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TRABZON VİLÂYETİ TÜRKÜ, ATIŞMA, ATMA TÜRKÜ VE 

DESTANLARINDA CİNSELLİK 

ÖZET 

Bütün toplumlar kendi coğrafyalarında, yakın coğrafyalarların iletişim ve etkileşimi 

yoluyla kendi kültür ürünlerini ortaya çıkarır. Bu kültür ürünlerinin çeşitliliği 

toplumsal olaylar, savaşlar, afetler, gelenek ve görenekler tarafından 

belirlenmektedir. Bunun yanısıra bu çeşitlilik, yöre halkının karakteristik yapısı 

doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Yapısı itibariyle sembolik bir dile sahip 

olan halk kültürü öğelerini, toplumların kendi normlarıyla değerlendirmek, toplumun 

diğer toplumlardan farkını ve benzerliğini anlamak için önemlidir. Sembolik dilin 

sosyal yaşantı içerisinde kullanım alanlarından biri olan cinsellik konusu diğer 

konulardan daha fazla sembolik yaklaşıma ihtiyaç duymuştur. Cinsellik açısından 

halkın bakış açısını anlayabilmek için bu sembolik dili, halk kültürü ürünleri 

içerisinde saptamak önemlidir.  

Bu çalışmanın başlatılmasındaki en önemli sebeplerden biri Trabzon vilâyeti halk 

kültürü ürünleri içerisinde cinsel içerikli türkülerin yerinin tespit edilmesi ve yapılan 

tespitlerin neticesinde kullanım niteliği ve niceliğinin ortaya konulabilmesidir. 

Çalışmada bu cinsel içerikli türküler atışma, atma türkü, destan gibi farklı biçimlerde 

kategorilendirilmiştir. Bedensel bölgeler ve bedensel faaliyetler cinsel içerik 

açısından incelenmiş ayrıca toplanan içerikler litaratür taraması ve alan araştırma 

yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Bu incelemeler sonucunda cinsel içerikli sözler 

içerisinde vücut bölgeleri ve cinsel eylemlerle ilgili en çok kullanılan öğeler ortaya 

çıkarılmıştır.  

Trabzon vilâyetinin özellikle Akçaabat, Maçka ve Çaykara ilçeleri, benzerlikleri ve 

farklılıkları berlirlemek için kemençe ve kaval gibi yerel enstrümanların farklı 

kullanımı nedeniyle birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Müstehcen söz kullanımının 

kemençeli Âşıklık geleneği içerisinde farklı bir yeri ve bu gelenek icra edilirken 

insan hareketlerine etkileri bulunmaktadır. Ayrıca müstehcen söz kullanımı insan 

iletişiminde de yer edinmiştir. Müstehcen atışma pratiklerinde, müstehcen ve cinsel 

olarak açık söz kullanımının yaş ve cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği tespit 

edilmiştir. Ayrıca horonlar ile bütünleşmiş uygulama biçimleri, “atma türkü” ve 

“atışma”nın sözel eşlik özelliği örneklerle gösterilmiştir.  

Konuya ulaşmak için Trabzon vilâyetine ait yaklaşık 13.000 mani taranmış, cinsel 

içerikli olduğu düşünülen maniler ve türküler kategorilendirilmiştir. Tez konusunun 

müzikal bağlamda daha iyi incelenebilmesi ve karşılaştırılabilmesi için yapılan 

literatür çalışmalarına ek olarak alan araştırmalarında görsel ve işitsel örnekler 

alınmıştır. Akçaabat, Maçka ve Çaykara ilçelerinde 6 farklı alan araştırmasında 6 

farklı kişiyle görüşme yapılmış konuyla ilgili ses ve video kayıtlar yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Trabzon, Karadeniz, Halk Kültürü. 
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SEXUALITY IN TRABZON PROVINCE’S FOLK SONG, ATIŞMA,  

ATMA TÜRKÜ AND EPIC SONGS 

SUMMARY 

All societies reveal its own cultural products via convergence of close geographies 

with communication and interaction within itown geography. The diversity of these 

culture products is determined by social events, wars, disasters, traditions. In 

addition, this diversity varies in the direction of the characteristic structure of local 

people. It is important to evaluate the folk culture items, which have a symbolic 

language in their structure with the norms of the societies in order to understand the 

difference and similarity from other societies. Sexuality subject which is one of the 

usage areas of the symbolic language in social life needed more symbolic approach 

than the other subjects. It is important to determine this symbolic language in folk 

culture products to understand the point of view of the people in terms of sexuality. 

One of the most important reasons for starting this study is to determine the place of 

the sexual content of the folk culture products in Trabzon province and to reveal the 

usage quiddity and quantity in the result of the determinations made. In the study, 

folk songs with sexual content were categorized in different forms such as ‘atışma
1
‘, 

‘atma türkü
2
‘ and ‘epic songs’. Bodily parts and bodily activities was examined in 

terms of sexual content and also gathered contents were compared with the literature 

review and fieldwork methods. As a result of these examinations, the most frequently 

used items related to bodily parts and sexual acts were revealed in the lyrics with 

sexual content. 

Especially Akçaabat, Maçka and Çaykara districts of Trabzon province were 

compared with the each other because of different use of local instrument like 

kemençe and kaval to determine similarities and differences. The use of obscene 

lyrics is a different place within the tradition of ‘Kemençeli Âşıklık’
3
 and there are 

effects on human movements while this tradition is being practiced. Besides, the use 

of obscene lyrics has also taken place in human communication. In obscene atışma 

practices, it has been found that the use of obscene and sexually explicit lyrics varies 

according to age and sex. In addition, the forms of practice integrated with ‘horon’
4
 

with the verbal accompaniment feature of ‘atma türkü’ and ‘atışma’ are illustrated 

with examples. 

In order to reach the topic, approximately 13.000 lyrics of Trabzon province were 

reviewed and the lyrics that were thought to have sexual content were categorized. In 

                                                      
 

1
 Atışma : Kind of a duel song with improvization 

2
 Atma Türkü : Improvized folk songs 

3
 Kemençeli Aşıklık : Troubadourism with folk fiddle 

4
 Horon : Blacksea Folk Dances 
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addition to the literature studies for the better examination and comparison of the 

thesis topic in the musical context, visual and auditory examples were taken in the 

fieldworks. Likewise, 6 different interviews were conducted with 6 different people,  

related audios and videos were recorded in Akçaabat, Maçka and Çaykara districts. 

 

Keywords: Sexuality, Trabzon, Blacksea, Folk Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

1.  GİRİŞ 

Tarih boyunca insan, gördüğünü duyduğunu tatklit etmiş, yazmış, çizmiş ve 

resmetmiştir. Toplumların halk kültürü içerisinde sosyal ve kültürel yapılarını 

etkileyen en önemli etmenlerden biri de gördüğü ve akabinde taklit ettiği, yazdığı, 

çizdiği ve resmettiği yakın çevresi yani coğrafyasıdır. Coğrafi şekiller, bitki örtüsü, 

iklim, hava durumu standartları ya da değişkenliği, habitat, insanların yaşam 

alanındaki canlılarla, doğayla ya da doğa olaylarıyla ilişkisi halk kültürü ürünlerinde 

kendilerine fazlasıyla yer bulmuştur. Birey ve toplumların, sosyal ve kültürel yapı 

paralelinde fiziksel çevresiyle geliştirdiği ilişki ortaya koyduğu halk kültürü 

ürünlerinin oluşması ve belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Türküler mevzu bahis olduğunda, öncelikle anlatımının sembolik bir dil yapısına 

sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Türkü metinlerinin ve dizelerinin manalarının 

doğru anlaşılabilmesi, açıklanması ve en önemlisi algılanabilmesi için bu sembolik 

dilin özelliklerinin iyi bilinmesi ve toplum tarafından bu öğelerin paylaşılması 

önemli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle türkülerin anlatımındaki mecâz, sembol ve 

metaforlar oldukça etkilidir. Dolayısıyla bir türkünün ifade dilini ve anlatımını 

anlayabilmek için ortaya çıkarıldığı yörenin ve yöre çevresinin kendine has, soyut 

tariflerinin dinleyici ve okuyucu yönünden anlaşılabilir olması için bu yöreye ait 

türkü sözleri içerisinde yörede paralellik gösteren imgeleri iyi bilmeye ve öğrenmeye 

ihtiyaç vardır (Mirzaoğlu, 2010, s.129). 

Trabzon halk kültürü içerisinde bu imgeleri cinsellik başlığı altında değerlendirmek, 

yörenin cinselliğe bakış açısını görebilmek için mutlak öneme sahiptir. Bu bakış 

açısını halk kültürü ürünleri içerisinde aramak, yörenin cinsellik konusunda 

düşünceleri, tutum ve davranışlarını görebilmek için en uygun yöntemlerden biridir. 

Sözlü ve yazılı kültürün önemli bir parçası olan türkü ve maniler, halkın söylemek 

istediğini sansürsüz ve eksiksiz dillendirebildiği,halk yaşantısını somut bir şekilde 

ortaya koyan halk kültürü ürünleridir.  

 



 

2 

1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı 

Darü’l-Elhân’ın 1922 yılında başlattığı anket çalışmaları ve ardından Dar’ül-Elhân 

heyetinin 1926 yılında ilk olarak ses kayıt cihazlarıyla Anadolu’ya seyahate 

çıkmasıyla başlayan saha çalışmalarından günümüze dek yapılan bütün saha 

çalışmalarına kadar elde edilen ürünlere baktığımızda ortaya çıkartılmayı bekleyen 

daha nice halk kültürü ürünü olduğunu görebilmekteyiz. Doğru Karadeniz’in 

engebeli, zorlu coğrafyası ve değişken iklimi içerisinde bu ürünlere ulaşılması 

geçmişte şüphesiz oldukça zor ve zahmetli bir işti. Günümüzde teknolojinin 

gelişmesi, insana ve bilgiye ulaşım imkanlarının artmasına rağmen elde edilen 

çalışmaların hala yetersiz bir seviyede olduğu görülmektedir. Bütün bu 

yetersizliklerin yanında çalışma konumuz olan cinselliğin geleneksel yaşantı 

içerisinde tabu olarak görülmesi, toplum tarafından konuşulması ve tartışılması ayıp 

olarak kabul edilmesi, bu konu özelinde çalışmaların az olmasına neden olmaktadır. 

Tez çalışmasına başlanılan dönemden, tezin konu ve kapsamının şekillenmeye 

başladığı döneme kadar gelinen süreçte, yörenin geniş kültür coğrafyası göz önüne 

alınarak mümkün olduğunca çalışma alanı ve yöre sınırları daraltılmıştır. Birbirine 

yakın köylerde farklı pratikler olması sahanın küçültülmesi konusunda belirleyici 

olmuştur. İlk dönemde Doğu Karadeniz olarak belirlenen konu çerçevesi, etnik 

yapılar, farklı din ve dil kullanımlarından kaynaklı çerçevenin Trabzon vilâyetine 

kadar indirgenmesini zorunlu kılmıştır. Çalışma sahasının belirlenmesinde önemli 

etkenlerden bir tanesi de araştırmacının tüm yaşamı boyunca yöre yaşantısı ve 

kültürüne olan aşinalığı olmuştur. 

Saha içerisinde yöre ağızlarını bilmek, yöre insanının yaşantısını, tepkilerini ve 

davranışlarını tecrübe edinebilmek çalışmanın devamlılığı ve doğruluğu açısından 

kritik önem arz etmektedir. Alan araştırmaları, daha yoğun olarak Çaykara ve Maçka 

ilçelerinde yapılmıştır. Bu ilçe seçimlerini yapmada belirleyici olan şey öncelikle 

yörelerin birbirinden farklı enstrüman kullanımları ve sonrasında ulaşılabilecek 

kaynak kişilerin bu yörenin geçmiş ve bugünkü kültürüne hakim olmalarıdır. 
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1.1.1 Kullanılan yöntem ve teknikler 

Trabzon özelinde yapılan etnografik çalışmalar, alan araştırmaları, içeriden gözlem, 

tarama, yüzyüze görüşmeler ve konuyla ilgili belirlenen önemli kaynaklar üzerinden 

yapılan literatür taramaları çalışma süresince kullanılan yöntemlerdir. İki yıl 

süresince saha çalışmalarında müzisyenler, şairler, atma türkücüler, akademisyenler, 

sanatçılar ve farklı çalışma guruplarındanortayaş-yaşlı, kadın-erkek bireyler ile 

görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşme formu yöntemi ile önceden hazırlanan sorulara ek olarak bu sorularla ilgili 

daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorulmuştur. Yapılan görüşmelerden 

önce bir yol haritası belirlenmiştir. Merkezi görüşme noktaları ve görüşülecek kişiler 

belirlendikten sonra merkez kişiler aracılığıyla diğer alanlara yönlendirilerek o 

alanlarda ikincil kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden önce yöre ve kişiler 

özelinde hazırlanan sorular ve cevaplara göre belirlenebilecek yönlendirici sorular 

hazırlanmıştır. Sorulara alınan cevaplar doğrultusunda soru sayısı artırılmış ve 

gereksiz görülen sorular soru listesinden çıkartılmıştır. Sorular sorulurken görüşme 

yapılan kişilerin yaklaşımları göz önünde bulundurularak araştırmacının bilgisi 

görüşme yapılan kişiye aktarılmış ya da gizli tutulmuştur. Sorulan sorularda 

yönlendirme çok az yapılırken Açıklamaya yönelik sondalar ile görüşülen bireyin 

konuyla ilgili daha fazla bilgilendirme yapması sağlanmıştır. Açık uçlu sorularla 

bireyin konuyla ilgili bilgi aktarımı sağlanmış, özellikle cinsellikle ilgili konularda 

dolaylı yoldan sorular sorularak cevaplara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Gözlem yapılırken Doğal Çevre gözlemi ve Zamana Yayılmış (uzun süreli) Analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacının yörede sosyal hayatı tecrübe etmesi,araştırma 

süresince ortaya çıkarılan tespitlerin desteklenmesini sağlamıştır. Ortaya çıkarılan 

verilerin bir bölümü, araştırmacının uzun yıllar yöre yaşantısıyla iç içe olmasıyla 

edindiği tecrübleri ve gözlemleri doğrultusunda kendi anlatımıyla ortaya koyduğu 

verilerdir. 

Literatür taraması yapılırken Trabzon’da daha önce yapılan alan araştırmaları, 

derleme çalışmaları, kültür sanat yıllıkları, türkü ve mani derlemeleri, folklor 

kaynakları taranmıştır. Taranan kaynaklardan elde edilen veriler katergorilendirilerek 

bölümler oluşturulmuştur.  



 

4 

Literatür taraması kapsamında Trabzon vilâyetine ait yaklaşık 13.000 türkü, atışma, 

atma türkü ve destan incelenmiş, cinsel içerikli ya da cinsel çağrışımlı olmaları 

nedeniyle yaklaşık 700 tanesi çalışmada değerlendirilmiştir.  

Alan araştırması için Maçka ilçesinde kemençe üreticisi ve icracısı Eyüp Eyüpoğlu, 

yörenin usta kemençe ve türkücüsü Saffet Genç, atışmacı ve şair Nazmiye Yazıcı, 

Çaykara folklorunun önemli temsilcilerinden Ömer Parlak, TRT radyo sanatçısı 

İbrahim Can ve Maçkalı atma türkücü Nazmiye Yılmaz (92) olmak üzere 6 kişiyle 

görüşme yapılmıştır. Görüşülen kişilerin yörenin enstrümantal, müzikal, geleneksel 

ve tarihsel açısından kendine has özelliklerini taşıyan kişiler olması kişi seçimlerinde 

belirleyici olmuştur. 

Alan araştırması sırasında görüşülen kişilere çalışma ile ilgili şu sorular sorulmuştur: 

 Cinsel içerikli (müstehcen) türkülerin özellikle kullanıldığı bir bölge var mıdır? 

 Bu geleneği özellikle kullanan kemençeciler, kavalcılar ya da türkücüler var 

mıdır? Bazı kişilerin daha sık kullanması ya da bazı kişilerin bundan imtina 

etmesi söz konusu mudur? 

 Hangi duyguları yansıtmada cinsel içerikli (müstehcen) sözler kullanılır? Alay 

etme, küçük görme, abartma, vurgulama, karşındakini ya da çevredekileri 

eğlendirme ya da yarışma amaçlı atılan türküler ya da atışmalar var mıdır? 

 Cinsel içerikli (müstehcen) atışmalar yapılırken ya da atma türkü atılırken 

özellikle kullanılan bir kemençe ya da kaval kaydesi var mıdır? 

 İcra sırasında mâni yada dörtlükte cinsel içerikli (müstehcen) söz kullanıldığında 

o söze vurgu yapılır mı? 

 Cinsel içerikli (müstehcen) söz kullanımı esnasında kemençe ya da kaval 

çalımında farklılıklar gözleniyor mu? 

 İcra sırasında cinsel içerikli (müstehcen) söz kullanılırken kemençenin yay 

çekişinde ya da kaydede değişiklik yapılıyor mu? 

 Cinsel içerikli (müstehcen) kısımlarda çalınırken ayağa kalkma, ayak kaldırma, 

kafa sallama, yay sallama gibi (jest) hareketler uygulanıyor mu?  

 Cinsel içerikli (müstehcen) söz kullanırken ses seviyesinin düşüp yükseldiği olur 

mu? 
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 Cinsel içerikli (müstehcen) söz kullanımlarında en çok kullanılan kelimeler 

hangileridir? 

