlik eden Süleyman Kar, Fikret Yıldız gibi davulcular, Fehmi 

Yıldız, Kemal Berber, Murat Çırak gibi zurnacılar ve daha ismini sayamadığımız 

niceleri de bu oyunlarda önemli bir yer tutarlar. Horon Kurma, Düz Horon, Sıksara, 

Üç Ayak, Bıçak Oyunu ve Sallama oynanır. Özellikle Sevinç Köyü (Soldoy)‟ünde 

oynanan Bıçak Horonu baĢlı baĢına bir tutku, ritmin içinde kaybolan gönüllerin 

bedendeki haykırıĢıdır. Ali Genç, Osman Genç, Hasan Genç, Nihat Genç, Kemal 

Genç (HabeĢ Kemal) günümüze kadar bu oyunu taĢırken, son dönemde de Aclan 

Sezer Genç bu konuda çeĢitli çalıĢmalar yapmakta ve özellikle Ġstanbul‟a 

taĢımaktadır. 
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ġekil 4.27 : Soldoylu Genç Sülalesi Mensupları (Aclan Sezer Genç ArĢivi). 

 

ġekil 4.28 : Soldoy Horon Ekibi (Aclan Sezer Genç ArĢivi). 
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Bunun dıĢında Soldoy‟un eskilerinden Emin Aydemir (PaĢa‟nın Emin)‟i de ayrı bir 

yere koymak gerekmektedir. (Bkz. Ek CD. 18). 

 

ġekil 4.29 : Maçkalı Emin Aydemir (PaĢa‟nın Emin) (KiĢisel ArĢiv). 

Bu ustaların bazıları basit tekrar yapmakta bazıları ise karmaĢık/örtülü tekrar 

yapmakta idi. Dolayısıyla, Kadırga Yaylası‟na çıkan diğer bölge insanları ile 

etkileĢmelerine rağmen değiĢimi sağlayarak kendi farklılıklarını ortaya 

koyabilmiĢlerdir.  

Günümüzde, bir turizm merkezi olarak da dünyaya açılan Maçka‟da kitle iletiĢim 

araçlarının hegamonyası her geçen gün artmaktadır. Bu yöndeki etkileĢim, bölge 

müziklerinin özgün karakterinin kaybolmasına ve Ġstanbul merkezli ürünler yönünde 

etkileĢim göstermesine neden olmaktadır. 

4.3.11 Torul – GümüĢhane 

Bu bölge, Trabzon – Ġran Transit Yolu üzerinde bulunmaktadır. Zigana Dağı‟nın 

aĢılmasıyla birlikte karĢılaĢılan ilk yerleĢim yeri Torul ve ardından gelen ilk Ģehirde 

GümüĢhane‟dir. Bu alanın diğer bağlantı yolu da HarĢit Çayı boyunca uzanan vadi 

üzerindendir. Tirebolu‟dan baĢlayan yol, Doğankent, Kürtün ve Özkürtün üzerinden 

aynı yola bağlanmaktadır. Bu sebeple iki vadinin de özellikle Torul üzerinde etkisi 

vardır ve etkileĢim çok yüksektir. GümüĢhane ise bu geçiĢten pek etkilenmemekle 

birlikte daha kozmopolit bir yapıdadır ve karasal iklimin geçiĢi gibi iç bölgelere 
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benzer yapı da göstermektedir. Torul isminin bu alana verilmesine sebep olan 

bölgenin yerli halklarından Driller ve yine bir yerli halk olan Khaldiyalılar çok uzun 

bir süre bu bölgede egemen olmuĢlardır. Ġpekyolu‟nun da bu bölgeden geçmesi bu 

alanların hareketli olmasını sağlarken, bölgede maden yataklarının zenginliği, 

özellikle Kromni bölgesinde oluĢan büyük medeniyet ve çevresinde var olan antik 

medeniyetler çok önemlidir. “1404 yılında Trabzon‟dan Erzincan‟a giden Ġspanyol 

gezgin De Clavijo Torul Manastır bölgesinde Enverce – Simikli Hristiyan Çepnilerin 

ve Kelkit Alansa bölgesinden geçerken Hıristiyan Türkmen beyine konuk olduğunu 

söyler.” (Üçüncüoğlu, 2008: 34). Bu bölgede özellikle Kromni Vadisi‟nde Rumların 

önemli bir nüfus oluĢturdukları ve Müslüman görünen gizli Hıristiyanların 

mevcudiyeti de rivayet edilmektedir.
75

 (Bkz. Ek CD. 19). GümüĢhane bölgesinde ise 

Khaldiyalılar egemen olmakla beraber günümüzde sahil kesiminde yaĢayan halk bu 

bölge insanına yukarı yerli anlamında „Halt‟ demektedir. Torul‟da kemençe, davul – 

zurna çalınır ve oyunlar genellikle Horon Ģeklindedir.  

 

ġekil 4.30 : Torul Halkı Yaylada Horon Oynarken (KiĢisel ArĢiv). 

Düz Horon – Rum Diki (Gorzobom) – Dizden Kırma (Horopsan) (Bkz. Ek CD.20), 

Sıksara – Dik Horon – Davul-Zurna Horonu, Sallama (Horosbin), Mavran Gel, Bıçak 

Oyunu ve Tulum Oyunu (Bkz. Ek CD.21) horon türünde oynanan oyunlardır.  

GümüĢhane‟de davul – zurna ön plana geçerken Barlar ve Halaylar çok önemlidir. 

Bayburt ve Erzincan bölgelerinden etkilenim üst düzeydedir. Sunam, ġirro, Triko – 
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Tillara, Dört Ayak, HoĢ Bilezik (Bkz. Ek CD. 22), Temur Ağa, Bayburt, Ġki Ayak, 

Üç Ayak gibi bar türündeki oyunlar ve Turnalar, Delilo gibi halay türündeki oyunlar 

oynanmaktadır. Özellikle Kelkit, ġiran bölgesine geçildiğinde horon yerine bu bar ve 

halaylara bırakmakta, kemençe de davul – zurna ile yer değiĢtirmektedir. (Bkz. Ek 

CD. 23). Günümüzde, GümüĢhane Ģehir merkezi çok yönlü olarak etkileĢim 

yaĢamakla birlikte, GümüĢhane‟den Trabzon‟a göç eden aileler dolayısıyla Trabzon 

Ģehir merkezi ile etkileĢim de üst düzeydedir. Bir çok aile haftasonu tatillerinde bile 

GümüĢhane‟ye gidip gelebilmekte, ulaĢım her mevsim rahatlıkla sağlanabilmekte yol 

mesafesi de makul olduğundan taĢınma süreklilik arz etmektedir. Kitle iletiĢim 

araçlarının hegamonyasının üst düzeyde görüldüğü Ģehir merkezi, bu açık 

etkileĢimler sonucunda önemli bir (b)ağ haline dönüĢürken, Torul ile Kelkit 

arasındaki geçiĢ unsurlarının tümünü de içinde barındırmaktadır. 

4.3.12 Yomra – Arsin – Araklı 

Trabzon‟un sahil Ģeridinden doğuya doğru sırasıyla uzanan bu üç ilçesi tarihte 

Rumların ve Lazların egemen olduğu ancak Çepnilerin derebeylik zamanında 

Lazlara üstünlük kurarak Trabzon‟un batısına geçmeleriyle birlikte bu dengeyi 

bozduğu ilk yerleĢimlerdir. Görele, Tirebolu bölgesinden buralara yerleĢen 

Çepniler‟de diğer Türkmen boyları arasında zamanla etkileĢerek Çepni kimliklerini 

kaybetmiĢ ve burdaki tüm insanlarla (b)ağ haline dönüĢmüĢlerdir. Trabzon‟un 

doğusunda kemençenin yaygınlaĢmasını sağlayan Çepnilerin bu hareketi, Çepnilerin 

değiĢimlere uğramaları ile birlikte müziğe de yansımıĢtır. Tirebolu ve Görele ile bu 

taĢınmadan oluĢan etkileĢim, aynı zamanda çevre ile ve bölgede yaĢayan insanların 

ürünleriyle de etkileĢmiĢ ve meydana gelen değiĢim ile yeni bir yapı yani (b)ağ 

oluĢmuĢtur. (Bkz. Ek CD.24). Yomra, Arsin, Maçka‟nın doğuya doğru olan köyleri 

ve Çağlayan beldesinin insanları TaĢköprü yaylasına çıkmaktadır. Yomra – 

Özdillilerin yaylası olan Alacaçayır Yaylası, Araklı bölgesindeki Ayranlı, Sumorova, 

Balahor ve Pazarcık yaylaları da önemlidir. Yükseklikten dolayı genellikle 

GümüĢhane ve Bayburt sınırlarında kalan bu yaylalara GümüĢhane ve Bayburt 

köylerinde insanlar gelmemektedirler. Ayrıca Araklı‟dan baĢlayarak yukarı doğru 

dağı yaran Karadere Vadisi‟de etkileĢim açısından yüksek kesimlerde ulaĢım 

açısından önemlidir. Çalgı olarak daha çok kemençe kullanılırken, az olarak davul – 

zurna kullanılmaktadır. 
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4.3.13 Sürmene – Of – Çaykara 

Sürmene ve Of Trabzon‟un Rize ile olan sınır ilçeleridir ve güneylerinde de Çaykara 

bulunur. Bu bölgede tarih akıĢı içerisinde Yomra, Arsin, Araklı gibi Sürmene ve Of 

ilçeleri de Lazların ve Rumların kontrolündeydi. Ancak Çepnilerin hareketinden 

sonra bu bölgede de dengeler değiĢmiĢtir. Ancak bölgenin yüksek kesimlerinde yani 

Sürmene ve Of‟un yüksek kesimlerinde ve Çaykara‟da durum böyle olmamıĢtır. 

Türkmen boylarının ve ailelerinin büyük oranda yerleĢtiği bölgede Rum nüfusu da 

önemli oranda yaĢamıĢtır. Bunun en önemli sebeplerinden biri yükseklik ve engebeli 

arazidir, gayri Müslimler ulaĢımın elveriĢsiz olduğu, devlet egemenliğinin ve 

kontrolünün zor olduğu alanlarda varlıklarını sürdürebilmiĢlerdir. Bu bölgede kıyı 

kesim ile yüksek kesim arasında ulaĢım engelinden ötürü (b)ağlar küçük alanları 

kapsayacak Ģekilde oluĢmuĢtur ve bölgedeki bu farklı bağlar birbirlerine göre farklı 

değiĢkenlerle etkileĢerek farklı yapılar ortaya çıkarmıĢtır. Sahil kesiminde kemençe 

ve az olmak kaydıyla davul – zurna görülürken, Çaykara‟da, Of‟un yüksek 

kesimlerinde ve Dernekpazarı‟nda horonlar daha çok kaval eĢliğinde oynanmaktadır. 

(Bkz. Ek CD. 25).  Az görülmek kaydıyla davul – zurna ve kemençe 

kullanılmaktadır. Bu da ortak yayla olan Sultan Murat Yaylası‟nın etkisi olarak 

düĢünülebilir. Dernekpazarı bölgesinde, Çaykara ve Sürmene‟nin iç kesimindeki 

KöprübaĢı ilçeleri arasında anadili Romeika olan köyleri kapsayan alana Holo adı 

verilmektedir. Bu alan, Osmanlı kaynaklarında da Karye-i Holo (Hicri 921, 961, 991) 

olarak geçmektedir. Holo, ÇalıĢanlar (Kalanas), ÇayırbaĢı (Fotrakan), Günebakan 

(Zenozona), TaĢçılar (Fotgene), Tüfekçiler (Arsela), Ormancık (Makinalos) ve 

Yenice (Marladas) köylerinden oluĢan bir yerleĢim bölgesidir ve Holo bölgesindeki 

bu yedi köyün, 18 – 25 Haziran tarihlerindeki “Yayla Ortası” ve 4 – 11 Ağustos 

tarihlerindeki  “Ağustos Yedisi” Ģenlikleri bu bölgedeki köyleri birbirine bağlayan 

çok önemli bir (b)ağ durumundadır. 
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ġekil 4.31 : Holo Bölgesi‟nde Yayla Ortası (Mustafa Duman ArĢivi). 

Sürmene‟de kemençe önemli bir yere sahiptir. Davul – Zurna ikilisi ve kaval da sıkça 

kullanılan çalgılardır. Bu bölgede iki tür kemençeye rastlanabilmektedir. Kalın sesli 

fasıl kemençeleri genellikle alemlerde (oturak) ve çeĢitli türkülerin icrasında 

kullanılmaktadır, ince sesli kemençeler ise horonlar için kullanılmakta olup zil 

kemençe adını almaktadır. Bölgede Görele bölgesinin kemençe tavrıyla etkileĢim 

içinde olmuĢ ve (b)ağ oluĢturarak icralarını gerçekleĢtiren Hüseyin Dilaver, Fahrettin 

Dilaver, PoĢtof Yusuf, Ali Temelli, Cida Recep ve Ziya BektaĢ gibi kemençeciler 

varken, bu (b)ağdan farklı olarak Bahattin Çamurali kendi stilini geliĢtirmiĢtir. (Bkz. 

Ek 26 – 27). Bu durumu Ali Temelli Ģu Ģekilde aktarıyor: “Bir diğer usta Bahattin 

Çamurali de Hüseyin Dilaver‟in talebesi idi. Tam bir profesyonel olan Bahattin 

Yunanistan‟a gitti. Orada Karadeniz‟den göç etmiĢ kemençecileri buldu, onlardan da 

birĢeyler öğrendi ve kendi stilini oluĢturdu.”
76

 Görüldüğü gibi ulaĢımın 

sağlanabildiği her alanda etkileĢim mümkün olabilmektedir. Merak, arzulamak ve 

sahip olabilme düĢüncesi her zaman taĢıyıcı yani eyleyen için yaratıyı 

tetiklemektedir. BaĢka bir anlamda, basit tekrar belli bir süre sonra karmaĢık/örtülü 

tekrarı getirmekte ve yaĢanan süreç değiĢimi ve farklı (b)ağları meydana 

çıkarmaktadır. Bahattin Çamurali buna çok iyi bir örnek teĢkil etmiĢtir ve 

kendisinden sonra gelen bir çok icracıyı da etkilemiĢtir. Hatta günümüzde otantiklik 

arayıĢı içinde olan bir çok araĢtırmacı ve müzisyen Sürmene tavrı kemençe olarak 
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Bahattin Çamurali‟nin kemençesini örnek göstermekte hatta kimlikleĢtirerek 

kökleĢtirme yanlıĢına düĢmektedirler. Oysa ki Hüseyin Dilaver, Göreleli Picoğlu 

Osman, Rizeli Sadık gibi aynı dönem kemençe icracıları arkadaĢtırlar ve çaldıkları 

ezgilerdeki tavır da özellikle horonlarda etkileĢmiĢ ve (b)ağ haline dönüĢmüĢtür. 

Bunun dıĢında kemençelerinin farklılaĢmasını sağlayan kimlik veya kök değil kaval 

çalgısının bu alanlarda sıkça kullanılmasıdır. Kaval ile kemençe arasındaki etkileĢim 

sonucunda bu bölgenin kemençe tavrı oluĢmuĢ ve Bahattin Çamurali‟de de diğer 

icracılarda da bu kaval ezgileri hissedilir biçimde kemençede hayat bulmuĢtur. 

Çaykaralı Yusuf Cemal Keskin‟de aynı Ģekilde ilk kemençe hocasının Göreleli 

Mehmet Sırrı öztürk olduğunu ifade etmektedir. Ardından Karadeniz‟den göç eden 

Rum icracıları dinlemiĢ ve o da yeni denemeler yaparak kendi stilini ortaya 

koymuĢtur. (Bkz. Ek CD. 28). Tüm bu çabaların sonucunda ortaya çıkan değiĢim 

yeni (b)ağları hatta geçmiĢle kurulan bağları farklı bir biçimde ifade etmektedir. 

Bölgede bilinen kaval icracıları Dernekpazarlı Afacan, Sadık Karadeniz, Kerim 

Aydın ve Mustafa Kiraz‟dır. 

Genel olarak oynanan Düz Horon (Bkz. Ek CD. 29), Atlama, Sıksara dıĢında, 

Çaykara‟nın Bayburt‟a yakın köylerinde bu bölgeden etkileĢim söz konusu olmakla 

birlikte oyunların da benzeĢtiği gözlenmiĢtir. Candemir Ağa horonu buna örnek 

olarak gösterilebilir. (Bkz. Ek CD. 30). Bunun yanı sıra, özellikle Ogene (Karaçam) 

bölgesinde oynanan sallama ile benzer yapıdaki sallama oyunları Çaykara‟da 

oldukça sık oynanmaktadır. Çaykara‟da bu oyunların dıĢında Altı Ayaklı Atlama, 

Saray ve Vay Beni (Seyir) oyunları görülmektedir. Bu oyunların bir kısmı yüksek 

bölge ile olan etkileĢimden dolayı Of‟ta da görülmektedir. Solaklı Deresi bu alanda 

geçiĢ alanları sağlayarak bu (b)ağın oluĢmasına zemin hazırlamaktadır. Atma 

türkülerin de bu bölgede ayrı bir yeri ve önemi vardır. Seyir oyunu da bir anlamda 

hem oyunu hem de türkü atıĢmasını bir arada barındırır. Bu bölgede türküler Türkçe 

ve Rumca olarak iki dilli olarak söylenir, bu durum atma türküler için de geçerlidir. 

(Bkz. Ek CD. 31). 

Çaykara‟da Sultan Murat, KuĢmer, Durnalu yaylaları; Sürmene‟de TaĢlı, Tatlısu, 

Seslikaya, Vizara, Yedipare, Mincana ve Madur yaylaları önemli (b)ağsal mekanları 

teĢkil etmektedir. Of bölgesinin insanları da genellikle Çaykara bölgesinin 

yaylalarını kullanmaktadır. Sürmene bölgesinin insanları yaylacılık yapmalarının 

yanı sıra özellikle “Yayla Ortası” adını bekledikleri Ģenliği beklerler ve tıpkı 
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Trabzon‟un batısındaki Ģenlikler gibi çalarak, oynayarak, söyleyerek geniĢ çaplı bir 

eğlence tertip ederler. Sürmene‟de, Atlama, Kız Horonu, Sıksara, Bıçak Horonu, 

Sallama, Sürtme ve Tepeler en çok görülen oyunlardır. Özellikle Sallama bu bölgeye 

ait bir karakter taĢımaktadır (Bkz. Ek. CD. 32) ve figürleri kendi içinde Aso, Sargona 

ve Merkez alanlarında farklılık göstermektedir.  

Günümüzde Of ve Sürmene sahil bölgeleri etkileĢime açık alanlar olmaları sebebiyle 

çevrelerindeki köy yerleĢimlerinden de taĢınmalara olanak tanımıĢtır, fakat yüksek 

alanlarda etkileĢim daha sınırlı ve kendi içinde gerçekleĢmektedir. Kitle iletiĢim 

araçları özellikle Çaykaralı icracılar tarafından son dönemde oldukça etkin biçimde 

kullanılmakta ve baĢta Ġstanbul olmak üzere çeĢitli yerlerde bu üretimler sonucu 

Çaykaralılar bir (b)ağ haline dönüĢmektedir. Sürmene ve Of bölgelerinde kemençe 

ve kaval yapımı da ön plana çıkmakla birlikte, Sürmene‟de küçük bir atölyesi 

bulunan Hasan Sancak usta bilinen en meĢhur kemençe yapımcısıdır. 

4.3.14 Bayburt – Aydıntepe 

Bu alanlar oldukça eski yerleĢimlere sahiptirler. Bayburt ve Aydıntepe (Hart) bölgesi 

tarih öncesi dönemlerden (M.Ö. 15. yy) itibaren varlığını sürdürmüĢtür ve Aydıntepe 

bölgesinde bulunana yer altı Ģehri bunu ifade etmek için tek baĢına dahi yeterlidir. 

Yunan ordularının Ġran‟dan dönüĢü sırasında (Onbinlerin DönüĢü) M.Ö. 401 yılında 

bu bölge üzerinden geçtikleri bilinmektedir. Ksenephon‟un Anabasis‟te 

anlattıklarından yola çıkılır ise bu alanlarda Ġskitler‟in ve Khalybe‟lerin yaĢadıkları 

anlaĢılmaktadır.  Çençül deresi vadisinden Soğanlı Dağları‟na yani Çaykara 

bölgesine doğru ulaĢılabilirken, Ġspir üzerinden Ovit sırtlarına  varılabilmektedir. Bu 

bölge özellikle bu etkileĢim yolları üzerinde etkilidir ve (b)ağlar bu yönden gelen 

taĢınmalarla oluĢmuĢtur. Daha çok iç kesiminde yer alan Doğu Anadolu Bölgesi‟nin 

Erzurum ve Erzincan Ģehirleri ve komĢu ilçeleriyle taĢınma yaĢanmıĢ olup bunun 

sebebi daha önce açıklandığı gibi dağların arka yamaçlarına doğru bölge insanlarının 

yüzünü dönmesi ve taĢınmanın bu yönde olmasından dolayıdır. Bu bölgelerde 

kurulan (b)ağlar, Halay ve Bar türü oyunları ön plana çıkartırken Horon neredeyse 

bilinmemektedir. Çaykara ile Bayburt‟u birleĢtiren Soğanlı Dağları bu anlamda önem 

taĢırken, Bayburt Ovası‟ndan Ġspir‟e doğru uzanan alanlar boyunca oyunlar ve 

çalgılar önemli benzerlikler taĢımaktadır. Bu alanlarda davul – zurna ikilisi ön plana 

çıkarken, bağlama, kaval ve mey de kullanılan çalgılar arasında yer alır. Kemençenin 
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etkileĢim alanı artık bu bölgede sona ermiĢtir ve bu çalgı bu alanlarda 

görülememektir. ġiro Barı, Koçani (Fındıklar), AĢurma Barı, Temür Ağa, Papuri 

Barı, Sallanma, Sıksara Barı, Erzurum BaĢ Barı, Ġkinci Bar, Koçare Barı, HoĢbilezik 

Barı, Veysel Barı, Dik Barı, Garabet Barı, Tiliko Barı, Dello Barı, SarhoĢ Barı en 

çok oynanan barlardandır. (Bkz. Ek CD.33). KarĢılama türünde ve özellikle 

Karadeniz‟e yakın kuzey bölgelerde oynanan Lazutlar Barı ve 7 zamanlı horon 

ezgilerinden oluĢan Sıksara Barı (Bkz. Ek CD. 34) sahil ile etkileĢim ve taĢınma 

sonucunda oluĢmuĢtur. Erzurum‟un SarhoĢ Barı, Hançer Barı, Hakkari Barı, Sekme, 

Tamzara gibi oyunları Bayburt‟ta da bulunmakla birlikte aralarında önemli farklar 

görülmektedir. (Bkz. Ek CD. 35 - 36). Melodik yapı ve her Barın “üstleme” dedikleri 

ikinci süratli kısmı ezgi bakımından oldukça farklıdır. Örneğin, Bayburt SarhoĢ 

Barı‟nın Üstlemesi Erzurum‟un Tavuk Barı‟nı andırmasına rağmen, Erzurum 

Barlarının ikinci canlı hareketleri kendi ilk kısımların ile büyük farklılıklar 

göstermemektedir. Bayburt‟ta ve Erzurum‟da aynı isimle adlandırılan Daldalar gibi 

bazı barlar birbirine hiç benzemez. Veysel, Demirağa, Sürtme, Kutkut, Hanım 

Barları ise Bayburt‟un karakteristik barları olarak zikredilebilir. (Bkz. Ek CD. 37). 

Bu farklılıkların nedeni de daha önce defalarca belirtildiği gibi taĢınarak gelen 

ürünlerin önce basit tekrarla alınması ve daha sonra sahiplenme arzusuyla ve 

karmaĢık/örtülü tekrar yoluyla değiĢtirilmesidir. Tüm bunların haricinde Bayburt 

eskiden beri âĢık musikisinin bulunduğu bir alandır ve âĢıklık geleneği bu bölgelerde 

hala varolmayı sürdürmektedir. ÂĢıkların Anadolu‟da hatta Türk toplulukların 

bulundukları bir çok alanda kurmuĢ oldukları (b)ağlar bu bölgede yüzyıllardır sürüp 

gitmektedir. Güçlü (b)ağlarla bağlı bulunan âĢıklar çeĢitli yerleĢimlerdeki diğer 

âĢıklarla sürekli iletiĢim ve etkileĢim içindedirler. Dede Korkut ile baĢladığı kabul 

edilen Bayburt âĢıklık geleneği Bayburtlu Zihni, ÂĢık Emrah (Erzurumlu Emrah 

olarak bilinir), ĠrĢadi Baba, Bayburtlu Celali, Ağlar Baba, Bayburtlu Hicrani, 

Bayburtlu Hilmi, ÂĢık Esmani, Süleyman Ruhi, ġaĢkuni Baba (ÂĢık Emrah‟ın 

torunudur) ve günümüzde de ÂĢık Süphani (Ali Sırrı Çoban) ile devam 

ettirilmektedir. (Bkz. Ek CD. 38). 

4.3.15 Ġspir – Ovit – Ġkizdere 

Ovit Dağı Geçiti, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin en yüksek karayolu geçitidir, bu 

sebeple yılın belli dönemlerinde havanın elveriĢsiz koĢullarından dolayı yol kapalı 

kalmakta ve etkileĢim azalmaktadır. Rize bölgesi ile Erzurum bölgesini birbirine 
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bağlayan en kısa yol burasıdır. Ġkizdere‟den ayrılan bir yol ile Cimil Vadisi‟ne ve 

Kaçkar Dağları‟na doğru ilerlenebilir. Cimil Vadisi boyunca ilerlendiğinde 

HemĢinlilere ve dolayısıyla tulum eĢliğinde oynanan horonlara sık sık 

rastlanmaktadır. Dereköy mevkiinden ayrılan Anzer Vadisi‟ne doğru ilerlendiğinde 

ise arka taraftan Uzungöl‟e ve Çaykara‟ya ulaĢılır. Bu bölgede yerli halklarla 

baĢlayan süreç uzun süre böyle geçtikten sonra Ġspir‟den uzanan ticaret yolu 

sayesinde oldukça karıĢmıĢtır. Günümüzdeki yapıya bakıldığında kalabalık Türkmen 

sülalelerin ve özellikle Çepnilerin yerleĢimi Ġkizdere‟de ön plandadır. Bu bölgedeki 

kemençeler bu sebepten de olabileceği tiz akortludur ve tavır özellikle Tonya – 

Ağasar bölgesi ile benzerlik göstermektedir. (Bkz. Ek CD. 39). Ovit önemli bir 

yaylacılık alanıdır. EkĢioğlu sülalesi bu yaylanın resmi sahibidir. Ovit‟te son yıllarda 

EkĢioğulları tarafından yayla Ģenlikleri düzenlenmekte ancak bu Ģenlikler geleneksel 

yayla Ģenliklerinden ziyade bir konser Ģöleni veya festival havasında 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 

ġekil. 4.32 : Ovit Yayla ġenliklerinden Bir Görünüm (KiĢisel ArĢiv). 

Kalkandereden bu bölgeye gelerek yaylacılık yapanlara EkĢioğulları tarafından 

yaylanın güneye bakan yamaçlarındaki bazı alanlar kiraya verilmektedir. Özellikle 

Çapans‟a doğru bulunan alanlarda Kalkandereden gelen yaylacılar yaz aylarında 

yerleĢiktir. Ovit Dağı ile Ġspir‟in tam ortasında bulunan Çapans mevkii, bir anlamda 

bu iki yerleĢimi bir araya getirmektedir. Bu bölgedeki insanlar alıĢ-veriĢlerini Ġspir 
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bölgesinden karĢılamaktadırlar. Böylece bir takım (b)ağlar kurmuĢlardır. 

Kalkanderenin sahile yakın olması fakat yaylacılık için dağın arka yamacına 

taĢınması bir anlamda bu büyük mesafeyi de kısaltmıĢ olmakta ve kemençe 

kültürünü yukarılara taĢımaktadır. Oynanan oyunların yapısı da genellikle Rize 

bölgesi ile benzeĢiktir. Ġspir yerleĢim merkezinde ise davul – zurna çalınmakla 

birlikte halay ve barlar ön plandadır. (Bkz. Ek CD. 40). GeçmiĢte çokça çalınan 

tulum günümüzde hala görülmekte, kemençeye de rastlanılabilmektedir. Ġspir‟de 

çalınan tulumun HemĢinlilerle ve Ermenilerle iliĢkisi olduğu söylenmekte ve 

tartıĢılmaktadır. Bu bölgede çalınan tulumun yapılıĢ ve icra özellikleri diğer 

bölgelerden farklıdır. Bu bölgede tulumun nav kısmı değiĢik görülebilirken, diĢi keçi 

derisi üzerindeki kıllar da dökülmeden mevcut haliyle bırakılmaktadır. Ġcra ise zurna 

icrasına yakın bir tavırdadır. Tulumun çalındığı diğer alanlarda tulum solo çalgı iken, 

Ġspir‟de tulum davul eĢliğinde de görülmektedir. (Bkz. Ek CD. 41). Tulum eĢliğinde 

oynanan oyunlarda horondan çok bar görünümündedir. 

4.3.16 Ġyidere – Kalkandere 

Of‟tan sonra kıyı Ģeridinde doğuya doğru ilerlendiğinde ilk gelen ilçe olan Ġyidere, 

Rize‟nin de en batıdaki yerleĢimidir. Aynı vadi boyunca içeri doğru ilerleyen Ġyidere, 

Kalkandere (Karadere) ve Ġkizdere vadi boyunca devam edildiğinde Ovit Dağı ve 

Yaylası‟na oradan da Ġspir‟e uzanır. Bu sebepten olsa gerek sahil ve iç kısım tüm 

vadi boyunca ortak özellikler taĢır. Burda horonlar Trabzon‟un batısından artık iyice 

ayırt edilebilecek durumdadır ve daha çok halay türüne benzer iki ayak horonlar 

görülmektedir. Çalgılardan ise kemençenin kullanımı çok yaygındır ve kemençenin 

yapısı ile kullanım tavrı Trabzon‟un batısı ve Çepni tavrı ile yakınlık gösterir. (Bkz. 

Ek CD. 42). Çok az olmak kaydıyla davul – zurna görülmektedir. Tulum çalgısının 

ise 100 yıl civarındaki bir geçmiĢe kadar Ġyidere bölgesinde ve Of civarındaki yakın 

bölgelerde çalındığı bilinmektedir.
77

 Bu yerleĢimler yaylacılık yapmak üzere Ovit 

Yaylası‟na ve Cimil Vadisi‟nden ulaĢılan Çağırankaya Yaylası‟na ve diğer yaylalara 

çıkarlar. Müzikal yapının benzer olmasının sebeplerinden biri de bu ortak yaylaları 

kullanarak oluĢturdukları (b)ağ olarak görülmektedir. (Bkz. Ek CD. 43). HemĢin, 

Rize, Yüksek HemĢin, Topaloğlu, Rize Kız Horonu, HemĢin Ġki Ayak, Rize Ġki 

Ayak, Rize Sıksarayı, Sallama, Siya Siya, Atlama, Karadere, Bıçak Oyunu, Rahat 
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Horon ve Alaca Horon bu alanlarda oynanan oyunlardır. Oyun isimlerinden de 

anlaĢılacağı üzere, etkileĢim alanlarının etkisi ile taĢınan oyunların sayısı bir hayli 

fazladır ve bu oyunlar çalınıp oynandıkları bu bölge itibariyle bir takım farklılıkları 

karmaĢık/örtülü tekrardan dolayı içermektedirler. 

4.3.17 Rize 

Rize Trabzon‟un kıyı Ģeridinden sonra doğusunda bulunan son il merkezidir. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra merkez olduğu için ve çay tarımı da bu bölgeye 

girip birçok dengeyi değiĢtirdiği için yapısı değiĢmiĢ bir Ģehirdir. Tarihte de yine tüm 

bölgenin geçtiği süreçten geçen Rize‟de Lazlar, Rumlar, Gürcüler, Ermeniler ve 

.çeĢitli Türk boyları uzun süre birlikte yaĢamıĢlardır. Çepnilerin büyük sülaleler 

halinde gelip Lazları Pazar‟a kadar göç ettirmeleri sonucu Çayeli‟ye kadar olan 

bölgenin topluluk yapısı hayli değiĢmiĢtir. Bu bölgede diğer Türkmen boyları ve 

bölgede varolan diğer unsurlarla etkileĢen Çepniler günümüze dek bu kökten sapmıĢ 

ve kimliklerini de kaybetmiĢlerdir. Bu durum müziklere de bu Ģekilde yansımıĢtır. 

Bu bölgede oyunlar iki ayak horonlardan oluĢmakla birlikte en yaygın çalgı 

kemençedir. Bunun haricinde yörede az da olsa tulum çalınır. Saygun‟a göre “tulum 

zurna evvelce Rize Ģehrinde dahi pek çok çalınırmıĢ. Bu aleti bilhassa Rumlar ve 

Türkler çalarlar, Ermeniler ise bununla alakadar olmazmıĢ. Rumların Rize‟den 

ayrılıĢı tulumun ihmaline yol açmıĢ. ġimdi ve hatta evvelce tulum zurna en fazla 

HemĢin‟de çalınır ve bununla HemĢinli kız ve erkekler beraberce horonlar 

oynarlarmıĢ.” (Saygun, 1937: 21). Gazimihal‟de evvelce bu çalgının Of‟ta çok 

görüldüğünü bildirmektedir.
78

 Bu durumun Laz – Çepni mücadeleleri sonucundaki 

yer değiĢtirme hareketleri sonucundaki yeni etkileĢimlerden ve eski ağların yer 

değiĢtirmesi sonucunda bu alanlarda yeni (b)ağlar kurulması ile gerçekleĢtiğini 

düĢünüyorum. Rize bölgesinde davul – zurnaya tarihten beri bilinen kaynaklar 

çerçevesinde rastlanılamadığı görülmektedir. Fakat Saygun‟un gözlemleri sonucunda 

yazdığı Rize horonları Ģöyledir: “Sıksaray horonu, davul zurna horonu, millet 

horonu, sallama horonu, çift ayak horonu, hemĢin horonu; bir de Sıksaray bıçak 

oyunu vardır. Davul zurna horonunun da kemençe ile icra olunduğuna iĢaret edelim.” 

(Saygun, 1937: 12). Saygun‟un söylediklerinden anlaĢıldığı üzere davul – zurna 

horonu bölgeye taĢınmıĢ fakat kemençe eĢliğinde oynanmaktadır. Bu durum bölgede 
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kurulan yeni (b)ağın kendi içinde yaĢadığı değiĢimden baĢka bir Ģey değildir. Bunun 

gibi bir çok örnek verilebilir. Örneğin, bu alana kadar kemençe kullanımları Doğu 

Karadeniz‟in batısından doğusuna doğru pestleĢerek gelmektedir. Yalnızca 

Çepnilerin bu yer değiĢtirme hareketleri sonucunda ve kökten uzaklaĢmaları ile 

birlikte oluĢan yeni (b)ağlar içinde rastlanan alanlarda bu durumun aksi 

görülebilmektedir. Rize merkezde türkücüler gırtlak yapısı itibariyle de tiz karakterli 

türküleri seslendirmekte iken, Rize‟nin doğusuna geçildiğinde kemençeler 

pestleĢmeye devam etmekte ve horonlardan ziyade destanlarda kullanılmaya 

baĢlanmaktadır. Göreleli Picoğlu Osman, Sürmeneli Hüseyin Dilaver ile arkadaĢ olan 

bölgenin bilinen en eski kemençecisi Rizeli Sadık (Sadık Aynacı)‟ın kemençeyi hem 

Görele hem de Sürmene tavırlarında iyi bir Ģekilde kullandığı görülmektedir. Rizeli 

Sadık‟ın ses kayıtlarında Görele‟deki çağdaĢlarının yanı sıra onların ustaları 

“Karaman”ı da zikrettiği sabittir. Görele‟deki kemençecilerin ustası sayılan 

Karaman‟ın isminin Rizeli Sadık tarafından da anılması etkileĢimin 200 km 

civarındaki bir alanda sağlanabildiğini göstermektedir. (Bkz. Ek CD. 44). Rizeli 

Sadık‟ın kemençe tavrını belirleyen en önemli değiĢkenlerden biri de bu bölgede 

kalan geçmiĢ bağların izleridir. EtkileĢen bu kemençe tarzı Rizeli Hasan Sözeri‟de 

görülebilmektedir. (Bkz. Ek CD. 45). Halil Bedii Yönetken‟in Derleme Notları‟nda 

bahsettiği ve 1937 yılında tanıĢtığını belirttiği kemençeci KâĢif Yemusta hakkında 

ise baĢka bir malumat bulunamamıĢtır. Dolayısıyla Rizeli Sadık ve Hasan Sözeri ile 

(b)ağ oluĢturup oluĢturmadığı hakkında bir fikrimiz yoktur. GeçmiĢte köçek oyunu 

ve çevre etkileĢimleri ile yerleĢmiĢ bir takım oyunlar görülmesine rağmen, 

günümüzde bölgede en çok oynanan horonlar, Ġki Ayak, Siya Siya, Rize ve 

Sıksara‟dır. Bunun yanı sıra bu bölgedeki Titreme figürleri çok karakteristiktir. Atma 

türkülere bu bölgede oldukça sık rastlanır ve bölge insanlarının bir çoğu bu alanda 

ustalaĢmıĢtır. Günlük hareketlerini, isteklerini, duygu düĢünceleri türkü atma yoluyla 

nakledebilen bir çok icracıya rastlanmıĢtır. Rize Halkevi‟nin çalıĢmaları 

doğrultusunda cumhuriyetin ilk yıllarında batı çalgıları olan mandolin, keman ve 

piyano, ardından dönemin Ģartlarına göre uygun olarak bölgeye yabancı olan bir çok 

çalgının eğitimi verilmiĢtir. Günümüzde bölgeye yabancı olan bir çok çalgı artık 

görülebilmektedir. Rize merkezde yaylacılık olmasına rağmen yayla Ģenlikleri son 

yıllarda düzenlenen turistik festivaller haricinde görülememektedir. Bu sebeple sahil 

ile iç kesimleri müzik açısından (b)ağlayan bir mekansal eyleyen söz konusu 

değildir. Günümüzde kitle iletiĢim araçlarının da en yoğun etkileĢim alanlarından 



 
119 

birini oluĢturan Rize‟de, bu yolla taĢınan ürünler bölgedeki yerel üretimi bitirme 

noktasına gelmiĢtir. Turistik yayla festivalleri, öenmli günler vb. etkinliklerde 

düzenlenen konserler ile de bu ürünleri üreten icracılar ciddi geniĢlikte ağlar 

kurmaktadır.  