 Cinsel içerikli (müstehcen) olan atışmalarda tansiyonun arttığı oluyor mu? 

 Oturak ya da muhabbet ortamlarında cinsel içerikli (müstehcen) atışmalar nasıl 

yapılıyor? 

Bu sorulardan alınan cevaplar, yörede edinilen yaşamsal ve müzikal tecrübeler ve 

saptamalar ile birleştirilerek tezin içeriği oluşturulmuştur. 

1.1.2 Trabzon’da cinsellik üzerine çalışmanın zorluğu 

Cinsellik ile ilgili konuşmak, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Trabzon halkının 

geneli tarafından da kültürel ve dini açıdan tabu olarak görülmektedir. Bu sebepten 

insanların cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmekte güçlükler 

çektiklerini ve cinselliği kendi içlerinde baskıladıklarını görebilmekteyiz. Bunun en 

büyük sebeplerinden biri, ülkemizde bu konudaki eğitimin yetersizliği ve bireylerin 

cinsellik konusunda yanlış yönlendirilmesidir. Cinselliğin genel olarak ayıp kabul 

edilmesi, cinsellik hakkında konuşmanın aşağı görülmesi, günah ve yasak gibi bazı 

kavramlarla ilişkilendirilmesi, bireylerin cinselliğe bakış açısını belirlemektedir. 

Trabzon ve çevre toplumlarının Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi cinsellik 

konusunda da içe kapalı olduğu bilinmektedir. Yörede yapılan alan 

araştırmalarındaki görüşmelerde, cinsellikle ilgili sorulara verilen cevapların çoğu 

zaman cinsellik ile değil, müstehcenlik ve küfür ile ilişkilendirildiği görülmüştür. 

Bunun sebebinin yöre halkının cinsellik kelimesini algılama biçimiyle ilgili 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebepten dolayı görüşmeler süresince cinsellikle ilgili 

sorulan sorular, yerini müstehcenlikle ilgili sorulara bırakmıştır. Müstehcen 

kelimesinin kökeni arapça mustahcan; çirkin sayılan, ayıp, utanç verici anlamına 

geldiği için cinsel içerikli tanımını tam olarak karşılamamaktadır. Çalışma içerisinde 

alan araştırmasından elde edilen atışma ve atma türkülerle ilgili verileri 

nitelendirirken, erotik olarak kategorilendirilebilecek kullanımları cinsel içerikli; 

argo ve küfür olarak değerlendirilebilecek kullanımları da müstehcen şeklinde 

değerlendirmeyi uygun bulduk. 
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2.  CİNSELLİK ve HALK MÜZİĞİNDE CİNSELLİK 

2.1 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Nedir? 

Orhan Bingöl cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kısaca şöyle tanımlıyor; 

İnsanın cinsiyeti, biyolojik ve toplumsal olarak pek çok noktada önemli işlevlere sahiptir. 

Erkek veya kadın doğmak ya da olmak nüfus dağılımında ve artımında dengeleri 

değiştirebileceği gibi cinsiyete dayalı toplumsal ayrım ve eşitsizlik konularında başrolü 

oynayan öğelerden biridir. Bireyin cinsiyeti biyolojik cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet 

(gender) olarak farklı hem de kökten farklı değerlendirilmektedir” (Bingol, 2016, s.108). 

 

Toplumsal cinsiyet terimi çoğu zaman erkekler ve kadınlar arasında biyolojik 

farklılıklar dışında, toplumsal, siyasi, sosyal farklılıkları gösterebilmek için 

kullanılmaktadır. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet rolleri, toplum tarafından kadın ve 

erkeğin ne şekilde algılandığını göz önüne sererek bireylere yüklenen sosyal 

sorumlulukları ortaya koymaktadır.  

Dünya sağlık örgütü’nün (WHO-World Health Organisation) tanımına göre; 

Cinsellik, fiziksel, duygusal, entellektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı 

zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşur.Herkesin cinsel bilgilere ulaşma ve cinsel 

ilişkiyi zevk için ya da üreme amacıyla yaşama hakkı vardır. Cinsel bir varlık olarak insanın 

sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik 

gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık 

halidir. Cinsellik; psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, 

biyolojik ve ruhsal faktörlerin etkileşiminden etkilenmektedir (Bozdemir ve Özcan, 2011, 

s.37). 

 

Cinsellik, bazı toplumlarda bireysel bir olgu gibi algılansa da içerisinde bulunduğu 

kültürel, siyasi, ekonomik derinliği itibariyle interaktif bir konuma sahiptir. Bu 

sebepten dolayı cinsellik, ilk görüşte uzak sayılabilecek konularla dahi önemli bir 

etkileşim ve ilişki içerisindedir. Bu boyutuyla cinsellik yaşam içerisinde merkezi bir 

konum teşkil etmektedir (Kutluk, 2016, s.23).  
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Cinsellik, doğumun öncesinden ömrün sonuna kadar süren, insanların değer 

yargılarına, inançlarına, duygu ve düşüncelerine, kişiliklerine, davranış ve 

tutumlarına, fiziki görünümleri ve yaşadığı topluma göre biçimlenen bir kavramdır. 

Cinsellik sadece cinsel organları değil, tüm beden ve aklı içerisine alır (Bozdemir & 

Özcan, 2011, s.37). 

Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi’nde “Modern toplumların özgüllüğü cinselliği 

gölgede kalmaya zorlamaları değil, onu tek giz olarak öne çıkarma yoluyla 

kendilerini sürekli cinsellikten söz etmeye zorlamalarıdır” der (Akgündüz, 2013, 

s.4). 

 

 

Şekil 2.1: Cinsellik.
5
 

Foucault modern devletin cinsellik tertibatını şöyle anlatır:  

Son birkaç yüzyılda, belli bir eğilim bizi ne olduğumuz sorusunu cinselliğe sormaya itti ve 

bu cinsellik doğal cinsellik değil, söylem cinsellikti. Kendiliğimizden cinsellik mantığının 

etkisi altına girdik. Cinselliğin nedensiz, salt bir mekanikliğe yaklaştırır görünen ikili 

karşıtlıklar (beden-ruh, içgüdü-akıl, ten-tin) dizisinin arkasında batının başardığı şey, onun 

yalnızca ve daha çok bir rasyonalite alanına bağlanması değildi; o bizi - biz, bedenimiz, 

ruhumuz, bireyselliğimiz, tarihimiz- neredeyse tamamen bir şehvet düşkünlüğü ve arzu 

mantığının etkisi altına soktu. Ne olduğumuzu bilmemiz söz konusu olur olmaz, artık bizim 

için bu mantık evrensel anahtar rölü oynamaya başladı (Akgündüz, 2013, s.2). 

 

                                                      
 

5
 Fotoğraf: v.ivash / Freepik 
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‘Cinsiyet Kültürü’ kavramı cinsiyet, cinsellik ve cinsel olguları kapsamakta olup; 

fizyolojik ve sosyolojik ölçütleri de içeren bir olgudur. Cinsellik kavramı sadece 

biyolojik bir yapı değildir (Şekil 2.1). Cinsellikte kadın erkek olarak bilinen cinsler 

ve cinsler arası ilişkiler yaratılmaktadır. Ayrıca cinsellik, iki cinsin ilişki ve rollerinin 

belirlendiği bir süreçtir (Kaya ve Aslan, 2013; Eliuz ve Seferoğlu, 2016; Kahyaoğlu 

2013, s.34; Maus 2011, s.317). 

Fırat Kutluk’un aktardığına göre müzikolog Suzan McClary; “Edebiyat, görsel 

sanatlar ve müzikte de sözü edilen konunun işlendiğini, bir yapı olarak cinsiyet ve 

cinsel isteğin uyanışını betimler” der. Müziğin hisettirdikleri bir film izlerkenki 

duygularla benzeşmektedir. İsteklerimizi ve duygularımızı bize yaşattırmaktadır. 

Müzisyenler ve dinleyiciler müziğin cinsellik temeli üzerine oturduğunu bilirler ve 

bu sebepten müziğin varlığının sadece eğlenmek için olmadığını cinsiyet ve 

cinselliğe yönelik kültür öğeleriyle karşılıklı bir ilişkisi olduğunu da ortaya 

koymaktadır (Kutluk, 2016, s.27). 

2.2 Halk Edebiyatı ve Müziğinde Cinsellik 

Bir toplumun düşünce yapısını anlayabilmenin en etkili yolu halk kültürü ürünlerinin 

yansıttığı yaşamsal öğeleri görmek ve anlayabilmektir. Halk kültürü kitle kültürü, 

popüler kültür ya da medya kültürü gibi kültür biçimlerine göre daha doğal bir 

yapıya sahiptir ve tamamiyle halkın kendi yaşantısından ortaya çıkmaktadır. 

Bu yaşantıyı eserlerinde en açık dile getirenlerden biri Karacaoğlan’dır. Etkileyici 

dili ile halk yaşantısının somut soyut bütün duygu, düşünce ve yaşamsal öğelerini 

halk müziğimizin içerisine nakşeden Karacaoğlan’ın şiirlerinde göze çarpan en 

belirgin özellik, halkın yaşantısı içerisinde dillendiremediği, bastırdığı, çekindiği, 

ayıp kabul ettiği duyguları, aşağı görmeden, çirkinleştirmeden, kabalaştırmadan, 

bayağılaştırmadan güzelliğini vurgulayıp, yüceleştirip cinselliğin gizemi ve 

çekiciliğiyle birleştirmesidir. En açık cinselliği dahi toplumun ahlaki normlarına zıt 

düşmeden, yargılama ve dışlanmadan uzak bir şekilde ortaya koymuş ve halkın 

gelenekleri, görenekleri ve inanışlarıyla tabulaştırdığı cinselliği eserlerinde ustalıkla 

işlemiştir (Arslan, 1990, s.16). 

Kuşkusuz Karacaoğlan eserleri gibi Türk Halk Müziği ürünleri de bu ustaca 

işlemeden nasibini almaktadır. Nitekim, pek çok olgu ve durumun yanı sıra cinsellik 
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teması da türkülerde güçlü bir biçimde işlenmektedir. Feyzan Göher Vural ve 

Serenat İstanbullu’nun “InternationalPeriodical for the Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic”de yer alan “Cinsel Çağrışımlı Türkü Sözlerinin 

Bölgelere Göre Dağılımı” başlıklı makalesi bu durumun kanıtı niteliğindedir. 

Çalışmada Türkiye’nin yedi bölgesinden toplanan 2030 türkü içinde 293’ünün cinsel 

çağrışımlı sözler barındırdığı saptanmıştır (Vural ve İstanbullu, 2016, s.84). Cinsel 

içerikli güfte kullanımı Türkiye’de birçok ilde gerek üstü kapalı, gerek aleni, gerek 

benzetmelerle ve gerekse mecâzlı olarak yapıldığı gibi Trabzon ilinde de oldukça 

farklı çeşitlerle yapılmaktadır. 

2.3 Doğu Karadeniz ve Trabzon Vilâyeti Halk Müziğinde Cinsellik 

Konuyla ilgili bilinenlerin neler olduğuna bakıldığında müzikte cinsellik, toplumsal 

cinsiyet bağlamında müzik çalışmaları ve Doğu Karadeniz halk kültürü, folklor ve 

gelenekleri ile ilgili 30’a yakın makale ve tez çalışması, 30’dan fazla kitap ve çok 

sayıda dergi incelenmiştir. Konularla ilgili olarak cinsel içerikli sözlerin hangi 

yörelerde ne oranda kullanıldığı ile ilgili bilgiler bilinmektedir ancak Feyzan Göher 

Vural ve Serenat İstanbullu’nun Turkish Studies: International Periodical for the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic içerisinde bulunan 2016 

Tarihli “Cinsel Çağrışımlı Türkü Sözlerinin Bölgelere Göre Dağılımı” makalesi bu 

konudaki tek çalışmadır. Vural ve İstanbullu’nun bu çalışmasında;  

2030 türkünün 285’i Marmara Bölgesi’nden, 300’ü Ege Bölgesi’nden, 290’ı, Akdeniz 

Bölgesi’nden, 295’i İç Anadolu Bölgesi’nden, 285’i Karadeniz Bölgesi’nden, 290’i Doğu 

Anadolu Bölgesi’nden, 285’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden random (rastgele) 

yöntemiyle tespit edilmiş, Karadeniz bölgesinde tepsit edilen 285 Türkü’de 32 cinsel içerikli 

söz kullanıldığı bunların 6’sı kadın ağzı 26’sı ise erkek ağzı ile söylenen türküler olduğu 

saptanmıştır (Vural ve İstanbullu, 2016, s.84). 

 

Yapılan literatür taraması sonucunda da konuyla ilgili bu makale dışında hiçbir 

çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu bağlamda bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 

yer alan Trabzon vilâyetinde kullanılan müstehcen, cinsel içerikli ve cinsel çağrışımlı 

mani, atışma, atma türkülerin kullanım yerleri, müzikal kullanım biçimleri, kullanım 

farkları, belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
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Doğu Kardeniz’de sembol ve mecâzları doğru işaret etmek, bu sembol ve mecâzların 

karşılıklarını doğru belirleyebilmek için yöre yaşantısını, gelenek ve 

göreneklerinilerini, insanların canlı-cansız varlıklara yüklediği anlamları, sosyal 

yaşamdaki tepkilerini, tabularını, inançlarını, alışkanlıklarını, lezzet anlayışlarını, 

yaşamdaki önceliklerini bilmek mühim bir yer tutmaktadır. Bu ve bunun gibi 

yaşamsal pratikler, halk kültüründe kullanılan metaforları ve sembolleri seçmede 

belirleyici unsurlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 



 

13 

3.  TRABZON VİLÂYETİ MANİ ve TÜRKÜLERİNDE CİNSELLİK 

Karadeniz türkülerinin, kayde (ezgi), konu ve yapı bakımından birçok türü 

bulunmaktadır. Trabzon vilâyetinde söylenen türkü, atma türkü ve destanlar, maniler 

üzerine kurulan türküler oldukları için mani ayrı bir tür olarak sayılmadan bu 

manzum türlerin hepsi türkü başlığı altında değerlendirilmiştir. Trabzon vilâyetinde 

çalışmaya dahil edilen maniler temel olarak ‘Bedensel Bölgeler’ ve ‘Bedensel 

Faaliyetler’ olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler manilerin kullanım 

sıklığına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır; 

1. Trabzon Vilâyeti Mani ve Türkülerinde Bedensel Bölgeler: 

A. Meme, göğüs, sine 

B. Koyun, koynuna girme 

C. Kadın cinsel organı 

D. Bacak, baldır, bel, kalça 

2. Trabzon Vilâyeti Mani ve Türkülerinde Bedensel Faaliyetler: 

A. Öpme, dişleme, ısırma ,yeme 

B. Sarılma, sarma, dolanma, kucaklama 

C. Soyma, soyunma, oynama, okşama 

D. Cinsel istek, cinsel birleşme, yatma 
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3.1 Trabzon Vilâyeti Mani ve Türkülerinde Bedensel Bölgeler 

3.1.1 Meme, göğüs, sine 

Bağ ve bahçeler, toprakla bütünleşik olarak yerleşik yaşamda insanın en temel yaşam 

alanını temsil etmektedir. Bu doğrultuda bağ ve bahçeye ait öğeler, gerek yaşamsal 

önem gerekse biçimsel somutlaştırma açısından kadın bedeni ve algısının 

kavramsallaştırılmasında sıkça başvurulan öğelerdir (Akbalık, 2014, s.113). Bu 

kapsamda yerleşik sosyal yaşamın insan yaşantısına bir tezahürü mahiyetinde, halk 

kültürü içerisinde kadın bedeni simgeler ve metaforlarla betimlenmektedir. Bu simge 

ve metafor örnekleri incelendiğinde bağ ve bahçenin önemli öğelerinden olan 

portakal, elma, kiraz vb. birçok nebatat ve süt, yumurta, bal vb. hayvansal ürünlere 

yer verilmiş ve bu ürünlerin benzetme, betimleme ve ilişkilendirmeleri ortaya 

koyulmuştur (Şekil 3.1). 

ORGAN BENZETME, BETİMLEME VE 

İLİŞKİLENDİRME 

  

MEME  Benzetme: Karpuz, portakal, kiraz, muşmula, yumurta, 

bal, kaymak, süt, gomar gugusi, can oti, kabak felisi, 

hamur, meze, helva, şeker, sakız, çiçek, gül, sümbül, 

yatak, yastık, kutu, kağıt, şişe, mercedes farı, kahve 

fincanı 

 

İlişkilendirme: Solma ve açma, reyhalamak 

 

Betimleme: Haular (onlar), koynunda duranlar, 

ordakiler, kucağındakiler, sallananlar, gömleğinin üstü, 

mintanında duran, isparelindekiler, cennet, mezar, 

seccade ve kabeye giden yol, sine, göğüs 

 

 

KADIN CİNSEL 

ORGANI 
Benzetmeler: Balta yarası, şeftali, karpuz 

Betimleme: Şalvarının ağı, şalvarın içindeki, şalvarında 

duran, cinsel organı işaret eden kelime veya cümleler, 

bacağının arası, arandaki, orandaki, orasındaki, onunki 

 

BACAK, BALDIR Betimleme: Beyaz 

BEL Betimleme: İncelik 

 

Şekil 3.1: Ürünler ve organlarla benzetme, betimleme ve ilişkilendirilmeleri. 
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Trabzon genelinde mani, atma türkü, atışma ve destanlar incelendiğinde en sık 

kullanılan cinsel bölgenin meme olduğu tespit edilmiştir. Mani, atma türkü, atışma 

ve destanlarda meme, göğüs ve sine şeklinde açık olarak yazıldığı gibi, Anadolu’nun 

birçok yöresindeki örneklerle paralellik gösterecek şekilde üstü kapalı olarak da 

kullanılmaktadır. Yapılan taramalar neticesinde en sık rastlanan üstü kapalı 

betimlemeler, bir gösteren aracılığıyla “Haular (onlar), koynunda duranlar, ordakiler, 

kucağındakiler, sallananlar” şeklindedir. Ayırca meme, kıyafetin vücuda denk gelen 

kısımları ya da tümünü kapsayan “Gömleğinin üstü, mintanında duran, 

isparelindekiler” vb. şekilde de betimlenebilmektedir. 

Bahçesinde gağunlar
6
 

Yesun oni dağunlar
7
 

Tutdum memelerini 

He gız nedur haunlar 

[SŞ - TBHMG] 

                * 

Ay doğdu gıranlara 

Bak cama vuranlara 

Gurban olayım e gız 

Goynunda duranlara 

[İZE - KAT] 

                * 

Dişlerumun izleri 

Görunur yanağunda 

İki dane karpuz var 

Yarumun gucağında 

[İZE - KAT] 

Çikayısun armuda 

Dalina tuta tuta 

Sevduğum beyidi mi 

Goynundaki yemurta 

[MD - TF] 

                * 

Karadeniz üstine 

Gemi limanlanıyi
8
 

Oy gurban Fadimem’e 

Yürurken sallanıyi 

[MD - TF] 

                * 

Sürmene’nun burnindan 

Yoroz görünür Yoroz 

Aman bayildum eldum 

Gız düğmeleruni çöz 

[MD - TF] 

 

 

 

 

 

                                                      
 

6
 Gağun [= Kavun] 

7
 Dağun [= Davun]: Hıyarcıklı veba hastalığı 

8
 Limanlanıyi : Limanlanmak, limana yanaşmak 
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İstanbol yanar tüter 

İçinde kuşlar öter 

Çivit
9
 meyve deduğun 

E gız goynunda biter 

[BAY - THTFM] 

 

Keçe (2015) makalesinde “Canlılar için hayati önem taşıyan yemek, insan için 

sadece karın doyurmaktan ibaret değildir. Yemek duyular ve duygularla yakından 

ilişkilidir; bazılarımız için karşı konulamaz bir istek, müthiş bir haz, bazılarımız için 

sıcak bir huzur ya da kışkırtıcı bir arzudur. Âşık olduğumuz zaman yemeden 

içmeden kesiliriz, erkeğin kalbine giden yolun midesinden geçtiğini düşünürüz. 

Yemek ile duygularımız arasındaki bu ilişki, yemek ile aşk ve cinsellik arasındaki 

gizemli ilişkiye de kaynak oluşturur. Tarih boyunca her kültürde bu gizemli ilişki 

çözülmeye çalışılarak yiyecek ve içeceklerin cinselliğe olumlu ve olumsuz etkileri 

araştırılmış, cinsel isteği ve gücü artıracak yiyecekler keşfedilmiştir.” Şeklinde 

belirtmiştir (Url-1). Fizyolojik açlığın, cinsel açlıkla ilişkisini ya da benzerliğini 

ortaya koyabilmek amacıyla kadın bedeninin yiyeceklere ilişkilendirildiği metaforlar 

ve benzetmeler yapılmıştır. Dudak, yanak, meme gibi kadın bedeninin bölümleri, 

tadı itibariyle, süt, bal, kaymak, şeker gibi temel besin öğelerine benzetildiği gibi 

renginden dolayı sakıza; büyüklük, küçüklük ve yumuşaklık, sertlik gibi özellikleri 

nitelemesi amacıyla da, hamur, meze, yumurta, portakal, karpuz, muşmula gibi irili 

ufaklı meyve, sebze ve hayvansal ürünlere benzetilmektedir. 

Yeleğimi astım incir dalına 

Kız memesi benzer oğul balına 

Kız ben seni vermem dünya malına 

Gel e nazlım gel çıkalım dağlara 

[SŞ - TBHMG] 

Çıkacağım armuda 

Dallari tuta tuta 

Beyudi mi Eminem 

Goynundaki yomurta 

[İZE - KAT] 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

9
 Çivit : Çekirdek 



 

17 

Ay vurdi selenlere 

Başuma gelenlere 

Boncuk olsam takılsam 

O karpuz memelere 

[İZE - KAT]  

Yuturdum
10

 bulamadum 

Atumun terkisini 

O karpuz memelerin 

Ver bağa birisini 

[İZE - KAT] 

                * 

Ay doğar gıranlara
11

 

Goyin çıkar mereden
12

 

Emu da doyamadum 

Hau karpuz memeden 

[İZE - KAT] 

                * 

Akşam isti
13

 serinler 

Cıganoy dereleri 

Suli karpuza benzer 

Gızlarun memeleri 

[İZE - KAT] 

                * 

Ayağundaki mesler 

Yere vurmadan sesler 

Goynundaki memeler 

İkimuzi da pesler 

[İZE - KAT] 

                * 

Dişledum yanağıni 

O ne yumuşağıdi 

Memesinun guduği 

Dersunki gaymağıdi 

[İZE - KAT] 

                * 

E yaylacuk yaylacuk 

Görundun ova gibi 

Beyudi memelerun 

Oldi yomurta gibi 

[İZE - KAT] 

                * 

Dere okari
14

 buzlar 

Tüfeğimde yalduzlar 

Geldi geşdi garşima 

Karpuz memeli gızlar 

[İZE - KAT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

10
 Yuturdum [= Yitirdim] 

11
 Gıran : Tepe 

12
 Merek : Ot depolanan yer 

13
 İsti [= Üstü] 

14
 Okari [= Yukarı] 
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Gabardi memelerun 

Gomar
15

 gugusi
16

 gibi 

Gonayim tepesine 

Yaban arusi gibi 

[İZE - KAT] 

Goynundaki memeler 

Can otidur can oti 

Gız bezdusan
17

 gocandan 

Ver ona siçan oti 

[İZE - KAT] 

                * 

Haçan
18

 çıkdım gırana 

Yar geludi goyundan 

İçu
19

 da serinledum 

Memesinun suyindan 

[İZE - KAT] 

                * 

Oturduk muhabbete 

Yavri göreyim seni 

Bir elünlan raki ver 

Birinlan da memeni 

[İZE - KAT] 

                * 

Yağmur yağayi yağmur 

Yollar oldi hep çamur 

Ezdum memelerini 

Etdum onlari hamur 

[İZE - KAT] 

                * 

Yaylanun cümeninden 

Atlar geçer yol olur 

Akar memeğun
20

 bali 

Gucağumda göl olur 

[İZE - KAT] 

                * 

Ben çıkamam çıkamam 

Garanfilun dalina 

Benzeyi memeleri 

Cennet potakalina  

[BAY - THTFM] 

                * 

Ayşem Ayşem aşmula
21

 

Goyni doli muşmula 

Seni bağa vermedi 

Nenen Allah’dan bula 

[MD - TF] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

15
 Gomar : Mor çiçekli ormangülü 

16
 Gugus : Tomurcuk 

17
 Bezdusan [= Bezdiysen] 

18
 Haçan : Ne zamanki, madem 

19
 İçu [= İçip] 

20
 Memeğun [= Memenin] 

21
 Aşmula : Kafiye için Ayşe isminden türetilmiş bir kelime 
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Kirezun dallarini 

Bilurum hallarini 

Azacuk gel emeyim 

Memeğun ballarini 

[MD - TF] 

Garşida mezereler
22

 

Görunur oba gibi 

Beyudi memelerun 

Oldi yemurta gibi  

[MD - TF] 

                * 

Yaylanun çümenine 

Atı goyverdum atı 

E gız senun memenun 

Galmadi eski tadi 

[MD - TF] 

                * 

Giderum yali
23

 yali 

Düşti katirun nali 

Azacuk
24

 gel yakına 

At bağa porakali 

[MD - TF] 

                * 

Goynundaki memenun 

Delisiyim delisi 

Dişledum guduğuni 

Oldi gabak felisi
25

 

[MD - TF] 

                * 

Hayde gidelum hayde 

Geçelum derelerden 

Yanaklarun baldandur 

Memelerun şekerden 

[MD - TF] 

                * 

Ayoğumdaki mesler 

Yere vurmadan sesler 

Beyidi memelerun 

İkimuzi da besler 

[MD - TF] 

                * 

Koynundaki memeyi 

Ya yiyeyim yiyeyim 

Gel ha öyle bu yana 

Sana bir şey diyeyim 

[KUR - ADFM] 

                * 

Ha buranun ekini 

İri[li]dir tanesi 

Yesem doyurur beni 

Memenin bir tanesi 

[KUR - ADFM] 

 

                * 

Memenin kokulusu 

Delisiyim delisi 

Dişledim tepesini 

Sandım kabak felisi 

[KUR - ADFM] 

                                                      
 

22
 Mezere : Otlak, çayır 

23
 Yali : Sahil boyu 

24
 Azacuk [= Azıcık] 

25
 Gabak felisi : Kabak dilimi 
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Hoppa yavrum bir tane 

Bir de ben iki tane 

Koynundaki memeyi 

Yiyelim birer tane 

[KUR - ADFM] 

Gittim dere okarı 

Buldum kalender
26

 karı 

Bekar kızın koynunda 

Elledim portakalı 

[KUR - ADFM] 

                * 

Yenge kızın altıdır 

Yanakları tatlıdır 

Yenge kızın yedidir 

Hengisi benimkidir 

[KUR - ADFM] 

                * 

Yenge kızın sekizdir 

Memeleri sakızdır  

[Memeleri ikizdir] 

(Şenel, 2012) 

[KUR - ADFM] 

                * 

Arkasından aşağı  

Saçları olur tel tel 

Akar memenin balı 

Olur kuşağına göl 

[KUR - ADFM] 

                * 

Ben çikamam, çikamam 

Portikalun dalina 

Memelerun benzeyi 

Cennet portikalina 

[BAY - THTFM] 

                * 

Kız Horonu olarak da bilinen 

türkünün sözleri: 

 

Ak inciler boynunda 

Gül memeler koynunda 

İşte böyle canikom 

Benim oldun sonunda 

 

Garşida mezereler 

Görunur oba gibin 

Beyidi memelerun 

Oldi yemurta gibi 

[MG - MKPOE] 

                * 

 

 

 

Kara tavuk havada 

Yumurtası tavada 

Kızlar fındık kavursun 

Şıngırdaklı
27

 tavada 

 

Goynundaki memenun 

Delisiyim delisi 

Dişledum guduğuni 

Oldi gabak felisi 

[BAY - THTFM] 

                                                      
 

26
 Kalender : Kalandar, ocak ayı, yılbaşı 

27
 Şıngırdak : Çıngırak 
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Ha buranın eçini
28

 

Ne yiridir ne yessi
29

 

Opsem doyurur beni 

Memenin bir tanesi 

[BAY - THTFM] 

Su ver bana içeyim da 

Ekinimi biçeyim 

Memendeki sütünden 

Bi lokmacuk içeyim 

[BAY - THTFM] 

                * 

Yaylanun çimenine 

Atlar gezer yol olur 

Akar memenun bali 

Kucağuma göl olur 

[BAY - THTFM] 

                * 

                * 

Yaylanun çümeninde 

Atlar oynayır atlar 

Epduğum memelerde 

Galmadı eski tatlar 

[BAY - THTFM] 

                * 

Kirezun dallarini 

Bilirum hallarini 

Azucuk gel emeyim 

Memenun ballarini 

[BAY - THTFM] 

Olur a yarum olur 

Dunya boyle kurulur 

Akar memenun bali 

Gucağuna göl olur 

[BAY - THTFM] 

                * 

Akşam geldum odana 

Odan doli maniya
30

 

Kabak gibi memeler 

Eridiler haniya 

[TVC - THK] 

                * 

Ayağundaki mesler 

Yere vuranda sesler 

Beyidi memelerun 

İkimuzi da besler 

[TVC - THK] 

                * 

Ben çıkamam çıkamam 

Kızılağaç dalina 

Memelerun benzeyur 

Cennet portakalina 

[TVC - THK] 

 

                * 

Değermen sala benzer 

Gönül sandala benzer 

Bekar gızın memesi 

Erimiş bala benzer 

[TVC - THK] 

 

                                                      
 

28
 Eçini [= Ekini] 

29
 Yessi [= Yassı] 

30
 Maniya : Duman isi, kurum 
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Garanfilin dalina 

Gel salina salina 

Benzeyi memelerun 

Cennet portakalina 

[TVC - THK] 

Garşida mezireler 

Görünür oba gibi 

Beyidi memelerun 

Oldi yemurta gibi 

[TVC - THK] 

                * 

Goynundaki memenun 

Delisiyim delisi 

Dişledum guduğuni 

Oldi kabak felisi 

[TVC - THK] 

                * 

Köpri altında buzlar 

Tüfeğumde yalduzlar 

Geldi geçti garşimdan 

Karpuz memeli gızlar 

[TVC - THK] 

                * 

Seni nasil alayim 

Karamişun dalindan 

O beyaz memeleri 

Çekdun anzer balindan 

[TVC - THK] 

                * 

Su ver bağa içeyim 

Ekinumi biçeyim 

Memendeki sütünden 

Ver bi lokma içeyim 

[TVC - THK] 

                * 

Yaylanın çümeninde 

Atlar oynayır atlar 

E gız senin memende 

Galmadi eski datlar 

[TVC - THK] 

                * 

Yağmur yağayur yağmur 

Düşdum da oldum çamur 

Gız senun memegani 

Azdum da ettum hamur 

[TVC - THK] 

                * 

Yaylanun çümeninde 

Atlar gezer yol olur 

Akar memenun bali 

Gucağumda göl olur 

[TVC - THK] 

 

 

Cinsellik, sadece teknik bir durum olmayıp; beş duyu organımızın uyarılmasıyla 

ortaya çıkan bir olgudur. Koku alma duyusu beş duyunun cinselliği en çok 

çağrıştıran öğelerindendir. Yapılan araştırmalarda Trabzon vilâyeti Türkülerinin 
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içerisinde kadın memesinin kokusu itibariyle, çiçeğe benzetildiği, reyhaladığı ve 

yaşın getirdiği ölçüde kadın bedenindeki değişikliklere işaret ederek solma ve açma 

gibi eylemlerle ilişkiledirildiği örneklere rastlamak mümkündür. 

Elünde güğümcuği 

Endi suyun başina 

Yavri memelerunun 

Yanayim reyhasina
31

 

[İZE - KAT] 

Reyhalar memelerun 

Kudret helvasi gibi 

Çarpayiler adami 

Cinci muskasi gibi 

[İZE - KAT] 

                * 

Çümenleri çiğnarum 

Yün bağli çaruklarum 

Gül memeğun itsinde 

Terlesun buyuklarum 

[İZE - KAT] 

                * 

Yarum sabah nemazi 

Uyandi uykusindan 

Başum döneyi başum 

Memenun kokusindan 

[İZE - KAT] 

                * 

Oy kemençemin pulu 

Almam ben ule dulu 

Alırsam kız alırım 

Memeleri kokulu 

[KUR - ADFM] 

                * 

                * 

Martinim omuzumda 

Armalar boğazumda 

Haçan uyanıp baktım 

Gül memeler ağzımda 

[BAY - THTFM] 

                * 

Tüfeğum omuzuma 

Armalar boğazuma 

Uyudum uyumadum 

Gül memeler ağzuma 

[BAY - THTFM] 

Endum derelerune 

Bilmem nerelerune 

E gız gurban olayim 

Sumbul memelerine 

[TVC - THK] 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

31
 Reyha : Koku 
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Martinum omuzumda 

Armalar boğazumda 

Uyudum uyanmadum 

Gül memeler ağzumda 

[TVC - THK] 

 

Cinsellik ve kutsallık arasında her ne kadar zıtlık olduğu düşünülse de tarih boyunca 

farklılıktan çok benzerliklerinin olduğu görülmektedir. Cinselllik ve kutsallık 

arasındaki ilişki incelendiğinde bu iki kavram arasındaki ilişkinin yalnızca 

‘biyolojik’ ve ‘ruhsal’ birliktelikten öte farklı ilişkiler ağı içerisinde oldukları 

görülmektedir. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde ilkel 

dinlerinin bir çoğu cinselliği kutsal bir olgu olarak benimsemiştir. Bu ilkel dinlerde 

cinsellik insanın tanrıyla kaynaşmasının sembolü olarak görülmüş ve en yüce dinsel 

törenlerden biri olarak kabul edilmiştir (Esencan ve Beji, 2015, s.305). 

Trabzon vilâyetindeki bazı türkülerde bu ilişki ağını kanıtlar nitelikte kadın göğsü, 

kutsal görülerek; cennet, mezar, seccade ve kabeye giden yol şeklinde 

betimlenmiştir. 