4.3.18 Gündoğdu – Limanköy 

Rize kıyı Ģeridi boyunca ilerlendiğinde Rize‟ye bağlı bir belde olan Gündoğdu ve 

Çayeli‟ne bağlı Limanköy arasında kalan alanda günümüzde Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nde baĢka hiç bir alanda görülmeyen bir çalgıya rastlanılmaktadır. Kafkaslar 

üzerinden geldiği tahmin edilen „Armonika‟ yöredeki tabirle „mozika‟, „muzika‟ iki 

çeĢide ayrılır. Biri el ile, diğeri ağız ile çalınmaktadır. Armonika hakkında Saygun, 

“Rize Halkevi bu hususta âmil oluyor. Çocuklar arasında ağız armonikası oldukça 

yayılmıĢtır. Çocuklar bu âletle ekseriya yerli havalar çalmaktadır. El armonikasından 

da bir iki tane mevcuttur” (Saygun, 1937: 16) demektedir. Ayrıca, Rize ahalisinin 

evvelce fırıncılık gibi iĢler dolayısıyla Rusya‟ya gitmesi sonucunda Rus adetlerinin 

Doğu Karadeniz‟e girdiğini tahmin etmektedir.
79

 Gazimihal ise armonika hakkında 

1975 yılında basılan “Türk Nefesli Çalgıları (Türk Ötkü Çalgıları)” isimli kitabında 

daha detaylı bir bilgi sunmaktadır: 

“Hep bilindiği gibi Avrupa‟nın eski olmayan halk çalgılarından ve akordeondan daha iptidai 

idi. Çarlık Rusya‟sında fabrikası açıldığı vakit Asya, Kafkasya‟da da gelenekli çalgılara rakip 

kesilmiĢ, zevklere ucuzluğuyla musallat olmuĢtu: Tatar ve BaĢkurtların <<garmon>> 

dedikleri bu el armonikasına Kırgızlar <<kol zurnası>>, kimileri de <<el zurnası>> derler 

(Türkçenin kimi lehçelerinde ele kol denildiği için). Kırgızların en günah saydıkları 

çalgılardan biri olduysa da ona rağmen çok yayılmıĢtı. Kafkasya‟da <<kâğıt kopuz>> 

diyenler çoğaldı. Bu kopuz ve zurna izafelerinden hangi çalgıları baltaladığı anlaĢılır. Kars 

ülkemizin esaret yıllarında oralarda da pazarını yürüttü. Abdülhamit zamanında ülkemize 

izinle göçüp Adapazarı gibi bazı yerlerde yerleĢen Kafkasya Türkleri hâlâ el armonikası 

kullandıkları halde komĢu yerlilerce âlet hiç tutulmamıĢttır.” (Gazimihal, 1975: 25 – 26).  

Bölgede armonikanın en çok kullanıldığı yerlerden biri de Veliköy (Vela)‟dür. 

“Kopuz” bu bölgedeki nüfusu en kalabalık sülalenin de soyadı olması sebebiyle 

önemlidir. Kafkasya‟da bu çalgıya “kâğıt kopuz” denmesi taĢınmanın yönü 

konusunda ipucu sunabilecek niteliktedir. Bunun yanı sıra köyün yaĢlıları bu çalgının 

vakti zamanıyla sık olmamakla beraber “santur” diye de adlandırıldığını tarafımıza 
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nakletmiĢtir. Orhan Naci Ak Rize bölgesi çalgılarını anlatırken bu adı 

kullanmaktadır. “...kemençe yok ise nadiren zurna, santur – armonik ve ağız 

mızıkası...” (Ak, 1999: 97).  

 

ġekil 4.33 : Gündoğdu‟dan Fikret Kotil‟e Ait Armonika (KiĢisel ArĢiv). 

Armonika ile Sıksara Horonu en çok çalınan ezgidir. (Bkz. Ek CD. 46). Bunun 

haricinde „Kafkas ezgisi‟, „uzun hava‟ gibi icralarda tespit edilmiĢtir. Özellikle 

Gündoğdu‟nun merkezinde ve Veliköy‟de çalınan bu çalgı Limanköy‟e kadar olan 

çok kısa bir mesafede görülmekte ve bu alan ile sınırlı kalmaktadır. 

 

ġekil 4.34 : Veliköy‟de YaĢlı Armonikacılar ġükrü Kopuz (Sağdaki) ve Kazım 

Kopuz (Soldaki) (KiĢisel ArĢiv). 
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Bu bölgelerde armonika haricinde görülen kemençenin bölgede son 30-40 yıldır icra 

edilmeye baĢlandığı halk tarafından ifade edilmektedir. Yapılan ikili görüĢmelerde 

horonların da eskiden farklı iken son yıllarda Rize bölgesi ile benzeĢtiği ifade 

edilmiĢtir.
80

 Özellikle çalgının kadın sesine uygun olması armonikanın erkeklerin 

alınmadığı kına gecelerinde ve kadınlı meclislerde kadın icracılar tarafından 

çalınmasına olanak vermiĢtir. Armonika bu anlamda Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde 

ağırlıklı olarak kadınlar tarafından çalınan tek çalgı olarak görülmüĢtür. Bölgede 

ayrıca “Kadı Bağı” denilen oyuncuların kenetlenerek ve sağa sola sallanarak 

karĢılıklı türkü atıĢması Ģeklinde bir oyun mevcuttur. Bu oyunla ilgili olarak Adnan 

Saygun bir çeĢit karĢılama olduğu tespitinde bulunmuĢtur. “KarĢılama düğün ve 

toplantıların en mühim bir eğlence vasıtası olup bir çok saatler devam ettiği olur. 

KarĢılamayı icra için iki grup ayakta kol kola girerek veya kollarını birbirinin 

omuzlarına atmak suretiyle bir halka teĢkil eder. Buna “Kadı Bağı” denilir. Halka, 

karĢılamanın devamınca melodinin ritmine uyarak döner ve bu esnada karĢılıklı 

irticali sözler söylenmeğe baĢlar.” (Saygun, 1937: 22). Armonika bu alanda önemli 

bir eyleyen ve bölgedeki (b)ağ durumundadır. 

4.3.19 Çayeli 

Çayeli, bir çok ortaklığın birleĢtiği, hareket halinde olduğu bir alandır. Çayeli 

tarihteki Laz – Çepni mücadelelerinin sonlandığı yerleĢimdir. Çepnilerin çete 

savaĢlarıyla sülaleler halinde yerleĢtikleri doğudaki son sahil yerleĢimidir. Bu 

bölgenin yüksek kesimlerinde ise HemĢinliler varlıklarını sürdürmektedir. Senoz 

Vadisi boyunca uzanılan köylerde ve yaylalarda tulum çalgısı hakim durumdadır ve 

HemĢin horonları oynanmaktadır. Sahilde ise kemençe ve tulum kullanımı eĢit 

gibidir. Gündoğdu – Limanköy ara bölgesinin devamında Rize merkez ile kemençe 

kullanımı benzerlikler taĢımakla birlikle, doğusunda bulunan Pazar ile de etkileĢim 

içindedir. Çayeli‟nde atma türkülere, özellikle imecelerde kız erkek atıĢmalarına eski 

dönemlerde sıkça rastlanılmaktadır. Yaylacılık da önemlidir özellikle yüksek 

kesimdeki köyler Senoz (KaptanpaĢa) bölgesi insanları yaylacılık yapar ve 

“vartevor” denilen Ģenliklere katılırlardı. Bu bölgedeki Ģenliklerde tulum 

kullanılmaktadır. Tulumcu yol boyu yürürken “uzun hava” veya “yol havası” 
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çalmakta, eğlence zamanı horon ezgilerine geçiĢ yapmaktadır. Yaylacılık yapan bu 

kesime halk arasında “HemĢinli”, sahildeki kesime de “Horum” denilmektedir. 

 

ġekil 4.35 : Çayeli‟de Kendilerini HemĢinli Olarak Belirten Sınır Köylerden 

ġiĢmanlı Köyü ve ġiĢman Ailesi Fertleri (KiĢisel ArĢiv). 

Sahilde tulum ve kemençe birlikte gözlemlenebilirken, yüksek kesimlerde kemençe 

ile etkileĢime rastlanılamamaktadır. (Bkz. Ek CD. 47). Bunun sebebi Rumlar ve 

Çepniler‟in yerleĢim alanlarının sahil kesimiyle sınırlı kalması ile ilgili olabilir. Bu 

Ģekilde kurulan (b)ağlar süreç içerisinde bir takım değiĢimler geçirerek günümüze 

dek gelmiĢtir. Örneğin, 1942 doğumlu tulumcu Dindar Güner “Rize Ġki Ayak Horonu 

kemençe ile oynanan bir horondur. Bu oyun zamanla tuluma uyum sağlamıĢtır. Çok 

güzel oynanan oyundur. Daha doğrusu sahilin sert ve coĢturucu bir oyunudur” 

(Topaloğlu, 2005: 59) derken, 1938 doğumlu Çayelili tulumcu Mehmet Salih Çıl 

“Rize iki ayak horonu Çayeli‟nde en çok oynanmıĢ ve oynanmaktadır. Bu horonu 

kızlar bile oynamaktadır. Figür olarak üç ileri bir geri ve süratli bir oyundur” 

demektedir. Bu örneklerden de anlaĢılacağı üzere Rize iki ayak horonu sahil ile 

etkileĢim sonucunda çevredeki tulum icracılarınca sahiplenerek karmaĢık/örtülü 

tekrar yapmalarının ardından süreç içinde yaĢadığı değiĢimlerle günümüzde bölgenin 

tüm alanlarında bir (b)ağ oluĢturmuĢtur.  Bölgede bir takım farklılıklar göstermekle 

birlikte Rize ve HemĢin horonlarının bir çoğu aynı sebeple oynanmaktadır. (Bkz. Ek. 

CD. 48). Ayrıca Gündoğdu bölgesinde görülen ve kenetlenilerek icra edilen “Kadı 

Bağı” oyunu da Çayeli‟nde görülmektedir. 
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4.3.20 HemĢin – ÇamlıhemĢin 

Bu bölge sahil Ģeridindeki Çayeli, Pazar ve ArdeĢen‟in güneyinde kalır. Çayeli‟nin 

yüksek kesimleri ile komĢudur. Pazar‟dan HemĢin‟e ve ArdeĢen‟den de Fırtına 

Vadisi boyunca ÇamlıhemĢin‟e çıkılmaktadır. Bu bölge tarihi tarihçiler arasında 

birçok tartıĢmayı beraberinde taĢımaktadır ve çok sayıda üretilmiĢ tez mevcuttur. 

Türkiye‟ye komĢu devletlerin bu bölge üzerinde iddiaları mevcuttur. Buna göre 

bölge üzerinde Ermenilerin, Gürcülerin ve Türklerin ürettikleri tezler ve bu 

çerçevede yabancı bilim adamlarının da çalıĢmaları mevcuttur. Burada bu bilgiyi 

verdikten sonra detayına yani kökeni aramaya giriĢmek çalıĢmanın bu bölümü ile çok 

iliĢkili değildir. (B)ağsal düĢünce için buradaki tarihsel arka planın önemi bu 

coğrafyada yaĢayan toplulukların belirlenmesi ve hareketlerini gözlemlemekten 

ibarettir ve (b)ağsal düĢünce asla köken ile ilgilenmemektedir. Dolayısıyla burada 

tüm bu toplulukların bu coğrafyada yaĢadığını kabul edilerek bölgede önce Ermeni 

varlığını ardından Türkmen yerleĢimlerinin oluĢturduğu (b)ağ değerlendirilecektir. 

Gürcüler ve Lazlarla olan etkileĢimlerde (b)ağ içindeki yerini alacaktır. 

Bölgeye bakıldığında coğrafi durum, arazi yapası ve ulaĢım olanakları bakımından 

oldukça kapalı bir yapıdadır ve Doğu Karadeniz‟deki bu tip kapalı yapıların oluĢtuğu 

tüm vadilerdeki gibi diller hatta ağızlar bile muhafaza edilmiĢtir. Bu gibi alanlarda 

oluĢan güçlü (b)ağlar insanları içeriğindeki bir takım değiĢkenlere bağ(ım)lı 

kılmaktadır. Bu sebeple basit tekrar öne çıkmakta, yaratı yetisi kullanılmamakta yani 

karmaĢık/örtülü tekrar yapılmamakta ve bağları koruma iç güdüsü değiĢimi 

yavaĢlatmaktadır. Ancak değiĢimin engellenmesi veya yaĢanmaması gibi bir durum 

da dünyanın ve sosyal hayatın yapısı itibariyle asla mümkün olmamaktadır. Nitekim 

bu alanlarda mevcut olan ağlar ve bağlar (b)ağ haline dönüĢürken yaĢanan değiĢim 

süreci yavaĢ olarak değerlendirilebilir. Bölgede yaĢayan HemĢinliler ile komĢu 

iliĢkiler içinde bulunan yukarı Laz köyleri sahil ile yüksek kesimin kesiĢtiği etkileĢim 

alanıdır. Buna göre geçiĢliliği sağlayan komĢu Laz ve HemĢin köyleri yüksek kesim 

ile sahildeki insanlar arasında (b)ağ oluĢturmakta ve bu etkileĢimle en yüksekteki bir 

insanla, deniz kenarındaki bir insanı birbirlerini hiç görmeseler dahi 

bağlayabilmektedir. Bölgede HemĢin ağzı dediğimiz bir ağız vardır, Laz köylerinde 

ise Lazca konuĢulmaktadır. Horonlar tulum eĢliğinde oynanmaktadır. Doğu 

Karadeniz Bölgesi genelinde çalgı olarak tulumun en çok benimsendiği ve 
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kullanıldığı bölge HemĢin ve ÇamlıhemĢin bölgesidir. Bu alanlarda tulum haricinde 

baĢka bir çalgıya rastlanılamamıĢtır. 

 

ġekil 4.36 : HemĢinli Tulum Üstadı Remzi Bekar (KiĢisel ArĢiv). 

Destanlar çok önemli bir yer tutar ve onlar da sadece insan sesi ile veya tulum 

eĢliğinde de söylenebilmektedir. Kadın – erkek atıĢmaları, türküleri beraber söyleme 

ve hep birlikte horon halkası oluĢturmak gibi toplu hareketler sıklıkla görülmektedir. 

Horonlar üç bölümdür. Birincisi eller yukarda, ikincisi eller aĢağıda oynanır. Üçüncü 

bölüm ise “fora” denilen türkü bölümüdür. Horonu oynatan kiĢi türkü bölümüne 

geçileceği zaman “forası var” diye oyuncuları uyarmaktadır. Bu bölümler arasındaki 

geçiĢi sağlamanın yanı sıra horonu idare eden kiĢi çok önemlidir. Horonun neĢeli bir 

havada belli bir disiplin içerisinde oynanmasını sağlayan bu kiĢi tulumu da kontrol 

etmektedir. Tulumcu horonu oynatan kiĢinin hareketleriyle hareket etmekte ve göz 

temasını asla kaybetmemektedir. 
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ġekil 4.37 : HemĢin‟de Horonu Yöneten Komutçu Kamil Ferah (Kamil Dayı) 

(KiĢisel ArĢiv). 

Bölgede çok çeĢitli horonlar mevcuttur, bu horonların bir çoğu sahil ile etkileĢimden 

dolayı Lazlar tarafından da oynanmakta, hatta Çayeli‟nin yüksek kesimlerinden 

sahiline ve Rize merkeze kadar yayılmaktadır. Ġkizdere – Cimil Vadisi‟nde bu bölge 

toplulukların bu alanlardaki yerleĢimleriyle ilgili olarak etkileĢmesi sonucu tulum 

kullanılmakta ve ağırlıklı olarak HemĢin horonları oynanmaktadır. Göçlerle birlikte 

Trabzon Ģehir merkezine, Türkiye‟nin bir çok büyük Ģehrine ve özellikle Marmara 

Bölgesi‟ndeki bir çok alana tulum ve tulum eĢliğinde oynanan horonlar yayılmıĢ ve 

ulaĢılan bölgelerde çevre ile etkileĢerek (b)ağ oluĢturmuĢlardır. Bunun dıĢında 

arazinin tarıma elveriĢli olmaması sebebiyle bu bölge insanları gurbetçi olmak 

durumunda kalmıĢ bu sebeple Rusya ve Avrasya ülkeleri‟ne göç edenler de olmuĢtur. 