At başuna beyazi 

Gelsun dağlarun yazi 

Ak göğsunun itsinde 

Gılsam sabah nemazi 

[İZE - KAT] 

Al pullu Güllüzarım 

Sen söyle ben yazarım 

İki göğsün arası 

Olsun benim mezarım 

[KUR - ADFM] 

                * 

Tamzara iki yoldur 

Biri sağ biri soldur 

İki memen arası 

Cennete giden yoldur 

[KUR - ADFM] 

                * 

At başına beyazı 

Gelsin dağların yazı 

Beyaz göğsün üstüne 

Kılsam sabah namazı 

[KUR - ADFM] 
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İstanbul iki yoldur 

Biri sağ biri soldur 

İki memen arası 

Kabeye giden yoldur 

[KUR - ADFM] 

Tamzaranın yolları 

Biri sağdır biri soldur 

İki memen arası 

Cennete giden yoldur 

[KUR - ADFM] 

                * 

Tamzara iki yoldur 

Biri sağ biri soldur 

İki kaşın arası / İki memen arası 

Kabe’ye giden yoldur 

[MG - MKPOE] 

                * 

Garanfilun dalina 

Gel salina salina 

Benzeyi memelerun 

Cennet portakalina 

[BAY - THTFM] 

                * 

At başuna beyazi 

Gelsun dağlarun yazi 

Beyaz göğsün ustinde 

Kılsam sabah namazi 

[TVC - THK] 

                * 

Tablali gülizarum 

Sendedur ahuzarum 

İki memen arasi 

Olsun benum mezarum 

[TVC - THK] 

 

Albümlerinde müstehcen söz kullanımına sıklıkla rastlayabildiğimiz isimlerden biri 

olan İbrahim Can, Trabzon’un yetiştirdiği önemli değerlerden biridir. Can, TRT 

repertuvarına sayısız türkü kazandırmış, besteci, söz yazarı ve derlemecidir. Kendisi 

25 yılı aşkın süredir TRT İstanbul Radyosunda sanat yaşamına devam etmektedir. 

2012 yılında piyasaya çıkardığı kayıt aşamasında beraber çalıştığımız ‘Zilvane’ 

(Şekil 3.2) adlı albümünde yer alan, 1978 yılında Hasan Can’dan derlediği ‘Burası 

Yayla Yolu’ isimli türkünün hemen hemen her kıtasında cinsel içerikli bir kullanıma 

rastlamak mümkündür (Şekil 3.3). Ayrıca abab kafiye örgüsüyle yazılan bu türküde 

ikinci kıtanın son iki mısrasında sıkça kullanılan ‘kucağına yatmak’deyimi 

kullanılmıştır (Şekil 3.4);  

Gemi Geliyu Gemi 

Olayım Ocağına 

Yeşil Çimen üstüne 

Yatayım Kucağına 
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aaba kafiye örgüsüyle yazılan üçüncü kıtada ise kıyafet üzerinden bir betimleme 

yapılarak meme yerine sine kelimesi kullanımıştır; 

Yayladan gelen atlar 

Yol kenarında otlar 

İlikleme yakanı 

Kız sinelerin patlar 

 

abcb kafiye örgüsüyle yazılan dördüncü kıtada ise sevgilinin karşısındakine aynı 

yastık üzerinde uyumak istemediğinden dolayısıyla cinsel bir isteğinin 

bulunuduğundan bahsetmiştir; 

Arkasından aşağı 

Saçları yumak yumak 

İki baş bir yastığa 

Hiç olur mu uyumak 

 

 

Şekil 3.2: İbrahim Can - Zilvane Albüm Kapağı (2012). 
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Şekil 3.3: Burası Yayla Yolu Türkü Notası Sayfa 1.
32

 

                                                      
 

32
 İbrahim Can Özel Nota Arşivi – 1978 
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Şekil 3.4: Burası Yayla Yolu Türkü Notası Sayfa 2.
33

 

 

                                                      
 

33
 İbrahim Can Özel Nota Arşivi – 1978 
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Halk kültüründe sosyal hayatın içerisinde kullanılan, ihtiyaç duyulan, yaşamı 

kolaylaştıran her türlü materyalin yansımalarının olduğunu görmek mümkündür. 

Kadın vücudunun bazı bölgeleri de bu yansımaların sonucunda bazı benzetmelerle 

günlük yaşamdaki eşyalarla ilişkilendirilmiştir. Aşağıda memelerin biçimsel olarak 

gündelik hayatta kullanılan yatak, yastık, kutu, kağıt, şişe gibi eşyalara benzetildiği 

örnekler yer almaktadır;  

Yaylanun çimeninde 

Dinledum guzi sesi 

İki okkan da çokdur 

Yarumun bi memesi 

[TVC - THK] 

Dağda yaban armudi 

Memen galayli kuti 

İsparelun
34

 olmasa 

Duşu yuvarlanudi 

[İZE - KAT] 

                * 

Gene geçdi garşima 

Yar nasi dayanayim 

Gız göğsunun itsinde 

Dur biraz uzanayim 

[İZE - KAT] 

                * 

                * 

Dağa yaban armudi 

Memen kapali kuti 

Düğmelerun olmasa 

Memen yuvarlanurdi 

[TVC - THK] 

                * 

İpekli peştambalun
35

 

Diz üstinde dokunur 

Ak göğsünün üstine 

Yazi yazsam okunur 

[MD - TF] 

Tabakamda tütün az  

Geldi bahar gitti yaz  

Yarim benim ismimi  

Memenin üstüne yaz 

[MD - TF] 

                * 

Ha buradan aşaya 

Gel Ayşe Ayşe (Ayişe Ayişe) 

Yüzün berber aynası 

Memen galaylı şişe. 

[BAY - THTFM] 

                * 

Cemiyim limanayim 

Koyverun kollanayim 

Beyaz coğsun
36

 ustine 

Yatup yuvarlanayim 

[BAY - THTFM] 

  

                                                      
 

34
 İsparel : Göğüslük 

35
 Peştambal [= Peştemal] 

36
 Coğsun [= Göğsün] 
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Ey Trabzon Trabzon 

Gördum konaklaruni 

Memenunişiğilen 

Eptum yanaklaruni 

[BAY - THTFM] 

Ölüp bayilacağum 

Dönüp sarilacağum 

Kakma, memen ustunde 

Yatıp yuvarlanacağum 

[BAY - THTFM] 

                * 

Peştamalun eyisi 

Erizede
37

 dokunur 

Beyaz coğsun istine 

Yezi
38

 yazsam okunur 

[BAY - THTFM] 

                * 

Funduk fıstık olur mi 

Meme yastık olur mi 

Gel birraz gonuşalum 

Böyle dostluk olur mi 

[TVC - THK] 

                * 

Öpüp sarılacağum 

Düşüp bayılacağum 

Beyaz memen üstinde 

Yatup da kalacağum 

[TVC - THK] 

 

 

Erkan Ocaklı’nın 2004 yılında piyasaya sürdüğü ‘Kurtlar Sofrası’ albümünde söz ve 

müziği Erkan Ocaklı’ya ait olan ‘Oy dereler dereler’ adındaki eserin her kıtasında 

memenin farklı bir betimlemesi kullanılmaktadır (Şekil 3.5); 

Ambarda darı gibi  

Kovanda arı gibi  

Koynunda memeleri  

Mercedes farı gibi  

Oy dereler dereler  

Neler bilurum neler  

Senun değil benumdur  

Kız koynunda memeler  

 

Gel otur yanlaruma  

Canumun cani gibi  

Ufacık memeleri  

Kahve fincanı gibi  

 

Oy dereler dereler  

Neler bilurum neler  

Senun değil benumdur  

Kız koynunda memeler 

                                                      
 

37
 Erize [= Rize] 

38
 Yezi [= Yazı] 
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Trabzon doğumlu olan Ocaklı 40’a yakın albüm ve 350’den fazla söz ve bestesiyle 

Karadeniz müziğinin en önemli isimlerinden biridir. Ocaklı 1980’li yıllarda taverna 

müziğinin yükselişiyle yöresel çizgisini değiştirmiş ve bu dönemde Karadeniz 

müziğine geleneksel tınılar dışında farklı tınılar getirip özellikle elektro olmak üzere 

bağlama eşlikli ve disco (mısır disco, lahana disco, niyazi disco) tarzı Karadeniz 

eserlerine albümlerinde yer vermiştir. 

 

Şekil 3.5: Erkan Ocaklı – Kurtların Sofrası Albüm Kapağı (2004) (Url-7). 

Süleyman Şenel’in Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Eve gelir bir ufacık yol olur 

Akar memen akar akar göl olur 

hey  

 

                * 

Yüzdürdüm kayuğumi 

Gidiyirim Terme’ye 

Meme turkilerini [de] 

Utanurum temeye [de] 

 

Sabahun güneşiylan 

Koyin endi
39

 dereye 

Fadime’nun goyninda 

Memeye bak memeye 

 

 

 

                                                      
 

39
 Endi [= İndi] 
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İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

E piçağumun puli 

Ben alumiyim duli 

Alusam gız alurum 

Memeleri guguli
40

 

Ellinun ellisiyim 

Gızlarun velisiyim 

O yiri memelerin 

Uslanmaz delisiyim 

                * 

Al arkana belleri 

Belle bellemeleri 

Bekar gızun goynunda 

Elledum memeleri 

                * 

Benum canum çok sever 

Ayvanun yirisini 

İki dane memen var 

Ver bana birisini 

                * 

E ağaç galon
41

 ağaç 

Seni kim budayacak 

Gız memesi deduğun 

Goynini dolduracak 

                * 

Gel ha boyle bu yana 

Sağa bişe deyeyim 

Ver ağzuma memeni 

Guduğuni seveyim 

                * 

Epeyim
42

 o yanaği 

Dişleyeyim memeni 

Doğri soyle Fadime 

Alaca
43

 misun beni 

                * 

E gız hau memeni 

Ben yeyeyim yeyeyim 

Dişledun guduğumi 

Neneme ne deyeyim 

                * 

Epeyim o yanaği 

Dişleyeyim memeni 

Doğri soyle Emine 

Alaca misun beni 

                * 

E piçağumun puli 

Ben alu miyim duli 

Alusam gız alurum 

Memeleri gugulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

40
 Guguli : Dik uçlu 

41
 Galon [= Kalın] 

42
 Epeyim [= Öpeyim] 

43
 Alaca [= Alacak] 
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Goynundaki memeyi 

Ben yeyeyim yeyeyim 

Gel haule yanuma 

Sağa bişe deyeyim 

Garlanguşu
44

 vuruler 

Bir damla gani içun 

Ver ağzuma memeni 

Bubanun cani içun 

                * 

Gel bile
45

 toplayalum 

Yayla guguvağıni
46

 

Benum canum çok sever 

Memenun ufağıni 

                * 

Gümiş gablatacağum 

Belümde piçağumi 

Ben tutayim memeni 

Sen da tut ta.ağumi 

                * 

Hayde gidelum suya 

Dolsun kufalar
47

 dolsun 

Gızun memesi böyuk 

Kalçasi enli olsun 

                * 

Peştemalun düğumi 

Vurdi belcüğezuni
48

 

Uzandum memesine 

Tutdi e elcüğezumi
49

 

                * 

Karadağun buluti 

Alçaklara yurudi 

Ver ağzuma memeni 

Dudaklarum kurudi 

                * 

Küçucuk piçağumlan 

Keseceğum çümeni 

Elüm sıhacak kadar 

Göster bana memeni 

                * 

Şimdi gızlar çok sever 

Entarenun darini 

Ezer memelerini  

Ondan bulur kârini 

                * 

Tutdum memelerini 

Ne yomuşak yomuşak 

Güldi da dedi bağa 

Boyle cumbuşli
50

 uşak 

 

 

 

 

 

                                                      
 

44
 Garlanguş [= Kırlangıç] 

45
 Bile : Beraber 

46
 Guguvak : Yenen bir mantar türü 

47
 Kufa : Ahşap su kabı 

48
 Belcüğez [= Belceğiz] 

49
 Elcüğez [= Elceğiz] 

50
Cumbuşli [= Cümbüşlü] 
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Suyi goydum gazana 

Başladi gaynamaya 

Kim aluşdurdi seni 

Memenlan oynamaya 

 

Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler: 

Martinum omuzumda 

Armalar boğazumda 

Haçan uyandum bakdum 

Gül memeler ağzumda  

Beyidi memelerun 

Sığmayiler goynuna 

Etduğumuz günahlar 

Hep neneğun boynina 

                * 

Giderkân değermene 

Tiken aldi memene 

Geldum kurtardum seni  

Eyluk olmadi gene 

                * 

Ufak piçacuğumla
51

 

Yaracağum çimeni 

Elum sığacak kadar 

Göster bağa memeni  

                * 

Geldi bellemek ayi 

Belleyelum tarlayi 

Düğmenun arasindan 

Beyaz memen parlayi 

                * 

Asker ettiler beni 

Yemen İsgelesi’ne 

Heves etdum Ayşem’un 

O beyaz memesine 

                * 

Dumanum derelere 

Vermem seni ellere 

Var malum gurban olsun 

Goynunda memelere 

                * 

Of’un üsti Sürmene 

Kızlar geyer fermene 

Fermenenun altina 

Beyaz kukulli
52

 meme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

51
 Piçacuk [= Bıçakcık, küçük bıçak] 

52
 Kukulli : Dik uçlu 
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Garenfil
53

 ustasıyım 

Güzeller hastasıyım 

E gız memen yan bitmiş 

Ben onun ustasıyım  

                * 

Başundaki silecak 

Söküldi tikilecak 

İki memen arasi 

Beyazdur epilacak
54

 

                * 

Evumun üsti yanı 

Sıra sıra gumarluk 

O beyaz memelere 

Gel edelum bazarluk 

Dere gıyisi çümen 

E gız göründi memen 

Görünürsa görünsün 

Gizleyemem oni ben 

                * 

Gırandan aşayisun 

Odun mi taşiyisun 

Pire mi yedi seni 

Memeni gaşiyisun 

                * 

Bu yıl bi gura
55

 çekdum 

Yemen deyiler yemen 

Az kaldi boğdi beni 

Ne büyük idi memen 

                * 

Çayirundan ukari 

Gelurum kerendilan
56

 

Terledi memelerun 

Sil onlari mendillan 

                * 

Hayde gidelum dedum 

Evden çağırıyiler 

Tutma memedi dedi 

Olar ağırıyiler 

                * 

Köpri altında buzlar 

Tüfeğumda yalduzlar 

Gene geldi akluma 

Tombul memeli gızlar 

                * 

                * 

Ah dereler dereler 

Neler bilirum neler 

Senun değil benumdur 

Goynundaki memeler 

                * 

Ayağımda meslerim 

Sendedir heveslerim 

Senin gibi güzeli 

Ben koynumda beslerim 

 

Kale dibi saz olur 

Gül açılır yaz olur 

Epilmemiş gızlarun 

Memesi beyaz olur 

 

                                                      
 

53
 Garenfil [= Karanfil] 

54
 Epilacak [= Öpülecek] 

55
 Gura : Askeri kura 

56
 Kerendi : Tırpan 
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Göğde yulduz sayılmaz 

Çiğ yumurta soyulmaz 

Bekar kızın memesi 

Epmek ilan doyulmaz 

 

Çekemez oldum e gız 

Senin sitemlerini 

Girsin yılan koynuna 

Yesin Memelerini 

Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler: 

Ankaralılar sever 

Entarenin darını 

Sıkar göğüslerini 

Ondan bilur kârini 

İstanbulun kızları 

Fistan giyer daracık 

Çıkarlar sokaklara 

Göğüs kolları açık 

                * 

Ha buradan aşağa 

İnelim derelere 

E kız kurban olayım 

Koynunda memelere 

                * 

Oy dereler dereler 

Neler bilirim neler 

Senin değil benimdir 

Koynundaki memeler 

               * 

Çağırdum Zeynep diye 

Yolladı uşağunu 

Sol elimi salladım 

Yokladım kucağunu 

  Bir şeyi bulamadım 

  Elledim yumuşağunu 

               * 

Ekseri kızlar sever 

Sutiyenin darını 

Sıkar memelerini 

Ondan bulur kârını 

 

 

                * 

Güneş vurur eritir 

Güneylerin karını 

Şimdi kızlar pek sever 

Entarının darını 

  Sıkar memelerini 

  Bulur ondan kârını 

                * 

Dedim kurban olayım 

Ha o demelerine 

Nasıl dedin bağa 

Tutma memelerime 
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Anşem nerden geliyon?  

Oy Yayladan yayladan 

Beşi birlik değil mi 

O memeni parlatan 

                * 

Gel gidelim gidelim 

Dağları bellemeye 

Sen alıştırdın beni 

Memeni ellemeye 

                * 

Ha buraya ne derler 

Kurusun kara yerler 

Miras mı kaldı sana 

Koynundaki memeler 

İndim derelerine 

Bilmem nerelerine 

Kaytan bıyıklarımı 

Sürsem memelerine 

                * 

Varolsun Kadır Ağa [Kadırgaya] 

Yük taşıyor inekler 

Kızların memesini 

Hep yediyi sinekler 

                * 

Attım ona bir kaya 

Rasgeldi memesine 

Gitti da dedi beni 

O cazı annesine 

                * 

Ellerim yetişmedi 

Başımı bağlamağa 

Uzandım memesine 

Başladı ağlamağa 

                * 

Ha buradan aşağıya  

Oy benim derelerim 

Yatma yanın üstüne 

Ağrıdır memelerim 

                * 

Akçaabat deresine 

Değirmen deresine 

O kadar merak ettim 

Koynunda memesine 

 

 

Mehmet Gündoğdu’nun Mihr-i Kemençevi Piçoğlu Osman Efendi adlı kitabından 

alınan örnekler; 

Dizgine deresine 

Manto giyer tersine 

Güzelin dolanırım 

Bitmemiş memesine 

Sis dağı’nın ardında 

Ağasar’ın evleri 

Oturmuş koyun sağar 

Görünür memeleri 
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Dizgine deresine 

Fistan giyer tersine 

Dolanırım adamın 

Bitmemiş memesine 

                * 

 Reis dümene 

Kurban memene 

Öperim dişlerim gelin 

Deme annene 

Oy kemençemin puli 

Ben almam öyle duli 

Alırsam kız alırım 

Memeleri guguli 

 

 

Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler: 

Ah dereler dereler 

Neler bilurum neler 

Senun değil benumdur 

Goynundaki memeler 

Asker ettiler beni 

Yemen dediler, yemen 

Boğacak idi beni 

Ne boyuk
57

 idi memen  

                * 

Funduk fistık olur mi 

Meme yastık olur mi 

Kel biraz gonişalum 

Boyle tosluk
58

 olur mi? 

                * 

Beni asker ettiler 

Yemen iskelesine 

Haves ettum sevduğum 

Havu beyaz memene 

                * 

Cideyirken bu yola 

Memen aldi diçene 

Cozum aradi seni 

Çiksana pencerene 

                * 

Çayirundan okari 

Gelurum kerendilan 

Terledi memelerun 

Sil onlari mendillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

57
 Boyuk [= Büyük] 

58
 Tosluk [= Dostluk] 
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Dere gıyısi çümen 

He gız görundi memen 

Görinusa görunsun 

Ben oni veri demem 

                * 

Eser yali rüzgari 

Yelken dolacak kadar 

Ağzuma ver memeni 

Gönlüm olacak kadar 

                * 

Dikenlukten aşşaya da  

Atlarum yalinayak 

E gız hani babuçlarun 

Memeni avuçlarum 

Endum derelerine 

Bilmem nerelerine 

Hey gız kurban olayım 

Güzel memelerine 

                * 

Garanfil ustasiyim 

Guzeller yastasiyim 

E gız memen yan bitmiş 

Ben onun ustasiyim 

                * 

Gece geldim gapina 

Gapilarun toğ idi 

El uzatdım goynuna 

Memelerun yoğidi 

                * 

Geldi bellemek ayi 

Belleyelum tarlayi 

Duğmenun arasindan 

Beyaz memen parlayi 

                * 

Köpri altunda buzlar 

Tüfeğumda yalduzlar 

Gene geldi akluma 

Tombul memeli gızlar 

               * 

Hayde gidelum dedum 

Evden çağırıyiler 

Tutma mememi dedi 

Onlar ağıriyiler 

                * 

               * 

Kirandan aşıyorsun 

Odun mi taşiyorsun 

Pire mi yedi seni 

Memeni kaşıyorsun 

                * 

Oy dereler dereler 

Neler bilurum neler 

Senun değil benumdur 

Goynundaki memeler 

Yaylanun çimenine 

Ben bir kuş işledum 

Operken yanağindan 

Memesinden dişledum 
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Tutma memelerumi 

Olar ağuriyiler 

Kak gidelum ufağum 

Evden bağıriyiler 

Ofun başi Sürmene 

Kızlar geyer fermene 

Fermenenun altina 

Beyaz gugulli meme 

                * 

Ufak piçacuğumlan 

Yarecoğum
59

 çumeni 

Elum siğacak kadar 

Göster bana memeni 

                

 

Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan örnekler; 

A’acun
60

 tepesinden 

Dibini görür misun 

O beyaz memeleri 

İstesem verur misun 

Başundaki silecek 

Sökildi dikilecek 

İki memen arasi 

Beyazdur öpülecek 

               * 

Asker ettiler beni 

Yemen dediler yemen 

Boğacağidi beni 

Ne beyuk idi memen 

               * 

Dağda yaban armudi 

Memen kapakli kuti 

Düğmelerun olmasa 

Düşer yuvarlanurdi 

                * 

Asmalarda koruk 

Ben istemem moruk 

Alırsam kız alırım 

Memeleri doruk 

                * 

Garanfil destesiyim 

Güzeller hastasiyim 

E gız memen yan bitmiş 

Ben onun ustasiyim 

                * 

Dumanli dereleri 

Duman gelur doldurur 

O beyaz memeleri 

Güneş vurur soldurur 

                * 

Duman derelerune 

Bilmem nerelerune 

Gaytan buyuklarumi 

Sürsem memelerune 

                                                      
 

59
 Yarecoğum [= Yaracağım] 

60
 A’acun [= Ağacın] 
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Ey piçağumun puli 

Ben almam öyle duli 

Alursam gız alurum 

Memeleri guguli 

                * 

Ey piçağum piçağum 

Ben seni satacağum 

Uykum gelene gadar 

Memeni tutacağum 

                * 

Ey Trabzon Trabzon 

Gördum konaklaruni 

Memenun ışığilan 

Optum yanaklaruni 

Eser yali rüzgari 

Yelken dolacak kadar 

Ver ağzuma memeni 

Göğnum olacak kadar 

                * 

Gızlar neden severler 

Yeleğinin darini 

Ezer memegasini
61

 

Onda bulur karini 

                * 

Galemluğum dört toka 

Toka tutmayir toka 

Almişum darasini 

İki memen bir okka 

                * 

Gurban olayim gelin 

Senun demelerune 

Nasil giydun da dedun 

Tutma memelerume 

                * 

Geldi belleme ayi  

Belleyelum taralayi 

Düğmenun arasindan 

Memelerun parlayi 

                * 

Hayde gidelum hayde 

Evden çağırıyurler 

Tutma mememi dedi 

Onlar ağırıyurler 

                * 

Karus kesdim kan gibi 

Gızin gönli var gibi 

Açdım bakdım göğsini 

Taze yağmış kar gibi 

                * 

Kızıl ağaç kugari
62

 

Ben almam dul gari 

Alursam gız alurum 

Memeleri ukari 

                * 

Gıran mi aşıyursun 

Odun mi taşıyorsun 

Pire mi yedi seni 

Memeni gaşiyursun 

 

 

 

 

                                                      
 

61
 Memega : Memecik 

62
 Kugar : Ucu çengel gibi eğri dal 
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Odun mi daşıyirsun 

Giran mi aşiyirsun 

Pire mi yedi seni 

Memeni gaşiyirsun 

                * 

Yaylanun çümenine 

Ben da bir iş işledum 

Öpeyken yanağuni 

Memeni mi dişledum 

                * 

Olmadi alamadum 

Tonyanun gaydesini
63

 

Çok memeler elledum 

Görmedum faydesini 

Oy dereler dereler 

Neler bilurum neler 

Senun deyil benumdur 

Goynundaki memeler 

                * 

Tutun beni uşaklar 

Şimdi havalanurum 

Beyaz göğsün istine 

Yatar yuvarlanurum 

                * 

Tutma memelerimi  

Olar ağırıyurler 

Kak gidelum ufağum 

Evden bağıriyurler 

                * 

Tüfeğum omuzumda 

Armalar boğazumda 

Uyudum uyanmadum 

Gül memeler ağzumda 

               * 

Ufak piçacuğumlan 

Yaracağum çümeni 

Elüm sığaca gadar 

Göster bağa memeni 

                * 

Yol istinde aşlama 

Aşlamayı daşlama 

Memelerun bitmeden 

Sevdaluğa başlama 

 

 

 

 

 

                                                      
 

63
 Gayde [= Kayde]: melodi 
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3.1.2 Koyun, koynuna girme 

Koyun –ynu ; meme, sine ve göğüsten farklı olarak cinsel organ değil vücudun 

belden yukarısının ön kısmı olarak nitelendirildiği için bu kelimenin ayrı bir 

kategoride değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca koyun, koynu kelimesi sadece 

kadına değil erkeğe de ait bir kullanımdır. Bu sebepten erkek koynu şeklinde 

kullanımlara da rastlanmaktadır. Trabzon vilâyeti halk müziğinde en sık kullanılan 

biçimleri ‘koynuna almak’, ‘koynuna girmek’, ‘koynuna koymak’ gibi örneklerdir. 

Süleyman Şenel’in Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Ay doğar ayan ayan 

Düştüm yollara yayan 

Kömür gözlüm sevdiğim 

Girdim koynuna uyan 

Omuzundan aşaği 

Saçların örüm örüm 

Kız annenden korkmazsan 

Seni koynuna korum 

                * 

Ay doğar çini çini 

Öpsem ağzın içini 

Dün gece neredeydin 

Koynumun güvercini 

 

 

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

Çifte piçak taşirum 

Gadife kuşağumda 

Güler durma garşimda 

Gel oyna gucağumda 

Kemeçemun itsine 

Hartoma
64

 kapakladum 

Girdum yarun goynina 

Duymadum sabahladum 

                * 

Yaylanun cümeninde 

Akar soğuk sucuğaz
65

 

Taradi seni nenen 

Gir goynuma gicuğaz
66

 

 

                                                      
 

64
 Hartoma : Çam ağaçlarından elde edilen ince örtü tahtası 

65
 Sucuğaz [= Sucağız] 
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Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler; 

O sari çömberuni 

Sarayisun boynuna 

Niçun goydun e guzim 

Elleruni goynuna 

                * 

Gaşlarun garasina 

Gir goynum arasina 

Seni melhem
67

 dediler 

Yüruğum
68

 yarasina 

                * 

Yaylanun çimenine 

Atı koyverdum atı 

Soyin da gir goynuma 

Sen benum idun zati
69

 

Ben seni haçan gördum 

Sevdaluğuna yandum 

Elmiş ikan sevduğum 

Ben goynunda canlandum 

                * 

Ay vurur ayan ayan 

Duşdum yollara yayan 

Kömür güzlü sevduğum 

Girdum goynuna uyan 

                * 

Bu çayırlar solmadan 

Ya gel akşam olmadan 

Gireceğim koyunua 

Cadı nenen duymadan 

               * 

Armut dalda sallanur 

Yere düşer ballanur 

E gız senun goynunda 

Elmiş adam canlanur 

               * 

Ordek suya yeykanır
70

 

Hem uyur hem uyanır 

O yarumun goyninda 

Cansuz insan canlanır 

                * 

Garanfilsun balumsun 

Efendimsun zalumsun 

Gir goynuma utanma (menşure) 

Sen benum öz malumsun 

                * 

Belumde piçacuğum 

Kaloğ’un yapısıdur 

Aç goynuni gireyim 

Cennetun kapısıdur 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
 

66
 Gicuğaz [= Kızcağız] 

67
 Melhem [= Merhem] 

68
 Yüroğum [= Yüreğim] 

69
 Zati [= Zaten] 

70
 Yeykanır [= Yıkanır] 
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Kar yağar çini çini 

Öpdüm ağzın içini 

Dün gece nerde idun 

Goynumun güvercini 

 

Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Atma beni yabana 

Ben da bu dereliyim 

Al koy beni koynuna 

Hiç sorma nereliyim 

 

 

Taschentuchtanz  

(Mendil Havası) 

Öyledir yar öyledir 

Aşkın beni söyletir 

  Girsem yarin koynuna 

  Hem yazar hem öğretir 

               * 

E kızlar e domuzlar 

Günahım boynunuza 

Ya vurun ya öldürün 

Ya koyun koynunuza 

                * 

E Emine Emine 

Çık kapıya çimene 

Körpe kuzular gibi 

Al koy beni koynuna 

               * 

Çaya indim susuzum 

Kaç günler uykusuzum 

Girsem yarin koynuna 

Dilim durmaz huysuzum 

               * 

Ay vurur rende rende 

Ay buluta enende 

Üç gece ekli olsa 

Yar koynuma girende 

 

Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler; 

Mavili çömberuni 

Sar boynuna, boynuna 

Niye goydun ufağum 

Elleruni goynuna? 

Ayşem, Ayşem aşmula 

Goyni doli muşmula 

Seni bana vermedi 

Nenen Allahtan bula! 
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Duman dağdan yokari 

Mulayumdur
71

 mulayum 

Gece senun koynuna 

Gunuz kimun olayum 

                * 

Garenfilden atladum 

E gız seni golladum 

Elmiş ikan sevdiğum 

Ben goynunda canlandım 

                * 

Çikayiken armuda 

Dalina tuta tuta  

Sevduğum beyindi mi 

Goynundaki yemurta 

Gecenin yemişi 

Bir dane elma 

Soyun gir goynuma 

Almazsan alma 

                * 

Gecenun yemişi 

Bir tane hurma 

Soyun gir goynuma 

Buyuği burma 

                * 

Gecenun yemişi 

Bir tane kişmiş 

Soyun gir goynuma 

E yeni yetişmiş 

                * 

İstanbol yanar tüter 

İçinde güller biter 

Çivitsiz meyva derler da 

E gız goynunda biter 

                * 

Kar yağar çini çini 

Eptum ağzun içini 

Dun gece nere idun 

Goynumun güvercini 

                * 

Yaylanın çömenine 

Atı koverdim atı 

Soyunda gir goynuma 

Sen benim idin zati 

                * 

Yaylanun çümeninde 

Yükledum atlarumi 

Girsem yarun goynuna 

Alsam muratlaruni 

                * 

Gecenun yemişi 

Bir tane üzum 

Soyun gir goynuma 

Ah iki gözum 

                * 

Kaşlarun karasina 

Gir koynum arasina 

Seni melhem dediler 

Yureğum yarasina 

 

 

                                                      
 

71
 Mulayum [= Mülayim] 
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Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan örnekler: 

Ay doğar ayan ayan 

Düşdüm yollara yayan 

Rüyama girmez iken 

Goynina girdum uyan 

                * 

Belumdeki piçağum 

Sürmene yapisidur 

Aç goynuni gireyim 

Cennetun kapisidur 

                * 

İstanbul yanar tüter 

İçinde güller biter 

Çivitsuz meyve derler 

E gız goynunda biter 

Rende vururum rende 

Ay buluta girende 

İki gece bir olsa  

Yar goynuma girende 

                * 

Yaylanun çümeninde 

Yükledum atlarumi 

Girsem yarun goynina 

Alsam meraklarumi 

                * 

Yeni yoldan ukari 

Deşurdum portakali 

E gız ne var goynunda 

Gömlek kakar
72

 ukari 

 

Şarkılarında müstehcenliği sıkça kullanan yöre sanatçılarından biri de Mustafa 

Topaloğlu’dur. Topaloğlu’nun 2004 yılında piyasaya çıkardığı ‘Yakarım Alim Allah’ 

albümünde yer alan ‘Sabah Yıldızı Misun’ parçasında kullandığı müstehcen sözler 

arasında ‘koyun’ ve ‘meme’ kelimelerinin kullanımına parçanın nakaratında 

rastlanmaktadır (Şekil 3.6); 

Sabah yıldızı misun 

Güneşle doğayisun 

Deli divane gibi 

Yerinde durmayisun. 

                * 

Goynunda memelerun 

Eruk dikeni gibi 

Açılmış saçılmışşun 

Deniz yelkeni gibi 

Çatlamış dudaklarun 

Susuz topraklar gibi 

Alev alev yanarsın 

Kurumuş yaprak gibi. 

 

 

                                                      
 

72
 Kakar [= Kalkar] 
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Şekil 3.6: Mustafa Topaloğlu - Yakarım Alimallah Albüm Kapağı (2004) (Url-8). 

Trabzon vilâyeti türkülerinde sıkça kullanılan benzetmelerden biri de sevgilinin 

hayvana benzetilmesidir. Bu benzetmelerde çoğu zaman kedi, güvercin gibi küçük ve 

sevimli hayvanlar tercih edilmektedir; 

Yapı yapdıracağım 

Şehir yapısı gibi 

Oynardım güzelimle 

Kadi yavrusu gibi  

[SŞ - TBHMG] 

                * 

Ay doğar çini çini 

Öpsem ağzın içini 

Dün gece neredeydin 

Koynumun güvercini 

[SŞ - TBHMG] 

“Ay doğar çini çini 

Öpsem ağzın içini 

Dün gece neredeydin 

Gönlümün güvercini” 

[SŞ - TBHMG] 

Sözlerinden oluşan ‘Ha Buradan Aşağı’ adlı türkünün son dizesi bazı sanatçılar 

tarafından ‘Koynumun Güvercini’ olarak değiştirilmiştir (Şekil 3.7). 



 

49 

 

Şekil 3.7: Ha Buradan Aşağı Türkü notası (Url-9). 

‘Koynumun Güvericini’ benzetmesi sadece karadenizde kullanılan bir benzetme 

değildir. Ilgın yöresine ait ‘Ak Tavuk Almadın mı’ Türküsü ve bir Aksaray 

manisinde daha kullanılmıştır. 