Rusya‟da pastacılık ve fırıncılık konusunda ustalaĢtığı söylenen bölge insanlarının 

bir kısmı Türkiye‟ye döndükten sonra bu mesleği geliĢtirmiĢ ve bölge nüfusunun 

önemli bir kısmında bunun meslek oluĢturmasını sağlamıĢtır. Görüldüğü gibi taĢınma 

iĢlemi bir çok yolla mümkün olabilmektedir. UlaĢabildikleri tüm gurbet alanlarında 

tulum ve horonlarını beraberlerinde taĢımıĢlardır. 2007 yılının Aralık ayında Van 

Ģehrine ünlü tulumcu Mahmut Turan ile konser sebebiyle birlikte gitmiĢ ve oradaki 

yüzlerce HemĢinliyi görünce epeyce bir hayrete kapılmıĢtım. Bölgede onlarca horon 
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ismi bilinerek ve doğal kuralları ve disiplini çerçevesinde oynanırken tarafımca en 

çok rastlanılan horonlar HemĢin, Rize, Papilat, Bakoz, ÇariĢka, Yalı, Abdi‟nin 

Rizesi, Polat‟ın Rizesi, Samistal Kız Horonu ve Yüksek HemĢin olmuĢtur.  (Bkz. Ek 

CD. 49 – 50 – 51). Tulum icracıları da bölgede önemli bir sayıdadır. Burada hepsinin 

ismini tek tek vermek mümkün olamayacağından en önemli görülenlerini belirtmekle 

birlikte alan araĢtırmalarım sırasınca karĢılaĢtığım veya hiç bir ortamda 

rastlaĢamayarak atladığım diğer tüm tulum icracılarından özür dilerim. Cipoğlu 

Mehmet Dayı, Gariboğlu (Mustafa TaĢer), Remzi Bekar, Ali Çamkerten, YaĢar 

Çorbacıoğlu, Mahmut Turan, Bülent Bekar, Süleyman Serin (aynı zamanda 

yapımcı), Naci Çorbacıoğlu (aynı zamanda yapımcı) önemli tulum icracılarındandır. 

Kavrun, Elevit, Amlakit ve Palovit yaylaları en görkemli vartevorların 

gerçekleĢtirildiği yaylalardır. 

Günümüzde bölge yapısı itibariyle kitle iletiĢim araçları ile en az etkileĢim kurması 

gereken bir alan iken, gurbetçilik ve göç, kıĢ aylarından bölgede nüfusun azalarak 

yaz aylarında yoğunlaĢması gibi sebeplerle bu etkileĢim oldukça fazla 

yaĢanmaktadır. Bir anlamda bölgeden dıĢarıya göç ile gidenler kendi çevreleri ile 

etkileĢirken, diğer taraftan da gitmiĢ oldukları alanlardaki bağlarını her yaz mevsimi 

kendi bölgelerine taĢıyarak (b)ağ haline dönüĢmektedirler. Ayrıca bu gurbetçiler 

Ġstanbul gibi büyükĢehilerde de bir araya gelerek ortak çeĢitli faaliyetler 

yürütmektedirler. 

 

ġekil 4.38 : Ġstanbul Kadıköy‟de Bulunan HemĢinliler Derneği HemĢin Türkü 

Korosu Elemanları – 2007 (KiĢisel ArĢiv). 
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Diğer taraftan, üretim son yıllara kadar bölgede yapılmakta ve gurbetçiler gelip 

bölgede üretilen ürünleri almakta ve gittikleri yerlerde yaygınlaĢtırmakta ve bir 

sonraki yazı yeni üretilen ürünlerin de vermiĢ olduğu merakla iple çekmekteyken, 

Ģimdi üretimin yönü tersine dönmüĢtür. Artık üretim baĢta Ġstanbul olmak üzere 

büyükĢehirlerde yapılmakta ve ürünler bölgede kalanlar tarafından müzik marketler 

vb. yerlerden satın alınarak veya internet gibi ortamlarda dinlenerek ezberlenerek 

yaygınlaĢmaktadır. Bu durum da farklı bir (b)ağın oluĢmasına neden olmakla birlikte 

gelecekte kitle iletiĢim araçları ve ürünler ile etkileĢim sonucu kurulan bu (b)ağın 

daha da geniĢleyeceği görülmektedir.     

4.3.21 Pazar – ArdeĢen 

Pazar ve ArdeĢen sahil Ģeridinde Çayeli‟nden sonra gelen yerleĢimlerdir. Bölgede 

tarihten bu yana ağırlıklı olarak Lazlar bulunmuĢlardır. Lazlar bölgede Kıpçak 

Türkleri ve diğer Türk boylarıyla birarada yaĢamıĢlardır. Rumların da bölge üzerinde 

etkileri olmuĢtur. Osmanlı Dönemi‟nde Trabzon‟un Lazistan Sancağı olarak görülen 

alanlarda 3 ÇeĢit Lazca vardır ve bu bölgede konuĢulan Lazca, bol miktarda Türkçe 

ve az olmak üzere de Rumca kelimeler almıĢtır, buna Atina diyaleği adı verilir. 

Pazar‟da Lazca büyük ölçüde TürkçeleĢmiĢ gibidir. ArdeĢen‟de dil özellikleri biraz 

daha farklılık göstermektedir. Müzikal yapıda bu duruma benzerlik gösterir. Bölgede 

Pazar‟da tulumun yanında kemençe daha sık görülebilirken, ArdeĢen‟de kemençe 

daha az görülür. Bölgede çok önemli bir yeri olan destanlar, Pazar bölgesinde 

genellikle kemençe eĢliğinde söylenmektedir. (Bkz. Ek CD. 52 – 53). Yazın 

“vartevor” adı verdikleri yayla Ģenlikleri vardır. Vartevorlar çevre yerleĢimlerin aynı 

Ģenliklere katılmasıyla eyleyen olma özellikleriyle beraber bir takım değiĢimlere 

sebep olurlar ve bölge insanlarını (b)ağ haline dönüĢtürürler. Yaygın olan çalgı 

tulumdur. 
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ġekil 4.39 : ArdeĢen‟de Tulumcular (KiĢisel ArĢiv). 

Pazar ve ArdeĢen‟in yüksek yerleĢimlerinde bulunan köyler HemĢin ve ÇamlıhemĢin 

bölgelerindeki köylerle komĢuluk içindedir. Bu sebeple, bölgede kullanılan tulum 

HemĢinlilerin kullandığı özelliklerdeki tulumdur ve bu bölgedeki toplulukları 

müzikal açıdan çok etkilemiĢtir. Oynanan horonlar çevre yerleĢimlerle önemli bir 

(b)ağ kurarken en sık rastlanılanları Bakoz, Alika, Rize, ÇariĢka, Papilat, HemĢin, 

Yüksek HemĢin‟dir. (Bkz. Ek CD. 54). ArdeĢen – Dutkalı Cabir Dayı horon 

oynayıĢındaki ustalığıyla dillere destan olmuĢ bir horoncudur. Bölgede çok önemli 

tulumcu icracıları da bulunur, ayrıca ÇamlıhemĢinli olan tulumcu Süleyman Serin‟in 

ArdeĢen‟de “Guda” isimli bir çalgı yapım atölyesi vardır ve genellikle tulumcuların 

ve tulum meraklıların uğrak yeridir. 
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ġekil 4.40 : ArdeĢen‟de Bir ÇamlıhemĢinli Tulumcu Ġcracısı ve Yapımcısı Süleyman 

Serin ve Kendisine Ait Guda Saz Evi (KiĢisel ArĢiv). 

“Guda” Lazlarda tuluma verilen addır. Bu alanlar günümüzde sahil yolu üzerinde ve 

her türlü etkileĢime açık bulunmaktadırlar. Bu sebeple yüksek kesimde bulunan 

alanlar kadar güçlü bağlar sahilde görülememektedir. Bunun sonucunda değiĢim 

süreci ve baĢka etkileĢimler ve (b)ağlar burada daha çok ve hızlıdır. Günümüzde, 

kitle iletiĢim araçlarının etkisi bu alanlarda üst düzeyde görülmekte ve yerel üretim 

yerini sadece tüketime bırakmaktadır. Gelenekten gelen (b)ağlara ait bilinmeyen 

veya daha önce ulaĢılamayan türküler derlemeciler tarafından derlenmekte ve eski 

üretimler yeni günyüzüne çıkarıldığı için yeni üretim olarak insanlara sunularak 

tüketime karĢı durulmaya çalıĢılmaktadır, fakat günümüz sosyal çevresini yansıtan 

yerel üretimler olmadığı sürece bu çabalar da yalnızca eski olanı tüketmek olacaktır. 

4.3.22 Fındıklı – Arhavi 

Fındıklı ve Arhavi kıyı Ģeridinde ArdeĢen‟in devamında yer alır ve Türkiye 

Cumhuriyeti topraklarında bulunan Hopa‟dan önceki son ilçelerdir. Bu bölgelerde de 

tarihsel süreç Pazar ve ArdeĢen‟deki gibidir. Ancak Fındıklı ve Arhavi, Pazar ve 

ArdeĢen kadar diğer topluluklarla karıĢmamıĢtır. Fındıklı‟da yüksek kesim ile 

etkileĢim sınırlıdır, çünkü yüksek kesim Kaçkar Dağları ile çevrelenmiĢ, iç bölge ile 

ulaĢım neredeyse imkansız hale gelmiĢtir. Arılı ve Çağlayan dereleri boyunca uzanan 
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vadilerde yerleĢimlerle iliĢki krulabilirken dağın arka yamacı ile etkileĢim neredeyse 

yoktur. Ayrıca, HemĢin bölgesiyle etkileĢim de bu bölgede daha azdır. Arhavi, 

Artvin‟e bağlı bir ilçe olmakla birlikte iç taraf bağlantılarından ziyade sahil 

etkileĢimi oldukça yüksek bir alandır. Bu sebeple Fındıklı ile daha çok etkileĢerek 

(b)ağ haline dönüĢmüĢlerdir.  Bu bölgede Lazca en yalın haliyle konuĢulur. Buna 

Arhavi diyaleği adı verilir. Müziklerde bu Ģekildedir. Fındıklı ve Arhavi‟de tulum 

baĢ çalgıdır, az görülmek kaydıyla kemençe de kullanılmaktadır. Burada çalınan 

kemençeler oldukça pest tonludur ve ölçüleri de büyüktür. Bu bölgedeki kemençe 

yalnızca destanlarda kullanılır. Bunun dıĢında horonlarda kullanılmaz. Horon 

yalnızca tulum ile oynanır. Tulum bu bölgede az olarak Artvin‟deki kullanım 

Ģekliyle de etkileĢmiĢtir. Fındıklı‟da imeceler önemlidir, “halessa, yalessa” naraları 

ile gerçekleĢtirilen bir çok etkinlik birlikte yapılır, iĢ bitiminden sonra da horonlar 

oynanmaktadır. Bölgede en çok oynanan horonlar Memedina, ÇariĢka, Yüksek 

HemĢin, HemĢin Rize, Ġki Ayak ve Topaloğlu‟dur ki bu son sayılan horonu çıkartan 

Fındıklı‟nın ünlü tulum icracısı Cevdet Öztopal‟dır. (Bkz. Ek CD. 55 – 56). 

Arhavi‟de bunların yanı sıra Papilat horonu da sıkça oynanır. Arhavi bölgesinde iç 

kesimle sağlanan etkileĢim Artvin‟in etkisini horonlarda biraz göstermekle birlikte 

sahil etkileĢimle ağır basmaktadır. Buna örnek “Arhavi Canlısı” denilen horondur. 

Genellikle kemençe ile çalınan bu oyunun ismini Arhavili YaĢar Turna vermiĢtir ki, 

kendisi usta bir kemençeci ve horoncudur. Bir Trabzon ezgisi görünümünde olan ve 

kemençeyle icra edilen oyun, zamanla tulum ile de çalınmaya baĢlanmıĢtır. 

Görüldüğü üzere, bu etkileĢim zamanla basit tekrardan karmaĢık/örtülü tekrara geçiĢi 

ve dolayısıyla değiĢimi ve (b)ağı meydana getirmiĢtir.    

4.3.23 Hopa – KemalpaĢa 

Hopa, kıyı Ģeridinin son ilçesi, KemalpaĢa‟da son yerleĢim alanıdır. Bu bölgede 

Lazlar ve HemĢinliler bir arada yaĢamaktadırlar. Gürcülerin de etkisi görülmektedir. 

Bu bölgede konuĢulan Lazca‟nın içine Gürcüce ve Rusça da karıĢmıĢtır. Buna 

Lazca‟da Hopa Diyaleği adı verilir. Bunun haricinde Ermenice‟nin bir diyaleği 

konuĢulur ancak yöre halkı buna „HemĢince‟ demektedir. Halk arasında Hopa 

HemĢin olarak belirtilen Hopa‟nın yüksek kesimlerinde HemĢinliler hakimdir. 

Günümüzde, Hopa Ģehir merkezi Laz ve HemĢinli toplulukların ortak nüfusundan 

oluĢmaktadır. Bölge tarihçilerin kesin bir sonuca varamadığı ve tartıĢmaların uzayıp 

gittiği yerlerden biridir. Hopa HemĢin‟de tarihsel süreçte Ermenilerin varlığı 
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bilinmekle birlikte Gürcülerle, Lazlarla ve Türkmenlerle de bazı alanlarda az bazı 

alanlarda çok olmak üzere karıĢım söz konusudur. Günümüzde ideolojik olarak 

çatıĢma alanı olarak gösterilmeye çalıĢılan bu yerleĢimin müzikal açıdan diğerlerine 

göre farklılıklar gösterdiği açık olarak görülebilir. (Bkz. Ek CD. 57 – 58). Bölgede 

çalgı olarak tulum ve kaval kullanılmaktadır. Buna „HemĢin kavalı‟ da denir. 

 

ġekil 4.41 : Hopa ve KemalpaĢa‟da Çalınan HemĢin Kavalı (KiĢisel ArĢiv). 

Bu kavalın aynısı Trabzon‟un Sürmene – Çaykara – Of bölgelerinde bulunmakta ve 

çalınmaktadır. Bu bölge ile kaval icrasında tavır farklılıkları göze çarpmaktadır, fakat 

kavalın fiziki yapısı aynıdır ve bir çok icracı kavalını Sürmene bölgesinden temin 

eder. Hopa bölgesindeki Lazlarda özellikle yüksek kesimlerdeki HemĢinlilerin tulum 

icrasından sahildeki diğer Laz yerleĢimlerine göre çok daha fazla etkilenmiĢlerdir ve 

bu durum tulum icra tavrına ve oyunlarına da yansımıĢtır. KemalpaĢa bölgesinde ise 

nüfusu oluĢturanlaranlar HemĢinlilerdir. Bölgede en karakteristik oyun Hopa HemĢin 

horonudur. Bu bölgedeki insanlar kaval eĢliğinde de horon oynamaktadır. (Bkz. Ek 

CD. 59). Tulum eĢliğinde oynanan HemĢin horonları, Pazar HemĢin ve ÇamlıhemĢin 

bölgelerinde oynanan horonlardan oldukça farklı yapıdadır ve genellikle iki bölge 

insanı birbirlerinin horonuna eĢlik etmekte zorlanmaktadır. (Bkz. Ek CD. 60). 

Günümüzde oluĢan (b)ağlar buradaki bir çok değiĢkeni bir araya getirerek farklı bir 

yapı ortaya koymuĢtur. 
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4.3.24 Borçka – Artvin 

Borçka tarihte birçok süreç görmüĢ bir yerleĢimdir. Buna göre Lazlar ve Gürcüler 

bölgede bulunurken, Doğu Karadeniz Bölgesi tarihinde önemli bir yer tutan Kıpçak 

Türkleri‟nin bölgedeki ilk yerleĢim alanlarından birisi olması itibariyle de önemlidir. 

Kıpçak Türkleri‟nin bu bölgede yerleĢik olarak yaĢamaları gerek Lazları ve 

Gürcüleri gerek çevredeki diğer unsurları oldukça etkilemiĢtir. Bölgede kemençe 

eĢliğinde destanlar mevcuttur. Bunun dıĢında Yusufeli, Ġspir ve bu civarda yaĢayan 

Türkmen ve Ermeni toplulukları ve diğer unsurlarla da karıĢmıĢlardır. Kafkas 

kültürünün bölge üzerinde yoğun etkileĢimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkileĢim 

sonucu oluĢan farklılıklar ve değiĢimler ile birlikte bölge (b)ağ haline dönüĢmüĢtür. 

Bölgede kemençe, tulum, akordiyon, armonika, kaval, davul – zurna görülmektedir. 

Oyunlar horon, halay, bar ve kafkas oyunları Ģeklindedir. Artvin tarihte Gürcülerin 

ve Türkmenlerin birarada yaĢadıkları ve etkileĢtikleri en önemli yerleĢimdir. Buna 

göre bölgede Kafkas etkisi vardır. (Bkz. Ek CD. 61). Doğu Anadolu Bölgesi ile 

etkileĢimler de mevcuttur. Artvin‟de tulum, akordiyon, koltuk davulu, davul – zurna 

kullanılmaktadır. Oyunlarında ise horon, halay, bar ve kafkas türleri görülmektedir. 