Ak Tavuk Almadın mı 

Şu derenin inciri 

Saatimin zinciri 

Dün gece neredeydin 

Koynumun güvercini 

Aksaray Manisi 

Entareli çimçili,  

Dizmemişler incimi,  

Nerelerde geziyor,  

Koynumun güvercini 

 

3.1.3 Kadın cinsel organı 

Kadın cinsel organı, Trabzon vilâyeti türkü ve atışmalarında doğrudan ya da argo 

isimlendirmeleriyle çok az kullanılmıştır. Doğrudan kullanım yöre genelinde değil, 

kişi özelinde örneklerle gösterilebilir. Bunun yerine kadın cinsel organını işaret eden 

kelimeler ve cümleler, benzetme ya da metaforlar kullanılmıştır. En sık kullanılan 

betimlemeler: şalvarı’nın ağı, şalvarın içindeki, şalvarında duran, cinsel organı işaret 

eden kelime veya cümleler; bacağının arası, arandaki, orandaki, orasındaki, 

onunkidir. En sık kullanılan benzetmeler ise balta yarası ve Anadolunun birçok 

yerinde kullanıldığı gibi şeftali benzetmesidir. 
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İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

Kapidaki kerani
73

 

Gel çakalum çakana 

Takuluyi yureğum 

Şalvarunda durana 

Vurdum yokuş okari 

Elümde matarasi 

Tutsam yakar elümi 

Bacağunun arasi 

                * 

Duman çikayi duman 

Evuğun saçağından 

Bi ateş aldi beni 

Orağun sicağından 

                * 

Şalvara bak şalvara 

Şalvar ne biçimdedur 

Benum canumi tutan 

Şalvarun içindedur 

                * 

Gene aluyi bağa 

Reyhalayi orağun 

Yarisi benum osun 

Yarisi da gocağun 

 

 

Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler; 

Bi gurşun atacağum 

Ağacun çatalina 

Galdur ayacuğuni 

Gireyim arasina  

Buldurcini vurdiler 

Bir avuç ganı içun 

Bi şeftali versana 

Babanun canı içun 

                * 

Kız kocaya varanda 

Beş kariş aran olsun 

Kırmızi yanakların 

Kocana heram olsun 

 

 

 

 

 

                                                      
 

73
 Keran : Tahta çit 
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Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Oduna gideceğim 

Omaluğun dağına 

Ateş düşmüş yanıyor 

Kız şalvarın ağına 

İstanbulda gezerken 

Çattım iki hanıma 

Yavaş yavaş yanaştım 

Şalvarının ağına 

 

Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler; 

Bi kurşun atacağum 

Ağacun çatalina 

Galdur ayacuğuni 

Gireyim arasina 

                * 

Gumi
74

 çektum, gum çikti 

Gumdan bir arap çikti 

Duttum yiktum aşağa 

Garpuz gibi a. Çıkti 

                * 

Güneş vurur zabahtan 

Hidir Nebi dağina 

Merak ettum, ah yavrum 

Şalvarunun ağuna 

Ha şu karşıki tarlanun ekini da 

Tuttum Fatmanunkini 

Bunda darilmak olmaz 

Sen de tut benumkini 

 

Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan bir örnek: 

Güneş vurur sabahtan 

Hıdırnebi dağına 

Merak ettum sevduğum 

Şalvarunun ağina 

  

 

                                                      
 

74
 Gumi [= Kumu] 
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3.1.4 Bacak, baldır, bel, kalça 

Bacak, baldır, bel, kalça kategorilendirilmesi kadın kıyafetlerinin belden yukarı ve 

aşağı kısmı baz alınarak yapılmıştır. Bu ayrım türkülerde de kendini göstermekte ve 

belden yukarı kısımda kalan gömlek, mintan, içlik, isparel gibi giyim kuşama atıfta 

bulunurken belden aşağıda kalan kısımlarda ise şalvar, peştemal ya da etek gibi 

kıyafetlere gönderme yapılmaktadır. Bel ve aşağısıyla ilgili olarak kullanılan cinsel 

içerikli mâni, atma türkü, atışma ve destanlarda çoğu zaman biçimsel olarak belin 

inceliğinden bahedilirken, bacak ve baldırın da beyazlığından söz edilmektedir. 

Cinsel olarak çekici gelen kalçanın sallanması da Trabzon vilâyeti türkülerinde sıkça 

bahsi geçen edilen örneklerdendir. 

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

Asma yapraği sari 

Vurdum yokuş okari 

Omuzumda oynayi 

Nâme’nun bacaklari 

Doğana bak doğana 

Nasi havalanuyi 

Beyaz baldur istinde
75

 

Şalvar yuvarlanuyi 

                * 

Derenin gıyıları 

Serin eseyi serin 

Sallama belleruni 

Eldurdun
76

 beni gelin 

 

 

Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler; 

Ayağumda gundura 

Gelursun dura dura 

O çiçekli şalvari 

Tokdun
77

 beyaz baldura 

Geminun bucaklari 

Hanum yatacaklari 

Galoba
78

 mi döktiler 

O beyaz bacaklari 

  

                                                      
 

75
 İstinde [= Üstünde] 

76
 Eldurdun [= Öldürdün] 

77
 Tokdun [= Döktün] 

78
 Galoba [= Kalıba] 
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Bi yol goysam elume 

O incecik belleri 

Soyle sevduğum soyle 

Yiyeyim o dilleri 

                * 

Yaylanun çümenneri 

Serin eseyi serin 

Salladun belleruni 

Eldurdun beni gelin  

Elumde altın orak 

Giderum yolum ırak 

O beyaz baldurları 

Galdur omuza pırak 

 

 

Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Anşem şu dağların paldırı 

Kimlere teslim ettin 

Yavru kibar Anşem 

Kardan beyaz baldırı 

 

Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler; 

Elumde altun orak 

Giderum yolum irak 

O beyaz baldirlari 

Galdur omuza birak 

Gemi geliyor gemi 

Yakacak ocaklari 

Kaliba mi sokturdun 

O beyaz bacaklari 

                * 

Yaylanun çümenleri 

Serin eseyi, serin 

Salladun belleruni 

Eldurdun beni gelin 
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Süleyman Şenel’in Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Ha böyle ha bu yana 

Ah yollarım yollarım 

O incecik bellere 

Kemer olsun gollarım 

 

Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan örnekler: 

Asmalarun dibine 

Kurdun salincağuni 

Bişe demeden saa 

Kaldurdun bacağuni 

Elimde altın orak 

Giderum yolum ırak 

O beyaz baldırları 

Kaldır omuza bırak 

 

3.2 Trabzon Vilâyeti Mani ve Türkülerinde Bedensel Faaliyetlerde Cinsellik 

3.2.1 Öpme, dişleme, ısırma, yeme 

Halk kültürü içerisinde sevgi göstermenin en sık başvurulan eylemlerinden biri 

öpmektir. Trabzon vilâyeti türkülerinde taranan örneklerde de en çok rastlanan eylem 

tipidir.Yanaktan öpme, ağız içini öpme, meme arası öpme, öpmeye doyamama, 

öpmeye alışma benzeri farklı kullanım biçimlerine sahip yöredeki örnekler aşağıdaki 

gibidir;  

Erzurum’dan Kemah’tan 

Yar gelir oynamaktan 

Eğil bir yol öpeyim 

O kırmızı yanaktan 

[SŞ - TBHMG] 

Çıktım erik beline 

Erik beli dolaşık 

Öptüm yanaklarını 

Zülüf ile karışık 

[SŞ - TBHMG] 
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Ay doğar çini çini 

Öpsem ağzın içini  

Dün gece neredeydin 

Koynumun güvercini 

[SŞ - TBHMG] 

Bu kız karıncalandı 

Doldurdu vadesini 

Aldım ondan öpücük 

Vergi iâdesini 

[SŞ - TBHMG] 

                * 

Bu kız karıncalandı 

Doldurdu vadesini 

Aldım ondan öpücük 

Vergi iâdesini 

[SŞ - TBHMG] 

                * 

                * 

Epeceğidum oni 

Korkdum görecek biri 

Gırdi tirnaklarumi 

Şalvarinun uçguri 

[SŞ - TBHMG] 

                * 

Gülgenun
79

 doruğunda 

Guri guri yapraklar 

Alişdi da durmayi 

Seni epen dudaklar 

                * 

Ayağunda yemeni 

Yemenilerun yeni 

Epdum da doyamadum 

E kuzicuğum seni 

                * 

Ben söyleye söyleye 

Sesum kesildi sesum 

Eperken sevduğumi 

Düşdi başumdan fesum 

                * 

E su yoli su yoli 

Suyun yolları serin 

Gel bi öpeyim seni 

Daha olmadun gelin 

                * 

Etdum bi yuk hartıma 

Yükledum yağuzumi 

Haçan eperdum seni 

Bi vururdun ağzumi 

Ey Trabzon Trabzon 

Gezdum sokaklaruni 

İnkar etma sevduğum 

Öpdum yanaklaruni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

79
 Gülgen [= Gürgen] 
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(Karşılama – Tanzlieder) 

Derelerde kış kabak 

Öptüm seni şarpadak 

Anan geldi saymadım 

 Baban geldi çarparak 

  Uş yavrum ah yavrum 

[KUR - ADFM] 

                * 

 

Seni urumun
80

 kızı 

Yiyecek misin beni 

Öpsem yanaklarından 

Diyecek misin beni 

[KUR - ADFM] 

Başundaki silecak 

Söküldi tikilecak 

İki memen arasi 

Beyazdur epilacak  

[MD - TF] 

 

 

Trabzon vilâyeti türkülerinde öpme ile beraber en sık kullanılan eylem dişlemedir. 

Anadolu’nun birçok bölgesinde rastlanan öpüp dişleme, Trabzon yöresinde‘öptüm 

dişledim’ ya da ‘hem öptüm hem dişledim’ şeklinde kullanıldığı gibi, ‘yanağında 

kırdım dişimi’, ‘dişim kaldı yanağında’ ya da ‘yanakların dayanamıyor dişe’ şeklinde 

de kullanılabilmektedir. 

Derenin gıyısına 

Vurdum yeşil yilanı 

Öpmeyup dişlemedum 

Gider dersin yalani 

[SŞ - TBHMG] 

Kemençemun telleri 

Zivanedur zivane 

Epdum dişledum oni 

Oldum deli divane 

[MD - TF] 

                * 

Ayşem’e bak Ayşem’e 

Kapilari düşeme
81

 

Yalvarur idi bağa 

Öpeyikan dişleme 

[MD - TF] 

                * 

Derenun kenarina 

Vurdum kara yılanı 

Ne öpdum ne dişledum 

Niçun dersun yalanı 

[MD - TF] 

                                                      
 

80
 Urum [ = Rum] 

81
 Düşeme [= Döşeme] 
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Kemençemun telleri 

Zivanedur
82

 zivane 

Epdum dişledum oni 

Oldum deli divane 

[MD - TF] 

Ayşem’e bak Ayşem’e 

Kapilari düşeme 

Yalvarur idi bağa 

Öpeyikan dişleme 

[MD - TF] 

                * 

Tüfeğumun gurşuni 

Ben bilirum işumi 

Gırmizi yanağuna 

Gırdum funduk dişumi 

[MD - TF] 

                * 

                * 

Derenun kenarina 

Vurdum kara yılanı 

Ne öpdum ne dişledum 

Niçun dersun yalanı 

[MD - TF] 

                * 

Gız eteğun işleme 

Eseyi keşişleme 

Var midur pazarlukta 

Opeyikan dişleme 

[MD - TF] 

Uzakdan görunuyi 

Gonak pencereleri 

Dişledi yanağumi 

Verdi ceremeleri 

[MD - TF] 

                * 

Kemençemun üstine 

Yok gümiş işleyecak 

Dedi oy nenecuğum 

O beni dişleyecak 

[MD - TF] 

                * 

 Reis dümene 

Kurban memene 

Öperim dişlerim gelin 

Deme annene 

[MG - MKPOE] 

                * 

Derenun kenarina 

Vurdum sari yilani 

Ne optum ne dişledum 

Ne soylersun yalani 

[BAY - THTFM] 

                * 

Kemençemin telleri de 

İbrişimdir, ibrişim 

Operken yanağından 

Gırıldı altın dişim 

[BAY - THTFM] 
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 Zivane : Zilvane, ince ses çıkaran 
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Kemencemun telleri 

Zivanedur zivane 

Epdum dişledum oni 

Oldum deli divane 

[BAY - THTFM] 

Kemençemun telleri 

Zivanedur zivane 

Eptum dişledum oni 

Olduk deli divane 

[BAY - THTFM] 

                * 

Derenun giyisinda 

Vurdum sari yilani 

Öpmedum dişlemedum 

Niçun dersun yalani 

[BAY - THTFM] 

                * 

                * 

Evunun üst yani yol 

Oradan işlemez misun 

İki öptüğün yeri 

Bir de dişlemez misun 

[BAY - THTFM] 

                * 

Düfeğumun kurşuni 

Ben bilurum işimi 

Kirmizi yanağuna 

Kirdum funduk dişumi 

[BAY - THTFM] 

İprandi
83

 abacuğum da 

Oni yarum yamatur 

Dişleduğum yerleri 

Çomberinle kapatur 

[BAY - THTFM] 

                * 

Kemençemun üstine de 

Meni
84

 surerum meni 

Dedi oy neenecuğum da 

O dişliyecek beni 

[BAY - THTFM] 

                * 

Kuçuk piçacuğumla 

Açtum penceresini 

Dişledum yanauni 

Verdum ceremesini 

[BAY - THTFM] 

                * 

Uzaktan göriniyir 

Konak pencereleri 

Dişledi yanağumi 

Verdi ceremeleri 

[BAY - THTFM] 

                * 

Başındaki yelpaze 

Kız memelerin taze 

Kepaze yaptım seni 

Hem öptüm hem dişledim 

[KUR - ADFM] 
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 İprandi [= Yıprandı] 

84
 Meni : Hızlı 



 

59 

Hadi gidelim hadi 

Hem alafa
85

 hem işe 

Tazedir yanakların 

Dayanamıyor dişe 

[KUR - ADFM] 

Haburadan inişe de 

Kız koydun beni işe 

Tazedir yanakların 

Dayanamıyor dişe 

[KUR - ADFM] 

                * 

Kemençemin üstüne 

Yay işlesin işlesin 

Güzel güzel kızları 

Kemençeci dişlesin 

[KUR - ADFM] 

                * 

                * 

Güneş vuruyor güneş 

Kapının karağına 

Kondurayım dişimi 

Kırmızı yanağına 

[KUR - ADFM] 

                * 

Kırmızı yanağına 

Takacağım dişimi 

Pencereden yokarı 

Vardım girdim içeri 

[KUR - ADFM] 

                * 

Tüfeğumun gurşuni 

Ben bilurum işumi 

Al yanağın istinde 

Girdum funduk dişumi 

[TVC - THK] 

                * 

Haburadan enişe 

Bile gidelum işe 

Tazedur yanaklarun 

Dayanamiyirler dişe 

[TVC - THK] 

                * 

Gel gidelum didelum 

Yaylanun düzlerine 

Gondurayim dişumi 

Gırmizi yüzlerune 

[TVC - THK] 

                * 

Kemencemun telleri 

İbrişimdur ibrişim 

Yanağını öperken 

Gırildi altun dişum 

[TVC - THK] 

İprandi abacuğum 

Oni yarum yamatur 

Dişleduğum yerleri 

Çönberilan kapatur 

[TVC - THK] 
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 Alaf : Hayvan yemi, ot, saman 
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Küçük piçağumlan 

Açdum penceresini 

Dişledum yanağıni 

Verdum ceremesini 

[TVC - THK] 

 

Erkan Ocaklı, İsmail Türüt, Cimilli İbo gibi birçok yöresel sanatçı tarafından 

albümlerinde yer verilen ‘Kemençem Alli Pulli’ türküsünün sözlerinde öpüp dişleme 

eylemi kullanımıştır. 

Gerçek ismi İbrahim Özer olan Cimilli ibo, Cimilli lakabını Rize İkizdere’nin nin 

Cimil köyünden almaktadır. Özer’in 2007 yılında piyasaya çıkardığı ‘Cimil’in 

Düzüne’ albümünde yer verdiği ‘Kemençem Alli Pulli’ eserinde öpüp dişleme 

eylemi ‘Hem öptüm hem dişledim keyfim geldi yerine’ şeklinde kullanılmıştır (Şekil 

3.8): 

Kemençem Alli Pulli parçasının sözleri; 

Kemençem alli pulli [Kemençem alli pulli]  

Ben almam öle dulli (yar Fadime’m) [Ben almam öle dulli]  

Alırsam kız alırım [Alırsam kız alırım]  

Memeleri kukulli (yar Fadime’m) [Memeleri kulli] 

 

Çıkdım çamın beline [Çıkdım çamın beline] 

Anımların yerine (yar Fadime’m) [Anımlarım yerine] 

Hem öptüm hem dişledim [Hem öptüm hem dişledim] 

Keyfim geldi yerine (yar Fadime’m) [Keyfim geldi yerine] 

 

Kemençemin üstüne [Kemençemin üstüne] 

Yay işlesin işlesin (yar Fadime’m) [Yay işlesin işlesin] 

O kırmızı yanağı [O kırmızı yanağı ] 

Kemençeci dişlesin (yar Fadime’m) [Kemençeci dişlesin] 
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Şekil 3.8: Cimilli İbo - Cimil’in Düzüne albüm kapağı (2007) (Url-10). 

Isırma (dişleme) eylemlerine yönelik örneklerde en sık gözlemlenen eylem ise göğüs 

veya ucunun ısırılması’dır. Burada sıkça kullanılan ‘Goduk’ kelimesi göğüs ucu 

anlamına gelmektedir ve birçok türküde rastlamak mümkündür. Bunun dışında 

‘yeme’ kelimesi kullanılarak karşı cinsin yenilebilir olmasını vurgulama amaçlı ‘sen 

yenecek birşeysin’benzeri örnekler de mevcuttur. 