Artvin‟de kullanılan tulum HemĢin bölgesinden ve onun etki alanında kullanılandan 

farklıdır. (Bkz. Ek CD. 62). Kapalı olarak çalınan tulumun bazı alanlarda sol kol 

altına alınarak çalındığı da görülmektedir. Bu Ģekilde çalınan tulum özellikle Hopa 

bölgesini etkilemiĢtir. Hopa‟dan Borçka‟ya, Borçka‟dan Artvin‟e doğru gidildikçe 

müziğin, oyunların ve çalgıların karakteri değiĢir. Sahil etkisi yavaĢ yavaĢ kendi 

yerini yüksek alanın ve dağın arka yamacının yani iklimin etkisine terkeder. Daha 

önce söylendiği gibi iklim ve yüksek alan geçiĢlerinde çok büyük mesafelerde 

etkileĢimler bazen mümkün olabilmektedir. Artvin‟den hiç çıkmayan bir çocuğun 

Hopa ile etkileĢerek bir Hopalının davranıĢını sergilemesi bazı durumlarda mümkün 

olabilir. Hopa ile etkileĢen Borçka ve bu etkileĢimi Borçka‟dan Artvin‟e taĢıyan 

insanlar her dönemde varolmuĢlardır. Aynı Ģekilde bu taĢınma sahil istikametine 

doğru yaĢanmıĢtır. Borçka bu anlamda sahil ile dağın arka tarafındaki Kafkas etkisini 

birleĢtiren buluĢturan merkez ve bir anlamda da sınır veya geçiĢ bölgesi olarak 

değerlendirilebilir. Saygun bu geçiĢ olayını 1930‟lu yıllarda da gözlemlemiĢ ve Ģu 

Ģekilde aktarmıĢtır: “Dahile girildikçe hareketler ağırlaĢır, ritm barizleĢir; biraz sonra 

davulu bulacağımızı sezeriz. Borçka ile Artvin arasındaki Sarp dağlar, sanki bu iki 

ruh tezahürü arasında tabii bir sınırdır.” (Saygun, 1937: 41). Bu taĢınmanın bir diğer 
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benzerleri de Artvin – Kars ve Artvin – Erzurum arasında da yaĢanmaktadır. Bir çok 

bar ve halay türündeki oyunlar ve ezgi yapıları da bu etkileĢim yolu ile Artvin ve 

kısmen Borçka‟ya taĢınmıĢtır. Bölgede en çok oynanan horonlar Deli Horon, Düz 

Horon, Sıksaray, Kız Horonu, Acara Horonu (Horomi – Orta Batum), Sasa, Kama 

Oyunu; en çok oynanan barlar Atabarı, Üç Ayak, ġahlan, Mendo Barı, Kobak, Sarı 

Kız, Ahçik Barı, Karabağ, Koçeri, TeĢi, Cilveloy, Döne ve Artvin Temur Ağası‟dır. 

Bunun dıĢında Borçka‟da Gürcüce konuĢan topluluklar tarafından armonika 

eĢliğinde oynanan bir çeĢit Kafkas dansı görülmektedir. 
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5.  BÖLGE MÜZĠKLERĠNĠN DEĞĠġĠM SÜRECĠNDE (B)AĞLARIN 

ANALĠZĠ 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde birçok (b)ağ sosyal hayatın devamlılık ve değiĢim 

süreçlerini yönetmektedir. Siyasi (b)ağlar, dini (b)ağlar, etnik (b)ağlar, ticari (b)ağlar, 

sporla ilgili (b)ağlar vb. gibi yüzlerce (b)ağdan söz edilebilir. Bölge müziklerinin 

değiĢim sürecinde bu (b)ağların bir çoğu az veya çok etkin olmakla birlikte, 

bunlardan daha önce belirtilen mekanlar, çalgılar, icracılar, kurumlar, kitle iletiĢim 

araçları ve ürünler detaylı ve çok boyutlu olarak analiz edilecektir. Günümüze dek, 

siyasi, dini, etnik ayrımcı, milliyetçi, çıkarcı vb. iliĢkilerin kurmuĢ oldukları 

(b)ağların bölge müziklerini yönetme eylemleri ve bölge müzikleri üzerine ortaya 

koydukları kirli düĢünceler, özellikle bu (b)ağlardan ve bu ağlara bağ(ım)lı 

olanlardan uzak durulmasına ve bu düĢüncelerin dıĢlanmasına sebep olmuĢtur. 

“Propp, bütün hayatı boyunca folklordaki değiĢmeyeni aradı (Morfoloji, Tarihsel 

Kökler, Rus Köy ġenlikleri bu yoldaki köĢe taĢlarıdır) ve vardığı sonuç, bir 

değiĢmeyeni keĢfetmenin her zaman hakikati keĢfetmek anlamına gelmediğiydi. 

Çünkü Propp‟a göre folklor ideolojik bir disiplindir ve bir çağın genel görüĢlerini 

yansıtır, bu genel görüĢler değiĢtikçe folklora atfedilen içerikler de değiĢir.” (Propp, 

1998: 8). “Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Arka Planı” baĢlığıyla sunulan 

bölümde, bölgenin tarihçesi, bölge üzerinde yaĢayan topluluklar, bu toplulukların 

müzikle iliĢkileri irdelenmiĢ, bu irdeleme içerisinde bu tip (b)ağların iliĢkilerine, 

iddialarına ve düĢüncelerine kısmen yer verilerek, zaman zaman 

sorunsallaĢtırılmıĢtır. Bu bölümde, nesilden nesile taĢınan müziklerin gerçek 

anlamda kendi ayakları üzerine durabilmiĢ, özünden ve kendiliğinden oluĢmuĢ 

(b)ağları ile yeni dünya düzeninin getirdiği hızlı değiĢim sürecinde özellikle 

teknolojinin, popüler kültürün ve tüketim kültürünün etkisiyle kurulan (b)ağların 

etkilerine odaklanılacaktır. Bu odaklanmada (b)ağsal düĢüncenin farklılığın 

„oluĢ‟umuna bakıĢı temel alınarak müzikal açıdan farklılık gösteren yerleĢim 

yerlerinden hareketle yukarıda saydığımız (b)ağların alanları ve etkileri üzerinden 
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bölge müziklerinin değiĢim süreci açıklanacaktır. Zaman zaman dayatmayla, zaman 

zaman kendiliğinden değiĢen unsurlar belirlenerek ve bu süreçte oluĢan yeni 

kavramların altı doldurularak örneklerle sonuca gidilecektir. 

5.1 Bölge Müziklerinde Eyleyenler ve Ağlara BakıĢ 

Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin farklılaĢması, baĢka bir deyiĢle kendi 

içerisinde yerel kültür ürünlerinin etkileĢerek çeĢitlenmesi, (b)ağsal düĢünceden yola 

çıkılarak eyleyen, ağ, bağ ve (b)ağlarla ifade edilmiĢti. Bu bölümde, Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nin geçirdiği süreç göz önüne alınarak eyleyenler ve ağlar belirlenmeye 

çalıĢılacaktır. Devamında da eyleyen – ağların oluĢturdukları bağların nasıl (b)ağ 

oluĢturdukları ortaya konulacaktır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nin yerel müzikleri, iletiĢim araçlarının olmadığı 

dönemlerde yöre çalgıcılarının çevre yerleĢimlere giderek yaylalarda, düğünlerde, 

eğlencelerde veya özel toplantılarda sanatını icra etmesi ve geri dönmesiyle 

oluĢmuĢtur. Eski dönemlerdeki en önemli araç olarak yaylacılık geleneği de 

görülebilmektedir. Yaylalarda insanlar çevre yerleĢimlerle iliĢkiler kurmakta ve hep 

birlikte müziklerini icra ederek horonlarını oynamaktadırlar. Bu etkileĢim içerisinde 

çalgılar genellikle solo olarak çalınmakta ve yanlarında ikinci bir çalgı 

kullanılmamakta, kısmi olarak davul – zurna ikilisine rastlanabilmektedir. Bu 

dönemde icra edilen müzikler incelendiğinde yöresel müziklere genellikle ya gaydeyi 

üreten kiĢinin ya da gaydenin üretildiği yerin isminin verilmiĢ olduğu görülmektedir. 

Abdi‟nin Rizesi Horonu, Rize Horonu, Polat‟ın Rizesi Horonu, Topaloğlu Horonu, 

Giresun KarĢılaması, Trabzon Milli Havası, ġiĢmanoğlu Havası, Tuzcuoğlu Havası, 

Hamza BaĢ Horonu, Çinçiva Horonu, Sürmene Sallaması, Akçaabat Horonu, Ağasar 

Havası gibi. Buradan anlaĢılacağı üzere, bölge müzikleri özellikle yaylalarda olmak 

üzere belli baĢlı mekanlarda, çalgı eĢliğinde ve icracıların çabalarıyla taĢınmaktadır. 

Buna göre etkileĢim alanlarında bulunan yaylalar gibi özel mekanlarda, müzikler 

dilden dile, çalgıdan çalgıya geçmiĢ, icracılarda bu müzikleri kendilerine benzeterek 

sahiplenmiĢlerdir. Sonucunda da yukarıda belirtilen yer ve kiĢi isimleri gibi 

tekillikler meydana gelmiĢtir. Örneğin, Tuzcuoğlu Havası‟na ismi verilen icracı 

burada bir eyleyendir. YaĢadığı bölgede kendisini dinleyen insanlarla bir ağ 

oluĢturmuĢtur. Bu ağa bağlı olan insanlar ve icracının kendisi de aynı zamanda birer 

bağdırlar ve diğer taraftan da yine aynı yöredeki baĢka ağlara da bağlı 
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olabilmektedirler. Dolayısıyla ortaya bir döngü çıkmakta ve hem ağ hem bağ olan bu 

bireyler (b)ağ‟ı oluĢturmaktadırlar. Bu örnekteki gibi eyleyen-ağ kuramını 

uygulamayı sürdürürsek mekanlar, çalgılar, icracılar, kurumlar, kitle iletiĢim araçları 

ve ürünler gibi eyleyenlerin bölge müzikleri için önemli ağlar kurdukları ve bağları 

etkileĢimin müsaitliğine ve niteliğine bağlı olarak (b)ağa dönüĢtürebildikleri 

görülmektedir. 

5.1.1 Mekanlar 

Mekanlar, Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin her türlü icrasına ev sahipliği yapan 

alanlardır. (B)ağsal düĢünceye göre insan olan veya insan olmayan eyleyenin oluĢma 

ve ağ kurabilme durumları bellidir, dolayısıyla her mekan eyleyen özelliği 

taĢımamaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri açısından düĢündüğümüzde bu 

müziklere yön veren insanların davranıĢlarını etki altına alabilen mekanların 

varlığından ve eyleyen olma özelliği taĢıdıklarından bahsedilebilir. Örneğin, nesilden 

nesile taĢınarak gelen yaylacılık geleneğinin sonucunda, birçok yerleĢim yerinden 

gelen insanların ortak yaylalarda tek bir özellik sergilemesi yaylaların eyleyen olarak 

bir ağ kurmasını ve tüm yerleĢimlerden gelen insanların ortak davranıĢlar 

sergilemisini sağlamaktadır. Bu gibi karakteristik mekanlar eyleyen özelliği 

taĢıyabilmektedir. Köy kahvehaneleri, köy meydanları, âĢık kahvehaneleri, dernek 

merkezleri gibi mekanlar mikro ağlar kurulabileceği gibi, bölge müzikleri için 

bakıldığında en önemli eyleyen olarak yaylalar görülmektedir. Yaylalar, günümüzde 

de hareketliliğini sürdürmesine rağmen, eski dönemlerde çok daha hareketli olan bir 

çeĢit kültür pazarlarıdırlar. Buralara gelen insanlar önce köylerinde toplanırlar, 

ardından belli bir güzergahtan geçerek yaylaya varırlar. Henüz daha yaylaya 

gelmeden bile toplandıkları köylerinde bir ağ oluĢturmuĢ olurlar. Ardından yaylaya 

giriĢ yapan diğer topluluklar gibi horon düzüne inerek, burada diğer ağlarla 

birleĢirler. Doğal olarak bu aĢamalar kültürel alıĢ-veriĢi yani etkileĢim yoluyla 

karĢılıklı taĢınmayı beraberinde getirmiĢ olur. Yaylalarda kurulan panayır 

alanlarındaki ürünlerin alıĢ-veriĢi gibi kültür alıĢ-veriĢi de yoğun bir Ģekilde yaĢanır. 

Yayla oraya giden bütün ağları birleĢtirir ve tek bir ağ haline getirir. El ele tutuĢan, 

kol kola gezen insanlar o yaylalarda oluĢturdukları ağlar içerisinde diline, dinine, 

ırkına bakmadan karıĢır, kardeĢleĢir. Önemli olan kök değil, buradaki ağın bir üyesi 

olmak, yani bu ağa bir Ģekilde bağlı olmaktır. Dolayısıyla Doğu Karadeniz 

Bölgesi‟nde ortak yaylacılık yapan birçok topluluk zaman içerisinde yaylaların 
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oluĢturduğu ağlar içerisinde kardeĢleĢmiĢ, düğünlerinde kına gecelerinde özel 

ritüellerinde birlikte çalmıĢ birlikte oynamıĢlardır ve (b)ağ haline dönüĢmüĢlerdir. 

Bunun en güzel örnekleri, Davulcu Paneyot ve Türkücü Osman tarafından 

Düzköy‟de yapılan ritüellerdir. Çünkü bu ağlarda yer alan bireyler için önemli olan, 

hangi dilde söylendiği kime ait olduğu vb. değil, o ağın içinde bağlı olunup 

olunmadığıdır. Tıpkı oynanan horonlarda el ele bağlanan insanlar gibi kültürleri de 

birbirine bağlanmakta ve yaylalarda bölge müzikleri açısından (b)ağlar kurulmuĢ 

olmaktadır. Bu durum her yayla için ve bu yaylalara çıkan her topluluk için ayrı ayrı 

örneklendirilebilir ve bu döngü bu Ģekilde sürer gider. 

5.1.2 Çalgılar 

Çalgılar, ağları kuran bir diğer eyleyen unsur olarak görülmektedir. Günümüzde de 

görüldüğü gibi Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde çalınan her çalgının bir karakteri vardır 

ve bu karakter doğrultusunda oluĢmuĢ tavırlar ve farklılıklar mevcuttur. Dolayısıyla 

bu karakterin doğasında var olan ruh hali (arzu, inanç) ve sahiplenme iç güdüsü 

çalgıların ağlar oluĢturmasına yol açmıĢtır. Kemençe, tulum veya kaval gibi çalgılar 

etrafında buluĢan insanlar, birçok mekanda bu çalgıların kurmuĢ oldukları ağlara 

bağlanmıĢlardır. Hatta çalgıların kurmuĢ olduklara ağlara güçlü bağlarla bağlanmıĢ 

bazı bireyler, bu çalgıları kimin icra ettiğine, icranın niteliğine vb. bakmaksızın 

tatmin olabilmektedir. Diğer taraftan çalgıların kurmuĢ oldukları ağlara güçlü 

bağlarla bağlı olan insanlarda, diğer çalgıları beğenmemek, küçük görmek, özellikle 

dinlememek gibi durumlar da gözlemlenmiĢtir. Örneklenecek olursa, Giresun Görele 

bölgesinde yetiĢmiĢ bir bireyin kemençe çalgısının kurmuĢ olduğu ağa bağlı olma 

ihtimali çok yüksektir. Bu kiĢi, kemençe çalgısına bağ(ım)lıdır ve bu sebeple tulum 

çalgısını özellikle dinlememekte olabilir veya kemençeyi icra edenin kimliğine bile 

bakmaksızın sadece kemençe sesini duyduğu için icranın niteliğiyle de 

ilgilenmeyebilir. Fakat bunların tam tersi durumlar da mümkündür. Burada araĢtırma 

için en önemli olan unsur, çalgıların yine „kök‟ ile ilgilenmeden insanları kendi ağına 

dahil ederek onları bir noktada buluĢturmasıdır. Bu sebeple günümüzde 

Karadenizliler, Yunanistan‟da yaĢayan Karadenizliler ile hala iletiĢim kurabilmekte 

ve aynı ağ içerisinde yer almaktadırlar. Bu durum aynı zamanda farklı din, dil, ırk 

vb. ağlarına bağlı insanların baĢka bir ağ içerisinde nasıl biraraya gelerek ortak 

unsurları paylaĢabildiklerinin de örneğini teĢkil eder. 
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5.1.3 Ġcracılar 

Ġcracılar, kitle iletiĢim araçlarının olmadığı dönemlerde, değiĢimi belirleyen en 

önemli unsur durumundadırlar. Ġcracıların kurmuĢ oldukları ağlar, kitle iletiĢim 

araçlarının olmadığı dönemlerde, yaylaların ve çalgıların kurmuĢ oldukları ağlar 

kadar genel değildir. Bu dönemdeki icracılar farklılığı yaratırlar ve bu sebeple daha 

mikro ağlar kurarlar. Ġcracılar birbirlerinden aldıkları ezgileri, kendilerinden 

kattıkları ile sahip olma adına değiĢtirirken, aynı zamanda kendi karakterini ve bağlı 

bulunduğu diğer ağların karakterini de müziğe yansıtır. Bunun içine ırksal, dinsel ve 

dil unsurları da dahildir. Böylelikle icracıların kurmuĢ oldukları ağlar, diğer bağlı 

bulundukları ağların geniĢliğine göre de değiĢim gösterir. Ġcracılar bazı durumlarda 

bağlı oldukları yerleĢimlerin temsilcisi olarak görülüp bu tür ağları da kurmuĢ 

olurlar. Aynı zamanda milliyetçi veya etnik-milliyetçi ağlara bağ(ım)lı olanlar 

tarafından kullanılma durumları da söz konusu olabilmektedir. Kitle iletiĢim 

araçlarının teknolojiyle birlikte ağını geniĢletmesiyle icracıların da kurmuĢ oldukları 

ağlar geniĢlemiĢtir. Bunun sonucunda günümüzde tüketim kültürü içerisinde farklı 

güçler tarafından yönetilen icracılar türemiĢtir ve kurmuĢ oldukları ağlar da çok 

geniĢtir. Her Ģeye rağmen icracılar, bölge müziklerinin değiĢim sürecini 

belirlemiĢlerdir ve günümüzde de belirlemeye devam etmektedirler. Örneğin, 

Ağasarlı bir kemençe icracısının çaldığı bir ezgiyi duyan Akçaabatlı bir kemençe 

icracısı buna kendini katarak bu ezgiyi farklılaĢtırır ve ardından da sahiplenerek 

kendine mal eder. Böylece ezgi değiĢim yaĢarken, Ağasarlı icracının ağına bağlı 

olanlar ilk Ģekilde, Akçaabatlı icracının ağına bağlı olanlar ezgiyi ikinci Ģekilde 

sahiplenir. Kitle iletiĢim araçlarının olduğu dönemden de bir örnek vermek durumu 

daha anlaĢılır kılacaktır. Örneğin, Karadenizli bir türkücü, allanıp pullanarak o anki 

piyasa Ģartlarına uygun hale getirilerek uygun bir müzikle piyasaya sürülmüĢtür. 