Fermene’nin altında 

Beyaz goduklu meme 

Dişledim goduğunu 

Bağırdı nene nene 

[SŞ – TBHMG] 

Köşede asılısın daha 

Bir küçücek şişesin 

İnsan yiyilmez amma 

Sen yenecek bişeysin  

[SŞ – TBHMG] 

                * 

Derenun gıyisinda 

Bi galayli şişesun 

İnsandan yemek olmaz 

Sen yeyilur bişesun 

[İZE - KAT] 

                * 

Epeyim o yanaği 

Dişleyeyim memeni 

Doğri soyle Fadime 

Alaca misun beni 

[İZE - KAT] 

                * 

Epeyim o yanaği 

Dişleyeyim memeni 

Doğri soyle Fadime 

Alaca misun beni 

[İZE - KAT] 

                * 

Sabah yukledum ati 

Yaylaya gideceğum 

Bi elüme geçersan 

Gız seni yeyeceğum 

[İZE - KAT] 
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Usta yonduğu gibi 

Dört köşedur bedeni 

Olup olduğun kibin 

Yiyeyim pulim seni 

[MD - TF] 

Ne edeyim edeyim 

Duman aldi dağlari 

Çiğneyi da yiyeyim 

O balli dudaklari 

[MD - TF] 

                * 

Oy o kırmızı yanağın 

Kız yiyeyim yiyeyim 

Hem misafirler geldi 

Hoş geldin de diyeyim 

[KUR - ADFM] 

                * 

                * 

Memenin kokulusu 

Delisiyim delisi 

Dişledim tepesini 

Sandım kabak felisi 

[KUR - ADFM] 

                * 

Ne edeyim edeyim 

Tuman aldi tağlari 

Çeynoyi
86

 da yiyeyim 

O palli tutaklari 

[BAY - THTFM] 

Dört köşesın dört köşe 

Usta yonduğu gibi 

Yiyeyim seni bulim 

Olup olduğun gibi 

[BAY - THTFM] 

 

3.2.2 Sarılma, sarma, dolanma, kucaklama 

Bu kategori oluşturulurken el ve kollarla yapılan eylemler göz önünde 

bulundurulmuştur. Karşı cinse sarılma dışında vücudunun bel, saç, gibi belirli 

kısımlarına sarılma örnekleri de mevcutken yöreye has kullanıma sahip bazı örnekler 

de verilmiştir. Bu örneklerin en sık rastlananı ‘Anasının yanında kızını kucaklama’ 

deyimidir. Bu cümle birçok türkü’de kullanımış birçok karadeniz türkücüsü 

tarafından eserlerinde yer verilmiştir.  
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 Çeynoyi [= Çiğneyip] 
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Cimilli İbo’nun 2002 yılında piyasaya sürdüğü ‘Sibelim’ albümünde yer alan 

Armudu Budakladım eserinde bu kullanımı görmemiz mümkündür (Şekil 3.9). 

Türkünün Sözleri; 

Birgün çıktım armuta 

Yarim geldi altına  

Seçtim sarılarını  

Attım peştemalına  

 

Armudu budakladım 

Dallarını sakladım  

Anasının yanına  

Kızını kucakladım 

 

Armut budaklanır mı  

Dalları saklanır mı  

Anasının yanına  

Kızı kucaklanır mı 

 

 

 

 

Şekil 3.9: Cimilli İbo - Sibelim Albüm Kapağı (2002) (Url-11). 
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Süleyman Şenel’in Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Karandeniz’in kumi 

Yığıyorum yükumi 

Kız yavri kucağunda 

Aldım yari uykumi 

Derelerin derini 

Irmakların serini 

Gel otur kucağıma 

Bağlayayım belini 

                * 

Güneş alıyor güneş 

Garşıdaki daşlara 

Kemanici dolaşsın 

Ha o sari saçlara 

                * 

Tumanlı terelere 

Endim derin göllere 

Tolansun bizim Fehmi 

Ha o ince bellere 

                * 

Eğmeli yar eğmeli 

Saçlar bele değmeli 

Bir yiyidin sardığı yerde 

Dünya malın değmeli 

 

 

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

Türkici kafadarum 

Sana Türki atarum 

Sen git abulan gelsun 

Sarilu
87

 da yatalum 

Gel yaylaya çikalum 

Siğirlari katalum 

Nenen yapsun işleri 

Biz sarilu yatalum 

                * 

Deliganli deduğun 

İki gari alacak 

Birisi darilanda 

Ebiri sarilacak 

                * 

Ati yolladum işe  

Bağladiler kirişe 

Oturdun gucağuma 

Kakıldi sağa bişe 
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 Sarilu [= Sarılıp] 
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Armut budaklanu mi 

Dallari saklanu mi 

Anasinun yaninda 

Gızi gucaklanu mi 

Derenun gıyisinda 

Yeller eser ufakdan 

Alişmişdur abulan 

Hiç enmeyi gucaktan 

                * 

Yaylanun çümeninde 

Boyle gezerum boyle 

Al beni gucağuna 

Nasi bilüsan
88

 eyle 

                * 

                * 

Aşdi gene çiçekler 

Geyinu 
89

kuşanalum 

Yeşil sarmaşuk gibi 

Sarilu sarmaşalum 

                * 

Armudi budakladum 

Dallarini sakladum 

Anasinun yaninda 

Gızini gucakladum 

Gümiş nağış çekdurdum 

Belümde piçoğuma 

Gız bayirdan aşağa 

Yuvarlan gucoğuma 

 

Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler; 

Bağladum gır atumi 

Erukbeli sazına 

Sarayim gollarumi 

Boncukli boğazuna 

Pencerenun golina 

Boya sureyim boya 

Pencereden bakana 

Sarilsam doya doya 

                * 

Ha buradan aşağa 

Dedum bi yol alayım 

O incecuk bellere 

Sarilup da galayim 

                * 

Kemençem iki telden 

Zilden
90

 öteyi zilden 

Bi yol sarsam gelini 

Ben o incecuk belden 
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 Bilüsan [= Bilirsen] 

89
 Geyinu [= Giyinip] 

90
 Zil : Kemençenin en ince teli 
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Bi piçak vuracağum 

Telgirafun teline 

Candan sarilacağum 

Sevduğumun beline 

Peştambalun düğümi 

Geridendur geriden 

Dolanayim yavrima 

Odur beni eriden
91

 

                * 

Pullar gonduracağum 

Belumda biçağuma 

Şaşursa şeytan seni 

Düşürse gucağuma 

                * 

Köpriden geçeyikan 

Düşürdüm pıçağumi 

Dediler seni kuçuk 

Doldurdun kucağumi 

                * 

Armudi budakladım 

Budağıni sakladım 

Nenesinin yanında  

Gızini kucakladım  

                * 

Armut budaklanır mi 

Budağı saklanır mi 

Nenesinin yanında 

Gızi kucaklanır mi 

                * 

Saşlarun yayim yayim 

Uçlarina olayim 

Sen kibin güzelleri 

Gucağuma alayım 

                * 

                * 

Armut da budaklanır 

Dallari da saklanır 

Nenesinin yaninde 

Gızi da kucaklanır 

                * 

Sen ne beyaz baklasun 

Seni nenen saklasun 

Gel atla gucağuma 

Düşmanlarum çatlasun 

O vay beni vay bana 

Kül oldum yana yana 

Gucağumun içinde 

Dön o yana bu yana 

                * 

Yaylanun çimenine 

Gel sevine sevine 

Yanayim dolanayim 

Fadimem’un beline 
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 Eriden [= Eriten] 
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Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Kemençemin telleri 

Ne incecik incecik 

Sarılalım yatalım 

İkimiz de gencecik 

Dumanlı derelere 

Seni vermem ellere 

Kemer olsam da sarsam 

O incecik bellere 

                * 

Dara saçını dara 

Dara da tel tel eyle 

Al beni kucağına 

Bildiğin gibi eyle 

                * 

Ha buradan o yana 

Yol gider mi o yana 

Kucağımın üstünde 

Dönsen o yana bu yana 

                * 

Kalk gidelim gidelim 

Ha buradan o yana 

Kucağımın içinde 

Dön o yana bu yana 

                * 

Armudu budakladım 

Dallarını sakladım 

Annesinin yanında 

Kızını kucakladım 

                * 

Üzümler salkım saçak 

Alçak boylusun alçak 

Seni derdiler küçük 

Sen doldurursun kucak 

                * 

Ha buradan o yana  

Yana gidelim yana 

Kucağımın içinde 

Dön o yana bu yana 

 

Mehmet Gündoğdu’nun Mihr-i Kemençevi Piçoğlu Osman Efendi adlı kitabından 

alınan örnekler; 

Tütün ektim alçağa 

Satacağım kaçağa 

Kız seni alıp kaçsam 

Sığar mısın kucağa 

Çaldığım kemençe 

Sesi gayet ince 

O ince belleri 

Sarayım güzelce 
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Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler; 

Yaylanun yoli bayir 

Bayirdan su çikayir 

Sar bana gollaruni 

İşte canum çikayir 

Bağladum gır atumi 

Eruk beli sazina 

Sarayim gollarumi 

Boncukli boğazuna 

                * 

Alçaklara karlar yağdi 

Dal, dal istine 

Gel sarilalum yatalım 

Kollar istine 

                * 

Anam vay olsun beni 

Hiç gelmeyisun bana 

Doldi vadelerumuz 

Sarilacağum sana 

                * 

Garanfili budadum 

Dallarini sakladum 

Anasinun yaninda  

Gizini gucakladum 

                * 

Ha buradan ukari 

Dağa çıkalum dağa 

Bilsan gucak dadini 

Sen yalvarurdun bağa 

                * 

Oy benum guzicağum
92

 

Dağa çikalum, dağa 

Doldi vadelerumuz 

Sarilacağum sağa 

                * 

Funduk çubuği gibi da 

Boyun vurdi tavana 

Kucağumun içinde 

Dön o yana bu yana 

 

Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan örnekler: 

Dut ağacı dut verur 

Meyvesini gıt verur 

Oğlan kuçuk gız buyuk 

Sarıldukçe dat verur 

Funduk çubuği boyun 

Başun aldi tavana 

Kucağumun içinde 

Dön o yana bu yana 
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 Guzicağum [= Kuzucağızım] 
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3.2.3 Soyma, soyunma, oynama, okşama 

Soyma, soyunma, oynama, okşama kategorisi oluşturulurken, belin alt ve üst kısmına 

giyilen kıyafetler üzerinden gerçekleştirilen eylemler göz önünde bulundurulmuştur. 

Örnekler içerisinde kıyafetin vücutta örttüğü kısımlar kıyafetle özdeşleştirilerek 

kıyafet, vücudun örtünen kısmının temsili gibi kullanılmıştır. Örnek: Şalvarının ağı = 

kadın cinsel organı.  

Yapılan taramalarda en sık kullanılan kıyafetlerin başta şalvar olmak üzere, uçkur, 

fistan ve peştemal olduğu tespit edilmiştir. Bunun paralerinde şalvar için; şalvarı dize 

indirme, şalvarı çıkarma, şalvar yıpranması, şalvarına uzanma, şalvarın başına iş 

gelmesi, şalvarı çekme; uçkur için, uçkur kesme, uçkur çözme, uçkuruyla oynama; 

fistan için, fistanın içine girme, fistanına el atma; peştemal için ise peştemal yıpratma 

gibi eylemlerin kullanıldığı görülmüştür. 

Süleyman Şenel’in Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Yapı yapdıracağım 

Şehir yapısı gibi 

Oynardım güzelimle 

Kadi yavrusu gibi 

                * 

Haçan gördum yarumi 

Haman
93

 tutuldi dilum 

Darilma ben şaşurdum 

Gitdi uçkura elum 

                * 

Yaptuğumuz işleri 

Gız nenene dedun mi 

Şalvaruğa tutmalan 

Ağlarini yedum mi 

Uy neneciğum dedi 

Ya bak habu uşağa 

Sokayi ellerini 

Şalvarumdan aşağa 

 

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

Kamayı vurdum çaba 

Arkama gel arkama 

Uyut kancuk neneni 

Çekilelum odama 

Kamamun sapı gümiş 

Kız nedur ettuğun iş 

Kesdum uçkurlarini 

Başladi yeni cümbiş 
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 Haman [= Hemen] 
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At başuna da yüri 

Alaca yaşmağuni 

Kizilcuğun altinda 

Gevşettum kuşağuni 

Epeceğidum oni 

Korkdum görecek biri 

Gırdi tirnaklarumi 

Şalvarinun uçguri 

                * 

Çekdum şalvarcuğuni 

Endurdum dizlerine 

Ne bok yeyecek deyi 

Bakardi gözlerume 

                * 

Duman endi dereye 

Yitdum Allahum yitdum 

Uzandum uçgurina 

Sanki gabaluk etdum 

                 * 

Endum yarun yanina 

Bi gurumlan
94

 gurumlan 

Oynama dedi bana 

Gaybana uçgurumlan 

                * 

Gideyirum valiya 

Bak elümde destana 

Aşağadan okari 

Gireyum o fistana 

                * 

Sabahun ayazinda 

Goyin meleyi goyun 

Kimse görmeyi seni 

Soyun Emine’m soyun 

                * 

Ha boyle habu yana 

Yol gider mi gider mi 

Alacali fistanun 

İkimuzi erter mi 

                * 

Ayağunda çüzmeler 

Nazli nazli gezmeler 

Hep işleri bitürduk 

Galdi uçgur çözmeler 

                * 

Endum dereden aldum 

Katırun nallarini 

Çekdum çıkaramadum 

Fadi’mun şalvarini 

                * 

Gel gidelum ormana 

Ben yaparum yukuni 

Sari çamun altinda 

Çözerum uçguruni 

                * 
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 Gurum : Gösteriş 
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Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler; 

Haburasi neresi 

Maçka değil mi Maçka 

Yıpranursa şalvarun 

Alurum sağa başka 

                * 

Başundan peştamali 

Go
95

 aşağa aşağa 

Peştemaldan sora
96

 da 

Sıra gelur kuşağa 

                * 

Şalvara bak şalvara 

İki kuruşluk bezden 

Şalvarının başina 

Neler gelur birezden 

Yaylanun çimeninde 

Destan okurum destan 

Çikardum şalvarini 

Ne bok yiyecek fistan 

                * 

Ben çekerum aşağa 

Sen toplarsın yukari 

Oy zalum oğli zalum 

Yıpratdun paştamali 

                * 

Gurban olayim dedum 

Seni veren Rebbiye
97

 

El atdum fistanina 

El atti gorobiye
98

 

 

Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Yedik yumurtaları 

Gezerdik odaları 

Saat ikiden sonra 

Aşağa ettik şalvarı 

Gökteki yıldızları 

Bir karış araları 

Oynadım güzelimlan 

Çözüldü paraları (Döküldü) 

 

 

 

 

                                                      
 

95
 Go [= Koy] 

96
 Sora [= Sonra] 

97
 Rebbiye [= Rabbime] 

98
 Gorobi : Küçük balta 
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Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler; 

Ben gurbanlar olayim 

Seni veren Robbiye 

Uzandum şalvarina 

Davrandi gurebiye 

Kirez ayı gelende 

Dağda ayaz olur mu 

Gız kapıya gelende 

Oynaşamaz olur mu 

                * 

Bu dere baştan başa 

Atladım taştan taşa 

Çiçekli şalvaruni 

Yirtarum baştan başa 

                * 

Gayikçi kullaniyor da 

Yuzgarun
99

 kaçuğuni 

Aman, eldum, bayildum 

Çikar şalvarciğuni 

                * 

Şalvara bak şalvara 

İki gurişluk
100

 bezden 

Şalvar senun başuna da 

Neler gelur birezden 

                * 

                * 

Yaylanın çömenine 

Atı koverdim atı 

Soyunda gir goynuma 

Sen benim idin zati 

                * 

Boyali pencerene 

Ben çikarum çikarum 

Çözemedum uçkuri 

Odur benum efkarum 

Gonağun kapisinda 

Hanima bak hanima 

O bok yiyen şalvari 

Çikar da gel yanima 

                * 

Yol istinde durusun da 

Aalama sen aalama 

İşumuzi görmemiş 

Şalvaruni bağlama 

 

 

 

 

 

                                                      
 

99
 Yuzgar [= Rüzgar] 

100
 Gurişluk [= Kuruşluk] 
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Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan örnekler: 

Gayikci kullaniyur 

Yüzgarun gacuğuni 

Bitti kalmadi sabrum 

Çikar şalvarcuğuni 

Gonağun kapisinda 

Hanuma bak hanuma 

O cicili şalvari 

Çikar da gel yanuma 

                * 

Köpri altında dikme 

Ekme karanfil ekme 

Ben çözerim uçkuri 

Sakın sen zahmet çekme 

                * 

Yaylanun çümeninde 

Destan okurum destan 

Çıkardun şalvaruni 

Niye duruyi o fistan 

 

3.2.4 Cinsel istek, cinsel birleşme, yatma 

Trabzon vilâyeti türkülerinde cinsel istek ve cinsel eylemlerle ile ilgili birçokmecâzlı 

kullanım vardır. Bunların bazıları yöreye has kullanımlar olduğu gibi bazılarına ise 

Anadolu’nun birçok yöresinde rastlandığı görülmüştür. Bu kullanımların karşılıkları 

aşağıdaki gibidir. 