Arkasına aldığı güçle birlikte kitle iletiĢim araçlarını çok etkin bir Ģekilde 

kullanmakta ve o anki piyasa koĢullarını müziğin içine katarak değiĢikliğe yol 

açmaktadır. Yani aslında değiĢikliği kendisi yaratmaz, kendisini pazara sürenlerin 

dıĢardan müdahalesi ve desteği değiĢikliği oluĢturur. Fakat kitle iletiĢim araçlarını 

etkin kullanması bu icracının çok geniĢ bir ağ kurmasını sağlayabilir. Günümüzde bu 

gibi örnekler oldukça fazladır. 
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5.1.4 Kurumlar 

Kurumların sosyal açıdan bakıldığında en önemli ağları kuran ve yöneten eyleyenler 

olması kaçınılmaz bir düĢüncedir. Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri açısından 

bakıldığında ise kurumlar en küçük ağları oluĢturmaktadır. Bunun çeĢitli sebepleri 

vardır. Ġlk sebebi ülkemizde bölge müzikleri üzerine çalıĢabilecek kurumların geç 

kurulmasıdır. Kurulum sürecinin ardından, yapılan çalıĢmaların eksikliği ve 

yetersizliği, bu çalıĢmaları yapan kiĢilerin bölgeyi iyi tanımaması ve yapısını iyi 

bilmemesi gibi sebepleri de göz ardı etmemek gerekir. Üniversitelerin 

konservatuarları tarafından bölgede yapılan çalıĢmalar, TRT‟nin çalıĢmaları, belli 

dönemlerde Halk evleri ve Köy Enstitülerinin çalıĢmaları, son dönemlerde sivil 

toplum örgütleri ve derneklerin çalıĢmaları hep arka planda bırakılmıĢ ve kurdukları 

ağlara bağlı olanların sayısı diğer ağlara göre az olmuĢtur. Bu noktada, Halk evleri ve 

Köy enstitülerinin siyasi iradenin kıyımına uğradığını belirtmekte fayda vardır. Diğer 

taraftan da sivil toplum örgütleri ve derneklerin çalıĢmaları da iktidara göre kimi 

zaman baskı görmüĢ kimi zaman pohpohlanmıĢtır. Yani bu tür ağların dengeli ve 

sürekli bir ilerleyiĢi, düzenli bir iĢleyiĢi yoktur. Yukarıda saydığımız kurumların her 

biri ayrı ayrı birer eyleyen niteliği taĢımaktadır. Ülkemizde kurumların bağımsız 

olmadığı ve hemen her alanda iktidarlara bağlı olmaları, kendi ekolleri veya kendi 

özgün çalıĢmalarının olmaması gibi sebeplerden dolayı bu tür eyleyenler genelde 

siyasi iradenin kontrolü altındadır. Örnek vermek gerekirse, TRT‟nin bölgede yaptığı 

derleme çalıĢmalarının ardından, radyo vasıtasıyla bir ağ kurulmuĢtur. Bu ağ içinde 

bölge müzikleri kemençe veya tulum eĢliğinde değil bağlama topluluğu eĢliğinde 

seslendirilmiĢtir. Bölge müziklerinin değiĢiminde etkili olan TRT, burada siyasi 

iradenin kendisinden istediğini gerçekleĢtirerek değiĢimi bu ağ üzerinden 

yönetmiĢtir. Halk evleri ve Köy enstitülerinde de bir dönem klasik batı müziği 

öğretiminin yapılmasındaki amaç yine o dönem ki siyasi iradeyle ilgilidir ve bu ağa 

bağlı olan bireyleri ve dolayısıyla müziği değiĢtirmeye yöneliktir. 

5.1.5 Kitle ĠletiĢim Araçları 

Kitle iletiĢim araçları Türkiye‟de ortaya çıktıkları andan günümüze kadar geçen 

süreçte sürekli değiĢik ortamları kullanarak kurdukları ağları geniĢletmiĢlerdir. 

Bunda teknolojinin ilerleyiĢi ve yığınların mevcut ağlara bağ(ım)lı kılınması etkili 

olmuĢtur. Eğer bir ortamda kullanılan araç ile kendisine bağlı olan üyeler arasındaki 
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bağlar zayıflıyorsa ve ağ küçülmeye baĢlıyorsa, baĢka bir ortamdaki yeni bir araç 

vasıtasıyla bağlar güçlendirilmekte ve çok daha geniĢ ağlar kurulabilmektedir. 

Böylece ortaya çıkan döngüyü kontrol eden bir mekanizma oluĢmaktadır. 

Televizyon, radyo, internet vb. eyleyenlerin kurmuĢ oldukları ağlar günümüzde 

oldukça geniĢtir. Bu eyleyenlerin birine veya bir kaçına sahip olmak veya tümüne 

yakınını kontrol altına almak, küreselleĢen dünyaya hükmetme çabasındaki güçler 

tarafından kullanılmaya çalıĢılmakta ve Türkiye‟de çok büyük oranda 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir yandan tüketime odaklanan güçlü bağlar, belli bir 

süreden sonra bağlı oldukları ağın nasıl ve kimler tarafından yönetildiği ile 

ilgilenmemeye baĢlamaktadır. Bunun sonucunda sorumsuz, Ģuursuz bir yığın 

oluĢmakta ve bu yığın bağ(ım)lı oldukları ağların içinde sömürülmektedir. Ayrıca 

günümüzde birçok eyleyen dolaylı veya dolaysız, gönüllü veya gönülsüz, isteyerek 

veya istemeyerek kitle iletiĢim araçlarını kullanmaktadır. Bu sebeple kitle iletiĢim 

araçlarını yönetenler arasındaki görüĢ farklılıkları bazı zamanlarda kurmuĢ oldukları 

ağları da etkilemektedir. Bir bireyin bağlı olduğu frekans veya kanallarda böylelikle 

belirlenmiĢ olmaktadır. Bölge müzikleri özellikle yerel televizyon ve radyo 

kanallarının uluslararası boyuta ulaĢmalarının ardından en önemli değiĢikliği bu 

eyleyenlerin kurmuĢ oldukları ağlarla yaĢamaktadır. Yerel televizyonların 

pompaladığı aĢırı milliyetçi ve bilinçsiz yönetim anlayıĢı memleket hasreti çeken 

özellikle gurbetçi insanları ağlarına dahil etmek adına çarpıcı bir hal alırken, bölge 

müziklerinin de bilinçsizce değiĢmesine, icra niteliğinin de düĢmesine sebep 

olmaktadır. Kitle iletiĢim araçları ile ilgili sayısız örnekler verilebilir, yine de bir 

örneği açıklamakta yarar vardır. Ġnternet günümüzde en önemli kitle iletiĢim 

araçlarından biridir. Son dönem oluĢan „internet kuĢağı‟ interneti hem çok etkin 

kullanmakta hem de güçlü bağlarla internete bağ(ım)lı olmaktadır. Ġnternet her 

bireyin daha serbest olarak hareket edebildiği, sınırsız sayıda ağa çok rahat olarak 

bağlanabildiği bir ortamdır. Böylece doğurgan bir Ģekil alır ve ağ içinde ağlar 

kurulmuĢ olur. Ġnternet vasıtasıyla her icracı artık kendine bir ağ kurabilmektedir. 

Böylece farklılığın sınırları küçülürken, tekdüzelik artmakta fakat icracı ve ağların 

sayısı çoğalmaktadır. Eyleyen olarak belirtilen icracılarda aranan „örtülü/karmaĢık 

tekrar‟ yapabilme yaratısı düĢerken „basit tekrar‟ yapan icracılar kurmuĢ oldukları 

ağlarla, asıl eyleyenlerin gerçekleĢtirdiği değiĢimin önünü tıkar ve taklit olanın 

güçlenerek yayılmasına katkıda bulunur. HerĢeye rağmen, bölge müzikleri üzerine 

çalıĢan icracıların internet üzerinden kurmuĢ oldukları ağlar, farklılığı ve özgür 
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yaratıyı gündeme getirebildikleri bir ortam olması açısından, günümüzde önemli bir 

değiĢimi de beraberinde getirmektedir. 

5.1.6 Ürünler 

Ürünler, her devrin güncel olan gündelik pratiklerini yansıtan ve bir sonraki devirde 

anlaĢılmasını sağlayan eyleyenlerdir. Bölge müzikleri açısından ilk önemli ürünler 

çalgıcıların solo icralarıyla yapılmıĢ olan plaklar, 45‟liklerdir. Bu ürünler ulaĢtıkları 

her ortamda dinlenilebilmeleri vasıtasıyla, bölgenin yerel müzikleri bölge 

içerisindeki baĢka yerleĢimlere, yurt içindeki ve yurt dıĢındaki birçok noktaya 

ulaĢtırarak geniĢ ağlar kurmuĢlardır. Bu ağlar sonucunda icracıyı hayatı boyunca 

tanımayacak belki de o dönem koĢullarında hiçbir ortamda göremeyecek birçok 

insana icralar ulaĢmıĢtır. Böylece, icra özellikleri ve ezgiler baĢka ortamlara 

geçerken, ezgilerin yayılması, baĢka icracılar tarafından değiĢime uğratılması, 

farklılıkların çoğalması gibi durumlara da sebep olacaktır. Ürünlerin kurmuĢ 

oldukları ağlar, teknolojiye paralel olarak sürekli geniĢlemektedir. Bu dönemin 

ardından plakların niteliği artmıĢ ve „long play‟lerle icraların süreleri uzamıĢtır. Daha 

sonra kaset, cd, dvd gibi yeni ürünler ortaya çıkarken, bilgisayarın gündelik yaĢama 

daha çok girmesiyle mp3, mp4, wma, wav vb. birçok ortam formatları çıkmıĢtır. 

Buna göre günümüzde ürünlerin sayısı her geçen gün artmakta, ürün niteliği de kayıt 

teknolojilerinin geliĢmesine rağmen göreceli bir hal almaktadır. GeliĢmiĢ stüdyolarda 

yapılan kayıtlarla ortaya çıkarılan ürünler olduğu gibi günümüzde artık evlerde, 

yolda, eğlence merkezlerinde vb. birçok ortamda yapılan kayıtlarda ilgi görmekte 

hatta internet ortamında „tık‟lanma rekorları kırarak çok geniĢ ağlar kurabilmekte ve 

yaygınlaĢabilmektedir. Örneğin, bölge müziklerini icra eden bir icracının çok 

geliĢmiĢ bir stüdyoda yaptığı profesyonel bir çalıĢmanın sonucunda ortaya koyduğu 

ürün, evde yapılan oldukça amatör bir icra ve kayıt sonucunda ortaya çıkarılan ürün 

kadar geniĢ bir ağ oluĢturamayabilmektedir. Bunun sonucunda değiĢim çok yönlü bir 

ortamla karĢı karĢıya kalmaktadır. Kimi zaman uzun ömürlü olan bu tür ağlar, kimi 

zaman da anlık olabilmektedir. Diğer taraftan, geçmiĢteki birçok üründe yeni 

ortamlara taĢınmaktadır. Gündelik pratiklerin, duygu ve düĢüncelerin değiĢtiği 

günümüz dünyasında da bu ezgiler yeniden yorumlanmakta yani farklılığa 

uğratılmaktadır. Ġcracıların ürün ortaya koymalarının bu denli kolaylaĢması, bu 

icraların niteliğini çok tartıĢmalı bir hale dönüĢtürürken, ağları küçültmekte, sayısını 

arttırmakta ve değiĢimi hızlandırmaktadır.   
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5.2 Bölge Müziklerinin DeğiĢim Sürecinde Ortaya Çıkan Yeni Kavramlar 

Tarihten günümüze nesilden nesile taĢınarak gelen ve doğal ortamlarında Ģekillenen 

ve ağlar kurarak değiĢim gösteren Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri ilk defa 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu‟nun kurulmasının ardından baĢladığı radyo 

programları ve halk arasında radyonun yaygınlaĢması süreciyle doğal ortamının 

dıĢında yer alan bir eyleyenle değiĢim göstermiĢtir. Bu değiĢimin bölge 

müziklerindeki etkisini irdelemek önemlidir; çünkü kitle iletiĢim araçlarının direkt 

olarak kurduğu ağlar, icracıların kitle iletiĢim araçlarını direkt veya dolaylı yoldan 

kullanarak kurdukları ağlar, ürünlerin kurdukları ve yine kitle iletiĢim araçlarını 

kullandıkları ağlar bölge müziklerinin değiĢiminde çok etkin olmuĢlardır. Bu değiĢim 

önce siyasi irade, daha sonra kitle iletiĢim araçlarının pazar payının büyümesiyle bu 

araçları yöneten tekel tarafından kontrol edilmiĢtir ve ortaya bölge müziklerinden 

doğan yeni kavramlar çıkmasına sebebiyet vermiĢtir. Bu kavramlardan ilki siyasi 

iradenin ulus-devlet anlayıĢından kaynaklı olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟ni 

Karadenizli kimliği altında tutarak bütünleĢtirmek isteyen politikanın kontrolünde 

gerçekleĢtirilmiĢ olan „Karadeniz türküsü‟ kavramıdır. Daha sonraki süreçte 

Karadenizli kimliğinin oluĢmasıyla birlikte Karadenizlilerin bütünsel hareketleri 

pazar için önemli bir yığın oluĢturmuĢ ve pazarın iĢtahını kabartmıĢtır. Karadeniz 

türkülerine piyasa içindeki diğer rağbet gören güncel müziklerle yapılan eklektik 

denemeler sonucunda da „Karadeniz müziği‟ kavramı oluĢmuĢtur ve günümüzde hala 

bu kavram Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin bütün olarak görülmesinin ve 

yaygınlaĢtırılarak sürdürülmesinin temelini oluĢturmaktadır. 70‟li yıllarda ortaya 

çıkan bu kavram arabesk müziğin Türkiye‟deki popülerliğinden dolayı o dönemlerde 

bir nevi arabeskleĢmiĢ Karadeniz türküsü anlamını da taĢımıĢtır. Günümüzde 

Karadeniz müziği kavram olarak arabeskleĢmiĢ Karadeniz türküsünü tam olarak 

yansıtmıyorsa da popüler müzik piyasası içerisindeki güncel türleri içinde barındıran 

Karadeniz türküsünü anlamlandırmaktadır. Yani rock tabanlı, pop tabanlı, fantazi 

tabanlı Karadeniz türküleri, Karadeniz müziği olarak adlandırılmaktadır. Çok geniĢ 

ağları oluĢturan ve bağ(ım)lı olanların gündelik pratiklerini önemli ölçüde etkileyen 

bu kavramların oluĢumları, geliĢimleri ve bölge müzikleri üzerindeki değiĢim 

hareketleri incelenmeye değerdir. “Sonuç olarak, eski sayısız biçimlerde yeniden 

yorumlanabilir. Eski, yeni yaĢam, yeni düĢünceler ve bilinçlilik biçimleriyle birlikte 

değiĢir. KarĢıtına dönüĢtürme, yeniden yorumlamanın sadece bir yoludur. Bu 
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değiĢiklikler Ģeyleri ayırt edilemez hale getirecek kadar ileri gidebilir.” (Propp, 1998: 

23). Günümüzde Karadeniz müziği olarak ele alınan kavram da ayırt edilemeyecek 

ölçüde değiĢimler yaĢamıĢtır, fakat bu çalıĢmanın merkezinde de bulunduğu üzere, 

„değiĢim‟ karĢı konulamayacak bir gerçektir. “Folklor dolaĢım halindedir ve her 

zaman değiĢir; bu dolaĢım ve değiĢkenlik onun özgül karakteristikleri arasındadır.” 

(Propp, 1998: 18). Bu durumun sadece Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri için değil 

tüm yerel müzikler için aynı olduğu açıktır, yani kültürler ve bir kültür ürünü olarak 

müzik, sürekli olarak değiĢmektedir. 

5.2.1 Karadeniz türküsü 

Karadeniz türküsü kavramı, Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin ayrı ayrı ağlardan 

gelen bağların, bir büyük ağ içerisinde birleĢtirilmesi ve bu ağın içinde eritilmesi 

olarak düĢünülmeli ve bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu süreçte ilk olarak dönemin 

usta kemençecileri ve tulumcuları yaĢadıkları yörelerden Ankara‟ya getirtilerek solo 

icraları yayınlanmıĢtır. Kemençeci Picoğlu Osman, tulumcu Gariboğlu bu Ģekilde 

solo icralarda bulunan sanatçılardandır. Ankara Devlet Konservatuarı‟nın 1937 ve 

1943 yıllarında bölgede yapmıĢ olduğu derleme çalıĢmalarının ardından Radyo‟da 

Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinden oluĢan bir repertuvar oluĢturulmuĢ ve yöre 

ağzının taklit edilmesiyle koro tarafından icra edilmiĢtir. Ġstanbul‟da ise Ġstanbul 

Radyo‟sunun kurulduğu dönemlerden itibaren Rizeli kemençe sanatçısı Hasan Sözeri 

tarafından “Karadeniz‟den Sesler” topluluğu kurulmuĢtur. “Hasan Sözeri, topluluk 

elemanlarına, bilhassa kendi repertuvarından Karadeniz Bölgesi türkülerini, kemençe 

eĢliğinde ve notaya bağlı olmaksızın, kulak dolgunluğu yolu ile öğretiyor ve yayın 

zamanları da hem türkülerin anonsunu yapıyor, hem kemençe çalarak topluluğa eĢlik 

ediyor ve hem de yönetiyordu. Yayınlarda, toplu okuma yanında, solo okumalar da 

yapılıyor ve solo okuyacak sanatçılara, yine Hasan Sözeri kemençesi ile eĢlik 

ediyordu. Topluluk içinde, kemençe yerine saz/bağlama da kullanılıyordu.” (ġenel, 

2000: 15). Karadeniz kemençesini ilk olarak bir topluluk bünyesinde buluĢturan 

Hasan Sözeri, 1950 yılında Cemile Cevher‟in akitli olarak Radyo‟ya girmesi ile öyle 

ki özlemini duyduğu Karadenizli bir üsluba kavuĢmuĢtur. Cemile Cevher, Ġstanbul 

Radyosu‟nda “Karadeniz‟den Sesler Topluluğu”nda çalıĢmaya baĢlamıĢtır ve 1952 

yılına kadar bu çalıĢmayı sürdürmüĢtür. Hasan Sözeri‟nin Ankara Radyosu‟na 

geçmesi ile topluluk dağılınca, Maçkalı kemençeci Hasan Tunç ile birlikte uzun 

yıllar sürecek bir çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Bu yıllarda Radyo‟daki diğer 
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toplulukların Ģeflerinden birlikte çalıĢmak için teklifler alan Cemile Cevher, bunları 

da geri çevirmeyerek “sırası ile Necati BaĢara‟nın yönettiği “ġen Türküler Kümesi”; 

Sadi Yaver Ataman‟ın yönettiği “Memleket Havaları Ses ve Tel (Saz) Birliği” ve 

Nedim V. Otyam‟ın yönettiği “Yurdun Her KöĢesinden DeyiĢler ve SöyleyiĢler” 

topluluklarının çalıĢmalarına da katılarak radyo emisyonlarında görev aldı...Bu süre 

içinde de, yöresinin türkülerini, o güne kadar kulağının alıĢkın olduğu kemençe 

yerine saz grubu eĢliğinde söylemek zorunda kalmıĢtı.” (ġenel, 2000: 16 – 17). 1955 

yılında Radyo‟da yetiĢmiĢ sanatçı kadrosu alarak “Yurttan Sesler Topluluğu”na 

katılan Cemile Cevher, bundan sonra halk arasında iyice tanınmıĢ ve Doğu 

Karadeniz Bölgesi türkülerini bazen kemençenin de içinde bulunduğu topluluklar ile 

bazen de kemençenin veya herhangi bir yöresel çalgının olmadığı topluluklar ile 

söyleyerek sevdirmiĢtir. Eski eĢi Ali Ekber Çiçek‟e göre: “Cemile Cevher, Karadeniz 

türkülerinin Zeki Müren‟idir.” (ġenel, 2000; 31). Cemile Cevher‟den önce baĢlayan 

ancak onunla halk arasında kabul gören Karadeniz türkülerini topluluk halinde veya 

saz grubuyla icra etme hadisesi “Karadeniz türküsü” olgusunu insanların hafızalarına 

iyice yerleĢtirmiĢtir. (Bkz. Ek CD. 63). Bu dönemde ilk kez Karadeniz‟i bütün olarak 

ele alan türkülerin  icra edilmesi ve bu yolda Cemile Cevher‟in ardından gelen Ziynet 

Sönmez, Süreyya Davulcuoğlu, Ümit Tokcan, Kamil Sönmez ve Ġbrahim Can gibi 

sanatçıların da  Radyo icra geleneğini devam ettirmiĢ olması “Karadeniz Müziği” 

kavramının da oluĢmasına öncülük etmiĢtir. Tulum çalgısı da bu süreç içerisinde 

Remzi Bekar tarafından bu saz topluluklarına sokulmuĢtur. Tulumun akort problemi 

ve saha problemi çözülmüĢ, aynı anda iki tonda çalınabilen (la ve sol kararlı) 6 çift 

delikten oluĢan tulum navı üretilmiĢtir. Özellikle HemĢin yöresi müzikleri bu yolla 

Radyo icrasına dahil edilmiĢtir.  

Radyo vasıtasıyla halk arasında genel bir tanınmıĢlık yakalayan Karadeniz türküleri, 

“Karadeniz Müziği”ne giden yolun öncülüğünü yaparken o dönemin imkanlarını 

kullanmıĢtır. Bu dönemde nota bilen yetiĢmiĢ kemençe ve tulum sanatçısı 

bulanamadığından ve Radyo icrasının da bu nitelikleri aramasından dolayı -iyi 

niyetle- solo çalgılar olan kemençe ve tulumu ya topluluk içerisinde kullanmıĢlardır 

ya da hiç kullanmamıĢlardır. Ancak bu durum, geliĢen sosyal olaylar ile Karadenizli 

kimliğinin ortaya çıkması ve pazar oluĢturması, piyasa sektörünün metalaĢması gibi 

hadiseler sonucunda piyasanın farklı arayıĢlara girmesi ile “Karadeniz Müziği” 

kavramına giden yolun zeminini hazırlamıĢtır. 
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5.2.2 Karadeniz müziği 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde Ģehir ve köy nüfusunun sosyal olaylar ve göçler 

dolayısıyla yer değiĢtirmeye baĢladığı 1950‟li yıllardan itibaren 70‟lere gelindiğinde 

göç tüm yoğunluyla devam etmektedir. Bu dönemlerde Karadenizliler dayanıĢma 

faaliyetleri içerisine girmeye çalıĢırken Trabzonspor‟un ortaya çıkmasıyla birlikte 

Türkiye‟de gerçek anlamda Karadenizlileri biraraya getiren sosyal bir olay 

gerçekleĢmiĢ olmaktadır. Bu dönem, Ġstanbul‟a baĢkaldıran, güçlüye karĢı 

güçsüzlerin bir Ģey yapabileceğini gösteren, statükoyu deviren, ihtilalci ruh haline 

sahip bir futbol takımının bu müzikle birlikte coĢtuğu ve sesini ülkeye duyurduğu 

dönemdir. Karadenizliler takımlarının Ġstanbul‟un egemenliğini devirmesini 

kutlamakta, kendilerini Ġstanbul‟dan ve özellikle Anadolu‟dan diğer göçenlerden bir 

ilki gerçekleĢtirmiĢ olarak üstün görmektedirler. Türkiye artık kemençeyi ve horonu 

Trabzonspor‟un sayesinde bilmektedir ve önlenemeyen yükseliĢi ile Doğu 

Karadeniz‟de ve gurbette yaĢayan tüm Karadenizliler bu yıllarda bir çatı altında 

toplanmakta, kemençe ve horonla yatıp kalkmaktadır. Bu olgu Karadenizli kimliğini 

ve Karadeniz müziğini zirveye taĢımıĢtır. Bu dönemde Türk Sineması‟na Karadenizli 

tiplemeler dahil olurken, gazinolara kemençe ve horon girmiĢ ve Karadenizliler 

piyasa için büyük bir pazar haline dönüĢmüĢtür. Erkan Ocaklı‟nın ve daha sonra 

Mustafa Topaloğlu‟nun bu dönemdeki satıĢ rakamları popüler müzik piyasasının çok 

üstünde çıkmıĢtır.  

Kemençe ile bağlamayı birleĢtiren Erkan Ocaklı‟nın müzik piyasasındaki ilk 

zamanları 1971 yılında baĢlamaktadır. Bu tarihten itibaren 40 civarında plak, kaset, 

albüm çalıĢması yapan Ocaklı, 350 civarında beste yapmıĢ ve 6 da filmde oynamıĢtır. 

“Maçka yolları taĢli, geluyi sarı saçlı”, “Ula ula Niyazi”, “Misir‟i kuruttun mi” gibi 

eserler bestelerinin bazılarıdır. Kendi denemesi için; “YumuĢak geçiĢle kemençeyi 

geniĢ halk kitlelerine sevdirdim. Kemençeyi önce bağlamayla, daha sonra org gibi 

diğer enstrümanlarla buluĢturdum” (Akay, 2005) açıklamasını yapmaktadır. (Bkz. Ek 

CD. 64 – 65). “Erkan Ocaklı, Trabzonspor 1.Lig‟e çıktığında Trabzonspor plağı 

yaptı. Trabzonspor adına yazılan ve bestelenen bu plak, bir anlamda ilklerden. 

Çünkü, Erkan Ocaklı‟nın Trabzonspor plağı, ulusal anlamda seslendirilen ilk 

Trabzonspor türkülerini içeriyordu. ĠĢte o plaktan: 
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„YeĢil sahaları yıktık uĢaklar yıktık.  

YaĢasın Trabzonspor, 1.Lig‟e çıktık‟” (Akay, 2005). 

Trabzonspor‟un ülke genelinde çok baĢarılı olduğu bu dönemlerde özellikle 85‟lere 

kadar Karadeniz Müziği kavramı belli bir dönem yaĢamıĢtır ve Karadenizlilik unsuru 

bu döneme damgasını vurmuĢtur. 12 Eylül‟ün yankıları ve müzik piyasasına etkileri, 

Trabzonspor‟da hızlı bir çöküĢ sürecinin yaĢanması gibi nedenler Karadenizlileri 

elde tutabilmek için popüler müzik piyasasını yeni arayıĢlar içerisine itmiĢtir. Erkan 

Ocaklı bu dönemde yaptıklarını Ģu Ģekilde açıklamaktadır: “85‟ten sonra disko tarzı 

müziklere devam ettik. Çünkü, gençlik bu tür müzikleri seviyordu. Hayatın akıĢını 

iyi takip ediyordum, sokaktaki insanların ne istediğini biliyordum. Lahana disko, 

mısır disko formatları denedik.” (Akay, 2005). (Bkz. Ek CD. 66). Özellikle yörede 

çok bilinen kol havasına “Trabzon Kolbastısı” adıyla yaptığı düzenleme halen 

Trabzon Ģehir merkezinin en çok sevilen oyun havası olma özelliğini taĢımakta ve 

dinlenmektedir. (Bkz. Ek CD. 67). Bu dönemlerden sonra piyasaya giren Mustafa 

Topaloğlu da bu tür denemeler yaparken, Oy oy Eminem kasetiyle Türkiye‟de rekor 

kırmıĢtır. 

Karadeniz Müziği‟nin özellikle arabeskin etkilerini de içinde taĢıdığı bu yıllardan 

sonra yapılan çalıĢmaların belli bir kalite tutturamasıyla birlikte bu müziğe ilgi 

azalmıĢ, popüler müzik piyasası Karadeniz Müziği‟ne yatırım yapmayı durdurmuĢ ve 

bu dönem Ģarkıcıları da popülerliğini yitirmeye baĢlamıĢtır. 

90‟lı yılların baĢında gitarıyla birlikte kendine özgü bir çalıĢma sunan Volkan 

Konak, Karadenizlilerin beklediği kalitede ve günün diğer popüler müzikleriyle 

rekabet edebilecek düzeyde Karadeniz Müziği‟ne bir ivme kazandırmıĢ ve Karadeniz 

Müziği kavramına yeni bir anlam katmıĢtır. Müzik hayatına 1987 yılında Maçka 

yöresinde yaptığı derleme çalıĢmalarını topladığı “Suların Horon Yeri” adlı 

albümüyle baĢlayan Volkan Konak; Sunay Akın, YaĢar Miraç, Ömer Kayaoğlu ve 

Nazım Hikmet gibi Ģairlerin eserlerini besteleyerek ve bestelediği müziklerin 

içerisine yöresel motifleri de katarak kendine özgü bir tarz yaratmaya 

çalıĢmıĢtır.(Bkz. Ek CD.68). Volkan Konak‟ın ürettiği müzik içerisinde yer alan 

çalgıların tümü Karadeniz Müziği‟ne yeni girmemiĢtir; ancak Volkan Konak‟ın 

Karadeniz Müziği‟ne bakıĢ açısı ve alıĢılagelmiĢin dıĢında yapmıĢ olduğu 

düzenlemeleri Karadeniz Müziği‟ne ayrı bir renk getirmiĢtir. Karadeniz Müziği‟nin 
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genç nesil arasında ilgi görmesini sağlayan bu tarz, bölgede Ģehir merkezlerinde ve 

kendini daha entellektüel olarak yorumlayanlar arasında rağbet görürken o günlerde 

köy yerlerinde ilgi görmemiĢtir.  

5 Aralık 1992 tarihinde Strazbourg‟da imzalanan, Avrupa Bölgesel ya da Azınlık 

Dilleri SözleĢmesi‟nin ardından Lazca‟yı yaĢatmak ve gelecek nesillere aktarmak 

amacıyla Lazca sözlerin kullanıldığı ilk rock müzik grubu olan “ZuğaĢi Berepe” 

kurulmuĢtur. ZuğaĢi Berepe 1995‟te “VamiĢkunan” ve 1998‟de “Bruxel Live” 

albümlerini çıkarmıĢtır. (Bkz. Ek CD. 69). Özgün tarzda yapılan çalıĢmaların bir 

diğeri de uzun yıllar yurt dıĢında sürdürdüğü çalıĢmaların ardından Türkiye‟de müzik 

piyasasına giren Fuat Saka‟dan gelmiĢtir. Fuat Saka halk arasında Karadeniz – caz 

olarak nitelenen bir müzik üretmiĢtir. (Bkz. Ek CD. 70). Farklı düzenlemeler yapan 

ve yurt dıĢından müzisyenlerle çalıĢan Fuat Saka Türkçe – Rumca ve Lazca sözlü 

türkülere çalıĢmalarında yer vermiĢtir. ZuğaĢi Berepe‟den 1998 yılında çıkardıkları 

albümün ardından ayrılan Kazım Koyuncu, 2001 yılında bu tarzı kendi yorumunu 

daha fazla katarak “Viya” albümüyle devam ettirmiĢ 2004 yılında da “Hayde” adlı 

albümü çıkarmıĢtır. (Bkz. Ek CD. 71). Kazım Koyuncu‟nun müziği Laz Kültür 

Hareketi‟nin en önemli ayağı sayılırken, 2005 yılının Haziran ayının 25. günü kanser 

hastalığına yenik düĢerek aramızdan ayrılmasıyla bu hareket de sekteye uğramıĢtır. 

Birol Topaloğlu tarafından sürdürülen çalıĢmalarla bu hareket ayakta tutulmaya 

çalıĢılmaktadır. (Bkz. Ek CD. 72). Kazım Koyuncu‟yu yaĢatmak adına da ölümünün 

ardından “Dünyada Bir Yerdeyim” adlı önceki çalıĢmalarından ve kayıtlarından 

oluĢan bir albüm çıkartılmıĢtır. OluĢturulmaya çalıĢılan Laz kimliğinin ne kadar 

gerçekçi olduğu hakkında tartıĢmalar günümüzde de sürüp giderken Laz Müziği adı 

altında etnik bir müzik türü de bu dönem müzik piyasası tarafından ortaya 

çıkarılmıĢtır. Günümüzde Kazım Koyuncu‟yu „basit tekrar‟ ve „taklit‟ yoluyla 

yaĢatma çabasına giriĢen gruplar da mevcuttur. Bu durumda Kazım Koyuncu (b)ağ, 

ardından gelerek basit tekrarını yapanlar ise bağ olmaktadırlar. Bunların yanı sıra 

bölge müziklerini kendine özgü tarzlarda yorumlayabilecek birikime ve yaratı 

yeteneğine sahip müzisyenler ve gruplar da yeni denemeler yapmaktadır yani 

karmaĢık/örtülü tekrar yaparak yeni (b)ağlar oluĢturmaktadırlar. 

Bölgede bu gibi özgün çalıĢmalardan çok daha büyük bir kitleye ulaĢan, popüler 

müzik piyasasının yeniden gündemine oturan ve özellikle köy yerlerinde daha çok 

tüketilen çalıĢmalarda vardır. Bunların ilk temsilcisi olarak Ġsmail Türüt 
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görülmektedir. 1998 yılına kadar yöresel alanda yapmıĢ olduğu çalıĢmaları Ġbrahim 

Tatlıses‟in firması olan Ġdobay ile ülke geneline taĢıyınca büyük bir dinlenme oranı 

yakalamıĢtır. (Bkz. Ek CD. 73). Ġsmail Türüt 20 yıllık bir serüvenin ardından yerel 

çizgilerden ülke geneline yayılmıĢtır. Tarz olarak ona yakın olan ve kendince bir 

çizgi yakalamaya çalıĢan diğer bir isim de Hülya Polat‟tır. (Bkz. Ek CD. 74). Bir de 

Karadeniz müziğinin Erkan Ocaklı‟dan sonra unutulmuĢ olan ve Davut Güloğlu ile 

yeniden baĢlayan tekno alt yapılı halk arasında Karadeniz – pop denilen tarzda içine 

kemençe katılmıĢ pop – arabesk müzik Karadeniz Müzik piyasasını etkilemiĢtir. 

Davut Güloğlu‟nun 2001 yılında çıkarmıĢ olduğu “Nurcanum” ve 2003‟te çıkardığı 

“Katula Katula” albümleri bu yılların en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer 

almıĢtır. (Bkz. Ek CD. 75). Davut Güloğlu‟nun popüler müzik piyasasında yakalamıĢ 

olduğu bu baĢarı diğer yapımcılarında iĢtahını kabartmıĢ ve ticari kaygılarla birçok 

isim Karadeniz – rap vs. gibi tarzlarda albümler yapmıĢtır. (Bkz. Ek CD. 76). 

Özellikle son dönemde Karadeniz halkına hitap etmeye çalıĢan televizyon ve radyo 

kanallarının ortaya çıkmasıyla Cinan Müzik, ġabka Prodüksiyon vb. birçok firma ve 

sundukları yerel isimler de piyasadan önemli bir pay almıĢlardır. Günümüzde, 

internet ve internetin sağladığı ürünlerin kolay eriĢilebilirliği, piyasa ürünleri olan 

kaset ve cd‟lerin satılmamasına neden olmakta ve piyasanın ürün yapısına buna göre 

değiĢime uğrayarak promosyon yöntemleri de değiĢim göstermektedir. Bunların 

doğal sonucu olarak da, piyasanın ortaya çıkardığı Karadeniz Müziği kavramı da 

değiĢim yaĢamaya devam etmekte ve en baĢından beri Doğu Karadeniz Bölgesi 

müziklerinden çok ayrı bir noktada iken kendi içinde yaĢadığı değiĢimlerle de çok 

çeĢitli mikro anlamlar almaya da devam etmektedir. Günümüzde Karadeniz müziği, 

hemen hemen her birey için ayrı bir anlam ifade ederken, bu değiĢim sürecinin takibi 

ve çözümlenmesi makroya mikro bakabilen ve tekilliklere inebilen (b)ağsal düĢünce 

ile her dönemde mümkün olabilecektir. 
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6.  SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma, en baĢta Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin durağan olmadığını, 

değiĢimin de yeni baĢlamadığını göstermektedir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan 

bir anlayıĢ olarak dünyanın değiĢim sürecinin hızını takip edemeyen, günün Ģartlarını 

yakalayamayan ve değerlendiremeyen yakın geçmiĢi otantik kabul ederek korumaya 

çalıĢan zihniyete karĢı, değiĢimin varlığını ve değiĢimin dünyanın oluĢundan itibaren 

devam ettiğini savunmaktadır. Kısacası, değiĢimin, değiĢmeyen tek gerçek olduğunu 

ifade etmektedir. 

Dünya üzerindeki bir çok alanda sonsuz sayıda yerel müzik unsuru 

bulunabilmektedir. Bu sonsuz sayıdaki müziklerin elbette ki bir kökü vardır; fakat bu 

kök küçük bir noktadır ve kökten sapmalar ilk insan varlığının hemen ardından 

baĢlamıĢtır. Yani bir anlamda kökten sapma olmasaydı zaten bir tane dünya toplumu 

ve bir tane de dünya müziği olurdu, böylece etkileĢim ve değiĢim olmadan insanoğlu 

makro bir biçimde yaĢamını devam ettirirdi. Dolayısıyla, bu çalıĢma sosyal 

bilimlerin son dönemlerde sıkça çalıĢtığı köken arayıĢına ve her soyut veya somut 

nesneye kimlik yükleme çabasına karĢı; mikro bakıĢ açısını, makro ile mikro analiz 

arasındaki farkları, farklılıklar üzerinden köken aramak ve kimlik yaratmak yerine, 

farklılıkların nasıl taĢındığını ve etkileĢimin unsurlarının kimleri nasıl bağladığını, bu 

etkileĢim sırasında tekrarın nasıl yapıldığını, yapılan tekrarın durumuna göre eyleyen 

olma özelliğinin taĢınıp taĢınmadığını ve neyin bağ neyin (b)ağ oluĢturduğunu 

anlatmaya kalkıĢarak kökenci anlayıĢtan uzaklaĢmıĢtır. Paragrafın baĢına dönecek 

olursak sonsuz sayıdaki müzik yapısı için sonsuz sayıda kök aramak veya bundan 

sonra oluĢacak olan yeni müzik türleri içinde yeni kökler yaratmak insanın varoluĢ, 

üreme ve üretme ilkesine ters bir tutumdur. Ġki farklı cins birleĢmediği sürece doğal 

yollardan üreme mümkün olamayacağı gibi dünya müziklerinin değiĢim sürecinde de 

iki farklı tür birleĢerek ortaya yeni bir üreyen, yani (b)ağ çıkarmaktadır. ÇalıĢma 

içinde de görüldüğü gibi, insanoğlunun çoğalması gibi, müzik de her birleĢmeden 

sonra ortaya yeni (b)ağlar çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu çalıĢma müzikoloji alanında 
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sosyal bilimler ile aynı paralelde iĢleyen köken çalıĢmalarından farklı bir duruĢ 

sergilemektedir. 

Dünya üzerinde süre giden çalıĢmaların sorgulanmaması ve hakim olanın devam 

ettirilerek yaygınlaĢtırılması sosyal bilimler için yeni sonuçlar vermeyen eskinin 

basit tekrarı olan ve sömürü düzeninin iĢleyiĢine dokunmayan, yanlıĢ bir adımdır; 

fakat gerçek bilim insanları için asıl olanı sorgulamak doğru bir adım olacaktır. Son 

çeyrek yüzyılda, sorgulamak denince sosyal bilimciler nedense bu davranıĢı hep 

köken sorgulamak olarak algılamaktadırlar. Asıl olan sorgulama seçeneğini ise 

görmezden gelerek hakim olana kazanç sağlamayı yeğlemektedirler. Fakat, 

insanoğlu binlerce yıldır herĢeyi taĢımakta yerini ve içeriğini değiĢtirmekte, 

sorgulamadan, Ģuursuzca, ne olduğuna bakmadan neyi var neyi yoksa birbiriyle 

paylaĢmaktadır. Bu bazen savaĢ yoluyla bazen barıĢ ortamında olmakta ve bu 

etkileĢim süresince kimse kimseye danıĢmamakta veya bilinçli bir taĢınma, taklit 

veya tekrar yapılmamaktadır. Bu durum, dünyanın hatta doğadaki tüm canlıların 

doğal hareketidir. Bunun sonucu olarak da, yukarıda belirtildiği gibi sonsuz sayıda 

oluĢlar, yani (b)ağlar meydana çıkmıĢtır. ġimdi bu (b)ağları sorgulamak mümkün 

olamayacağı gibi, (b)ağların kökenini sorgulamak da, değiĢim sürecini hakim olan 

anlayıĢa göre değerlendirmek anlamına gelmektedir ki, o da dünya üzerindeki 

sömürü düzeninin devam edebilmesi adına oldukça önemli bir çaba olarak 

görülmektedir. Bu sebeple, çalıĢmada sömürü düzenine kazanç sağlayan köken değil, 

sorgulanması gereken asıl Ģey yani hakim görüĢ sorgulanmıĢtır. 

Ağları, bağları, eyleyenleri ve değiĢim süreçleri ile (b)ağların oluĢumlarını 

açıklayabilmek için alanların belirlenmesi gereklidir. Bu alanlardaki farklılıkların 

niteliğini (b)ağsal düĢünce ile açmak için kuramsal arka planda taĢınma ve etkileĢim 

ile yakın iliĢki kurularak ve makro yerine mikro bakıĢ açısıyla tekilliklere inerek 

taĢıyıcı / eyleyen iliĢkisi ortaya konulmuĢtur. Ġnsan olan ve olmayan eyleyenler 

belirlenmiĢ ağ oluĢumları, ağı oluĢturan bağlar ve değiĢimle birlikte oluĢan (b)ağlar 

açıklanmıĢtır. Böylece değiĢimin oluĢumu, nedenleri, alanları ve hızı tek tek farklılık 

gösterdiği tespit edilen her alan için belirtilmeye çalıĢılmıĢtır. Böylece, bazı Ģeylerin 

nasıl değiĢtiği, bazı Ģeylerin ise nasıl muhafaza edilmeye çalıĢıldığı (b)ağsal düĢünce 

ile çözümlenmiĢtir. Ayrıca bazı bölgelerde müzik teknik açıdan ilerlerken, bazı 

yerler de teknik açıdan nasıl geriye gidilebiliyor sorusu da cevaplandırılmıĢtır. 

Unutulmamalıdır ki, değiĢim her zaman geliĢim anlamına gelmemektedir. DeğiĢimi 
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yapan eyleyenler sahip olma içgüdüsü ile karmaĢık/örtülü tekrar yapmaktadır. 

Özellikle iyi ve pozitif yönde ilerlemeyi sağlamak gibi bir düĢünce içerisinde 

olmayabilirler. Nitekim, yerel müzikler de her zaman değiĢim yoluyla ilerleme 

göstermezler, önemli olan değiĢtirenlerin yani eyleyenlerin nasıl değiĢtirdiğidir. 

Bu çalıĢma, Doğu Karadeniz Bölgesi müziklerinin bölgede yaĢayan topluluklara mal 

edilme çabasının ne kadar boĢ bir çaba olduğunu göstermektedir. Tüm milliyetçi 

tezlere ve bakıĢ açılarına karĢı önemli bir (b)ağdır. Bölgede yaĢayan toplulukların 

ırkı, dini, dili vb. özellikleri, etkileĢim unsurlarının belirlenmesinde yardımcı 

olmaktan öte hiç bir anlam ifade etmemektedir. Bölgedeki (b)ağların her biri bu 

özellikleri uzun yıllar önce ortadan kaldıracak kadar niteliklidir ve etkileĢim 

belirtilen bir çok alanda hala sürmektedir. Yani değiĢerek oluĢanlar, sürekli olarak 

taĢınmakta, yeni değiĢkenlerle etkileĢmekte ve yeni (b)ağ oluĢumları artarak devam 

etmektedir. 

(B)ağsal düĢünce, yeryüzündeki tüm yerel kültür ürünlerine özellikle müziklere 

gerçek anlamda yaklaĢabilmek yani daha mikro bakabilmek için gerekli yolu 

göstermektedir. Bu yol sayesinde, yerel kültür ürünlerine yaklaĢım çok daha objektif 

ve barıĢçı bir biçimde değerlendirilebilecektir. Ġdeolojik olandan uzak duran, mevcut 

olan içindeki çözümlemeleri yapan ve yalnızca yeniliği arayan, değiĢimi ifade etme 

çabasının kuramsal zeminini oluĢturan (b)ağsal düĢünce ile bir çok çözümsüzlük 

çözüme kavuĢabilecektir. Doğu Karadeniz Bölgesi gibi çözümsüzlükler içinde 

tartıĢılan önemli bir alan da, bu Ģekilde farklılıklarını fark ederek,  ortaya koyarak ve 

yerel yaratılarına sahip çıkarak kendini ifade edebilecektir. 

(B)ağsal düĢünce, her açıdan özgürlüğü arttırmaktadır. Hakim olanın dıĢına çıkarak 

yeniliğe bakabilmeyi ve yeniliği ifade edebilmeyi gerektirir. Böylece, çalıĢılan her 

alanda insan ile ilgili her duruma sahip çıkar ve her birini kendisine yardımcı olarak 

görür. Bu sebeple de uygulanabilirliği yüksektir ve ideolojik olana karĢı duruĢu ile 

verimli bir çalıĢma yoludur. Böylece, yerel kültür ürünlerinin hala canlı kalabildiği, 

bu ürünlerin halkın gündelik pratiklerinde görülebildiği bir alanda uygulanabileceği 

gibi, yerel kültür ürünlerinin görülmesinin neredeyse imkansız olduğu alanlarda da 

uygulanabilir. 

Ġnsan, hem kültür taĢıyıcısı hem de kültür yaratıcısıdır. Böylece, eyleyen olur ve fark 

yaratarak kendine özgü bir ağ oluĢturur. (B)ağlar, bu yaratıların birbirleri ile 



 
154 

etkileĢimi sonucu ortaya çıkan dönüĢümlerden ibarettir. Bu sebeple, (b)ağsal düĢünce 

basit tekrarı da kapsayan örtülü/karmaĢık tekrarı öne çıkarır ve yaratıyı yüceltir. 

Yeniliğe giden yolu görerek, mevcut olanın eyleyenler tarafından farklı tınılara, 

biçimlere, lezzetlere, oyunlara vb. dönüĢmesine seyirci kalmamakta ve bu veriler 

ıĢığında değiĢimin yönünü ve etkiĢim alanlarını belirlemektedir. 

Farklılıkların oluĢmasını sağlayan ve etkileĢimi yönlendiren sebepler çok çeĢitlidir. 

Ġklim, yeryüzü Ģekilleri, ulaĢım olanakları, ticaret alanları, yol güzergahları, göçler, 

gelenekler, savaĢlar gibi sonsuz sayıda etkileĢime neden olacak durum mevcuttur. 

(B)ağlar, ancak bu etkileĢimler sonucundaki dönüĢümler ile oluĢabilecektir.  Hiç bir 

Ģekilde iletiĢim imkanı bulunmayan tamamen kapalı alanlarda taĢınma ve etkileĢim 

söz konusu olmayacağından değiĢim de oldukça yavaĢ seyredecektir. Bu durum, 

(b)ağın oluĢamayacağı anlamına gelmektedir. Bu durumda yalnızca ağ kurulması 

mümkündür. Bu ağ, kendisine bağlı olan bağlardan oluĢacaktır ve değiĢim bu ağın içi 

ile sınırlı kalacaktır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi, oldukça açık ve etkileĢimin üst seviyede olduğu bir alandır. 

Bölge içerisinde farklılık gösteren yapılar bu çalıĢma içerisinde tespit edilmeye 

çalıĢılarak, her biri (b)ağlar yoluyla açıklanmıĢtır. Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde 

coğrafi konum, fiziksel Ģartlar, yeryüzü Ģekilleri, dereler, iklim vb. taĢınma 

yönlerinde belirleyici unsurlardan olmuĢlardır ve bir çok alanda etkileĢim alanlarını 

bu unsurlar belirleyerek müzikal farklılıkların oluĢumunda etkin olmuĢlardır. Bunun 

yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde eyleyenler „sahip olma‟ davranıĢını sıklıkla 

göstermiĢlerdir. Aynı ezginin bir çok değiĢik çeĢitlemesini bir çok yörede hatta aynı 

köyün içinde dahi görebilmek mümkündür. 

Doğu Karadeniz Bölgesi tarihsel süreçte yaĢadığı yoğun göç ve yer değiĢtirme 

hareketleri, savaĢlar, ticaret vb. unsurlarla da sürekli etkileĢim içinde olmuĢtur. Bu 

sebeple özellikle Ģehir merkezleri ve ulaĢım güzergahları üzerinde bulunan alanlar 

çok daha fazla etkilenmiĢ ve bu alanlarda kökten sapma çok daha eski dönemlerde 

baĢlamıĢtır. Bu durum, bu alanlarda oluĢan bağların defalarca farklı (b)ağlara 

dönüĢtüğünün de bir göstergesi olarak görülmektedir. 

Mekanlar, çalgılar, icracılar, kurumlar, kitle iletiĢim araçları ve ürünler gibi 

eyleyenlerin bölge müzikleri için önemli ağlar kurdukları ve bağları etkileĢimin 

müsaitliğine ve niteliğine bağlı olarak (b)ağa dönüĢtürebildikleri görülmüĢtür. Kitle 
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iletiĢim araçlarından önce değiĢimi sağlayan mekanlar, çalgılar, icracılar ve kurumlar 

gibi (b)ağ unsurları kendi dönemlerindeki etkileĢimin derecesine göre bir değiĢim 

yaratmıĢlardır. Ancak kitle iletiĢim araçları ile birlikte değiĢimin hızı artmakta ve 

ürünler de bu anlamda bu hızlanmaya katkı sağlamaktadırlar. Zaman zaman 

dayatmayla, zaman zaman kendiliğinden oluĢan bu dönüĢümler çok daha geniĢ 

alanlarda ve çok daha hızlı bir Ģekilde sağlanmakta ve insanlar çok uzak alanlarda da 

(b)ağ haline dönüĢebilmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde siyasi (b)ağlar, dini (b)ağlar, etnik (b)ağlar, ticari 

(b)ağlar, sporla ilgili (b)ağlar vb. birçok (b)ağ sosyal hayatın devamlılık ve değiĢim 

süreçlerini yönetmektedir. Bölge müziklerinin değiĢim sürecinde bu (b)ağların bir 

çoğu az veya çok etkin olmakla birlikte, bunlardan daha önce belirtilen mekanlar, 

çalgılar, icracılar, kurumlar, kitle iletiĢim araçları ve ürünler bu çalıĢma içerisinde 

analiz edilmiĢtir. Günümüze dek, siyasi, dini, etnik ayrımcı, milliyetçi, çıkarcı vb. 

iliĢkilerin kurmuĢ oldukları ağların bölge müziklerini yönetme eylemleri ve bölge 

müzikleri üzerine ortaya koydukları kirli düĢünceler, özellikle bu ağlardan ve bu 

ağlara bağ(ım)lı olanlardan uzak durulmasına ve bu düĢüncelerin dıĢlanmasına sebep 

olmuĢtur. Her anlamda özgür bir duruĢ sergileyen (b)ağsal düĢünce tüm bu 

çözümsüzlüklere karĢı olarak çözüm önerimiz olmuĢtur. 

Bölge müziklerinin değiĢim süreci gerek içerdiği farklılıkların değerlendirilmesi ve 

gerekse son yüzyıl gibi bir sürede geçirdiği değiĢimler ile birlikte yansıtılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Buna göre, bölgede çalıĢma kapsamında ele alınan yerleĢimler 24 

farklılık gösteren (b)ağ dönüĢümleri olarak incelenmiĢtir. Ortaya çıkan tablo 

sonucunda bu oluĢumların nedenleri belirtilerek sonuç olarak sınırsız sayıda 

çıkabilecek eyleyenlerin bölge için en önemli görülen 6 tanesi belirlenmiĢtir. Son 

dönemde kitle iletiĢim araçlarının ve ürünlerin etkisinin daha üst seviyede olması 

sebebiyle bölge müziklerinin bu etkileĢimleri sonucu ortaya çıkan yeni kavramların 

nedenlerine ulaĢılarak günümüzde ortaya çıkan sonuçlara varılmıĢtır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde çalgılar benzerdir 

fakat aynı tavırla icra edilmemektedir. Hemen hemen her yerleĢimin mevcut bir 

yaylası vardır fakat kullanım Ģekilleri müzik ve oyun anlamında farklılık 

göstermektedir. Bölgede özellikle sahil kesiminde oynanan oyunların büyük bir 

bölümüne horon adı verilmekle birlikte, çeĢitlilik üst seviyede görülmüĢtür. 

Ġcracıların taĢıdığı yerel kültür ürünleri önce basit tekrar ve ardından icracının 
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eyleyen olma özelliğini sağlayan yaratı yetisi ile birlikte karmaĢık/örtülü tekrara 

dönüĢmekte ve farklılıklar ile yeni oluĢlar yaratılmaktadır. Günümüzde yaratı yetisi 

kitle iletiĢim araçlarının tehdidi altındadır. Ġcracıların kulakları aynı ezgiler ve 

yapılarla maruz bırakılarak yaratı yetenekleri kuĢatma altına alınmıĢ durumdadır. 

Bunun sonucunda bölgede yerel kültür ürünlerini tekrar ederek geleceğe yeni oluĢlar 

ile taĢıyabilecek eyleyen sayısı oldukça azalmıĢtır. Buna karĢılık, ürünlerin kolay 

oluĢturulabilmesi, her ortamda rahat ve ucuz tüketilebilmesi sıradan ve kalitesiz 

icraların tekrarlanmasına neden olmaktadır. Böylece ortaya çıkan ürünlerin de 

merkezi değiĢmektedir. Yani üretimin merkezi çoğu kez bölge sınırları dıĢında kalan 

Türkiye‟de müzik endüstrisinin merkezi konumunda bulunan Ġstanbul olmaktadır. Bu 

durum tekrar edilen ürünlerin yönünü değiĢtirmekte ve bunun yanı sıra da yerel 

üretimleri sınırlayarak bağları Ģekillendirmektedir. Genel görüĢ, bu gerçeği 

yadırgayarak bu üretim tarzına “yoz” olarak bakmakta ve kendince entellektüel 

olanlar bu üretim yapısına sırtına dönmektedir. Ancak, gerçekten kaçarak veya 

gerçeğe sırt dönerek oluĢan bu üretim yapısının gerçeği değiĢtirilemeyeceği gibi, bu 

konunun çözümü de bu yöndeki yeni üretimlerden geçecektir. Yani kitle iletiĢim 

araçlarının oluĢturduğu ve oluĢturmaya devam edeceği (b)ağ dönüĢümlerinin 

yetiĢmiĢ ve yaratı yeteneğine sahip, araĢtırmacı, yöresini bilen yeni eyleyenlere 

ihtiyacı vardır. Görüldüğü gibi, üretimin yönü artık yerelden merkeze değil 

merkezden yerele doğru geliĢmektedir. Günümüzdeki köken çalıĢmaları ve bilim 

adamlarının önlerine gelen her soyut ya da somut nesneye kimlik yükleme çabaları 

bunun sonuçlarından biridir. Bu durum yaratıyı daha kıymetli hale getirerek (b)ağ 

oluĢumlarını ve kök dönüĢümlerini daha anlamlı kılmaktadır. Yani sonuç olarak 

merkezi yapılarda üretilecek yeni, doğru ve yaratı içeren ürünler farklı alanlarda 

yeniden köklenerek yeni dönüĢümleri oluĢturacaktır. Buna göre ortaya çıkan bu 

dönüĢümlerde yeni (b)ağlarla birlikte sonsuza dek değiĢerek bölge müziklerinin 

değiĢim sürecine yön vermeye devam edecektir. 
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