Aralığa girmek, arasına girmek = Cinsel birleşme 

Aşağıdan yanma = Cinsel olarak aşırı istekli olma 

Bacak arasının yanması = Cinsel olarak aşırı istekli olma  

Balta yarası = Kadın cinsel organı 

Cümbüşlü = Cinsel olarak hevesli ve hareketli 

Destanını okumak = Cinsel birleşme 

Goymak = Cinsel Birleşme 

Hau işi etmek = Cinsel birleşme  

Merak = Cinsel istek 

Meraklı = Cinsel olarak hevesli  

Merak dağılması = Cinsel olarak tatmin olma 

Merağı defeyleme = Cinsel isteği giderme  
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Bu sınıflandırma içerisinde; yatma, sarılıp yatma, yatıp oynama, yatağına alma, 

döşeğinde bulunmak, işini görmek, ve yöreye has bir kullanım olan ‘yatağa alıp 

kılavuz eyleme’ örneklerine başvurulmuştur. 

Al beni yatağına 

Eyle beni kılavuz  

Yukarıdaki örnekteki gibi Trabzon vilâyeti türkülerinde sıklıkla kullanılan bu 

mısralarda cinsel eylem sırasında karşı cinsten yatakta kendisini takip etmesi talep 

edilmektedir. 

 

İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan örnekler; 

Yarum gider ormana 

Elindedur orağı 

Üç gece yatti benlan 

Dağılmadi merağı 

                * 

Bakdum dere gıyinda 

Çamaşur yikayisun 

Ateş oldun Aysel’um 

Aşağdan yanayisun 

                * 

Yikadi fistanini 

Asti kuri duvara 

Baca gibi tüteyi 

Şalvara bak şalvara 

Al elüne elüne 

İpuni orağuni 

Gel çikalum dağlara 

Defeyle merağuni 

                * 

Vurdum yokuş okari 

Elümde matarasi 

Tutsam yakar elümi 

Bacağunun arasi 

                * 

Duman çikayi duman 

Evuğun saçağından 

Bi ateş aldi beni 

Orağun sicağından 

                * 

Tutdum memelerini 

Ne yomuşak yomuşak 

Güldi da dedi bağa 

Boyle cumbuşli uşak 

                * 

Yirmağun gıyisinda 

Gel olalum bi gişi 

Gaynasun ganlarumuz 

Edelum hau işi 
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Bakdum gölun gıyinda
101

 

Dibi görunur dibi 

Ben da goyayim sana 

Gocan goduğu gibi 

En dereye dereye 

En da gel gonuşalum 

Gafulun
102

 arkasinda 

Goç gibi vuruşalum 

                * 

E gız memecuğun uci 

Deleyi
103

 fistanuni 

Gel gafulun dibine 

Okuyim destanuni 

                * 

E gız sarmayi bana 

O yanağun gidişi 

Gel gidelum ormana 

Edelum hau işi 

                * 

Geydi geldi yanuma 

Sarili fistanini 

Gızılcuğun
104

 dibinde 

Okudum destanini 

                * 

Otur Emine’m otur 

Güzel de çaliluğa 

Fistanundan içeri 

Gireyum araluğa 

                * 

Tüföğumun namlisi 

Nağışlidur
105

 nağışli 

Sarıldum Emine’ye  

Her işumuz cumbuşli 

                * 

Türkici kafadarum 

Sana Türki atarum 

Sen git abulan gelsun 

Sarilu da yatalum 

                * 

Su kodum su tasina 

Denizun ortasina 

Gız kaldur bacağuni 

Gireyum arasina 

                * 

Fadimem gara yağuz 

Ne yatasun yalağuz 

Al beni yatağuna 

Eyle beni gılağuz
106

 

                * 

Yarum gider ormana 

Elindedur orağı 

Üç gece yatti benlan 

Dağılmadi merağı 

                * 

Gel yaylaya çikalum 

Siğirlari katalum 

Nenen yapsun işleri 

Biz sarilu yatalum 

                                                      
 
101

 Gıyinda [= Kıyısında] 
102

 Gaful : Çalı kümesi 
103

 Deleyi [= Deliyor] 
104

 Gizilcuk [= Kızılcık] 
105

 Nağışli [= Nakışlı] 
106

 Gilağuz [= Kılavuz] 



 

76 

Enelum derelere 

Furfula
107

 toplayalum 

Gafulun gerisinde 

Yatu da oynayalum 

Fadime’m fatar misun 

Şeftali satar misun 

Bu geceler uzundur 

Benumlan yatar misun 

                * 

Derenun giyisini 

Serinlan gez serinlan 

Sen yat gaynanasilan
108

 

Ben yatayim gelinlan 

                * 

Ormanun serininde 

Oyin edelum oyin 

Sen uzan arka usti 

Garib da yuzikoyin 

 

Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü adlı kitabından alınan örnekler; 

Haburadan ukari 

Gel da çikalum dağa 

Vollahi guzicuğum 

Ben merakliyim sağa 

Güneş vurur sabahtan 

Hıdır Nebi Dağı’na 

Merak etdum e yavrim 

Şalvaruğun ağına 

                * 

Al elune elune 

İpunlan orağuni 

Gel çikalum dağlara 

Tefeyle merağuni 

                * 

Gidiyirum Batom
109

’a 

Batom’un batağına 

Pencereden ukari 

Al beni yatağına 

                * 

Gâurun gicuğazi
110

 

Gel da çikalum dağa 

Sen benden meraklisun 

Oyle geliyi bağa 

                * 

Merdivenden ukari 

Çikdum odalarina 

İki güzel yanyana 

Yatdum ortalarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

107
 Furfula : Kurutulmuş meyve 

108
 Gaynanasilan [= Kaynanasıyla] 

109
 Batom [= batum] 

110
 Gaurun gicuğazi [= Gavurun kızcağızı] 
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Kaleden atun beni 

Yok yere satun beni 

Ben yalağuz yatamam 

Gızlara katun beni 

Gomar yapraklarını 

Düşürdüm elek elek 

Sarilı da yatalum 

Bi iş doni 
111

bi gömlek 

                * 

Atmaca doğan olsam 

Kapılarına gonsam 

Gece uyurken yavrum 

Düşeğunde
112

 bulunsam 

                * 

Arkasindan aşağa 

Saşlari yumak yumak 

İki baş bi yasduğa 

Hiç olur mi uyumak 

 

Bilal Aziz Yanıkoğlu’nun Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi adlı 

kitabından alınan örnekler; 

Al elune elune 

İpunnan
113

 orağuni 

Gel çıkalım dağlara, 

Tef eyle merağuni 

Gağurun gıcuğazı 

Gel de çıkalum dağa 

Sen benden meraklısun 

Oyle geliyi bağa 

                * 

Bi kurşun atacağum 

Aacun çatalina 

Galdur ayacuğuni 

Gireyim arasina  

  Açılup da vurayım 

  O balta yarasına 

                * 

Dereler akmak ilan 

Ne olur bakmak ilan 

Hiç adam darilur mi 

Bi gece yatmak ilan 

 

 

                * 

Benum cilveli yarum da 

Senden nasil doyayim 

Galdur ayaklaruni 

A….ag…yim 

                * 

Komar yapraklarini 

Töşurdum
114

 elek elek 

Sarılipta yatalum 

Bir iş doni, bir gömlek 

  

                                                      
 

111
 İş doni [= İç donu] 

112
 Düşeğunde [= Döşeğinde] 

113
 İpunnan [= İpinle] 

114
 Töşurdum [= Düşürdüm] 
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Lambaya goydum gazi 

Bakarum yanmasina 

Gaç guruş vereceğum 

Geceluk yatmasina 

Yol istinde durusun da 

Aalama sen aalama 

İşumuzi görmemiş 

Şalvaruni bağlama 

 

Kurt Reinhard & Ursula Reinhard’ın Auf Der Fidel Mein adlı kitabından alınan 

örnekler; 

Kemençemin telleri 

Ne incecik incecik 

Sarılalım yatalım 

İkimiz de gencecik 

Ben gidiyom Batuma 

Batumun batağına 

Kız Allahın seversen 

Al beni yatağına 

 

Tevfik Vural Ciravoğlu’nun Trabzon Fokloru adlı kitabından alınan örnekler: 

Al elune elune 

İplen orağuni 

Gel çıkalum dağlara 

Defeyle merağuni 

Alaca çoraplarun 

Ben verdum parasini 

E gız seni alanun 

S...rum anasini 

                * 

Ata vurdum tantayi 

Sol tarafi tartayi 

Yeşillendi çümenler 

Meraklarum artayi 

                * 

Gemileri yuruten 

Yelken ilan serendur 

Hovarda olan gızlar 

İstemeden verendur 

                * 

Yol istinde durursun 

E gız sakun ağlama 

İşumuzi görmemiş 

Şalvaruni bağlama 
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Bazı mani ve türkülerde ilk iki satırı;  

“Adam adamı yer mi / Bir gece yatma ile” 

şeklinde olan türkünün sözleri sansürleme dolayısıyla 

“Bu dere akma ile / Ne olur bakma ile” şeklinde kullanılmıştır (Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10 Bu Dere Akmayınan Türkü Notası. 
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3.3 Trabzon Vilâyeti Mani ve Türkülerinde Kafiye Örgüsü 

Trabzon Vilâyeti türkülerinde Kafiye örgüsüne göre düz, çapraz, sarmal kafiye 

düzenleri görmek mümkündür. Yapılan taramalarda en sık kullanıldıığı tespit edilen 

kafiye düzeni 1, 2 ve 4. dizelerin birbiriyle uyumlu olup 3. dizenin serbest olduğu 

mani tipi aaba dizilişidir; 

Ay doğar anasından  A 

Bulutun arasından  A 

Kız memen görünüyor B 

Düğmenin arasından  A 

[SŞ - TBHMG] 

Yün bağli çaruklarum  A 

Çümenleri çiğnarum  

Gül memeğun itsinde
115

 B 

Terlesun buyuklarum  A 

[İZE - KAT] 

                * 

Yaylalar otli olur  A 

Bekarlar dertli olur  A 

Bekar kızun memesi  B 

Gaymaktan tatli olur   A 

[Akçaabatlı Ahmet Yallı’dan] 

 [İZE - KAT]  

                * 

Ay vuranda vuranda  A 

Memen kokar maranda A 

Gağur
116

 imana gelur  B 

Gız sağa yalvaranda  A 

[İZE - KAT] 

 

Kafiye örgüsü olarak en sık kullanılan dizilişlerden biri de abab şeklindeki çapraz 

diziliştir; 

Haburanun ekini  A 

Ne yiridu danesi  B 

Yesem doyuru beni  A 

Memeğun bi danesi  B 

[İZE - KAT] 

Değermenun oluği  A 

Gavaktandur gavaktan B 

Bekar gızun memesi  A 

Gaymaktandur gaymaktan B 

[İZE - KAT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

115
 İtsinde [= İçinde] 

116
 Gağur [= Gavur] 
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E Trabzan Trabzan  A 

Gördum gonaklaruğu
117

 B 

Memeğun işiğılan  A 

Epdum
118

 yanaklaruğu B 

[İZE - KAT] 

Yaylanun çümeninde  A 

Atlar oynayi atlar  B 

Eptuğum memelerde  A 

Galmadi eski datlar  B 

[MD - TF] 

 

Düz kafiye aaaa örgüsüne örnekler; 

Ayağundaki mesler  A 

Yere vurmadan sesler  A 

Goynundaki memeler  A 

İkimuzi da pesler  A 

[İZE - KAT] 

Al beni uşak iken  A 

Yüzüm yumuşak iken  A 

Taze bıyık burmayken  A 

Memen ağrı sağ iken  A 

[KUR - ADFM] 

                * 

Ofun alti sürmene  A 

Gızlar giyer fermene  A 

Fermenenun altinde  A 

Beyaz gudukli meme  A 

[TVC - THK] 

                * 

Tüfeğim omuzumda  A 

Üç arma boğazımda  A 

Sağ elim boğazında  A 

Sol geser koynunda  A 

[KUR - ADFM] 

 

Trabzon vilâyeti türkülerinde bu dizilişler dışında en çok rastlanılan dizilişi ise abcb 

dizilişidir;  

Yayıldım goyunu  A 

Orman adalarına  B 

Gurban olayım yarim  C 

Memen aralarına   B 

[SŞ - TBHMG] 

Fermene
119

’nin altında  A 

Beyaz goduklu
120

 meme  B 

Dişledim goduğunu   C 

Bağırdı nene
121

 nene   B 

 [SŞ - TBHMG] 

  

                                                      
 

117
 Gonaklaruğu [= Konaklarını] 

118
 Epdum [= Öptüm] 

119
 Fermene : Önü açık yeleğe benzer bir giysi 

120
 goduk : uç 

121
 Nene : anne 
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Sisdağı’nın ardında  A 

Ağasar’ın evleri  B 

Odurmuş koyun sağar  C 

Körünür memeleri   B 

[SŞ - TBHMG] 

Bi güneş aldi dağa  A 

Selenlere eneyi  B 

Ver bana da yeyeyim  C 

Hau
122

 yiri
123

 memeyi  B 

[İZE - KAT] 

 

Yukarıda örnek verilen dizilişlerden farklı kafiye ölçülerine sahip türkülerin 

örnekleri; 

Beri gel adam yemezik A 

Bana yazıktır yazık  A 

Seni ellere vermezik  A 

Aç göğsün bir görelim B 

Sana neler verelim   B 

[SŞ - TBHMG]  

Haydi malım haydi olmada  A 

Gül memeler solmada  A 

Seni saran doymadı   B 

Saran murad almadı   B 

  [SŞ - TBHMG] 

                 * 

Yayla cümeni
124

 gardur A 

Ben nasi dolaşurum  B 

Cahelim ufacuğum  B 

Memene bolaşurum  B 

[İZE - KAT] 

                * 

Allahım ne yapayim  A 

Aldadi beni gızlar  B 

Yedi paralarumi   C 

Ben da aldadum seni  D 

Yedum yanaklaruni  D 

[İZE - KAT] 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

122
 Hau [= O] 

123
 Yiri [= İri] 

124
 Cümeni [= Çimeni] 
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4.  TRABZON VİLÂYETİ ATMA TÜRKÜ ve ATIŞMALARINDA 

CİNSELLİK 

Türk halk kültürü; Anadolu’da geleneksel yaşamlarını devam ettiren toplulukların 

yaşam tarzları ve yaşantılarıyla oluşturup sürdürdükleri kültürün ortak adı olarak 

bilinmektedir. Halk kültürü, halkın içinden ortaya çıktığı için toplum, doğa ve 

insanın etkisinde oluşmuştur. Halk kültürü ürünleri, halkın içinden ortaya çıktığı için, 

halkın kültür yapısını ve özelliklerini ortaya koyar. Halk kültürünün var olduğu 

bölgede korunması ve nesilden nesile aktarılması toplumun devamlılığını sağlar 

(Artun, 1996, s.75). 

Atma türkü geleneği, Karadeniz halk kültürünün Âşıklık, manicilik geleneğinin en 

somut örneklerindendir. Bu geleneğin temsilcileri yörenin manilerini kemençe, 

kaval, tulumgibi yöre enstrümanları ezgileriyle beraber ya da enstürman ezgilerini 

takip edecek şekilde söylemektedirler. Maniler çoğu zaman 7 heceli, yöre 

geleneklerine göre 2, 4 veya 6 mısra şeklinde söylenmektedir. Atma türkü 

söyleyenlere atma türkücü,atma atan ya da atmacı denmektedir. Atma türküler 

siyaset, sağlık, ekonomi gibi güncel konularla ilgili atılabildiği gibidüğün, askerlik, 

kına, eğlenti (eğlence) gibi ortamlarda da ortamın konusuna binaen atılabilmektedir. 

Atma türküler karşılıklı doğaçlama şeklinde irticalen söylenebilmektedir. Bu 

biçimine yöreden yöreye farklılık gösterecek şekilde atışma, karşıberi, seyir, vaybeni 

gibi isimler verilmektedir. Atışmalar erkek erkeğe, kız kıza, kız erkeğe ya da erkekli 

kızlı guruplarca birbirlerine türkü atarak soru cevap şeklinde yapılabilmektedir. 

4.1 Kemençeli Âşıklık Geleneği 

Bekir Şişman, Karadenizde Âşıklık geleneğinin öğrenilmesini ve aşıkların 

yetiştirilme tarzını üç ana başlıkta incelemektedir; 

1. Kendi kendini yetiştirme; Karadenizde kemençeli aşıkların çoğu bu geleneği 

yetenek ve gözlemleriyle öğrenmekte ve her ne kadar kendi tarzını ortaya çıkarmış 

olsalar bile mutlaka kendisine rol model olarak belirlediği ustalar vardır. 
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2.Usta çırak ilişkisi; yetişmekte olan çırak, ustasıyla beraber gezer, dolaşır, sanatın 

inceliklerini ondan öğrenir ve bu şekilde yetişir. Bu usta çırak ilişkisinin baba-oğul 

şeklinde de örnekleri mevcuttur. 

3.Örneklerine az rastlanan ancak gördüğü rüyanın etkisiyle kemençe çalmaya, türkü 

söylemeye başladığını iddia eden aşıklar da mevcuttur (Şişman, 2007).  

Bekir Şişman’ın üç ana başlığına, günümüz şartlarını göz önünde 

bulundurduğumuzda birebir özel dersleri ve hatta çağımızın teknoloji imkanlarının 

da eklenmesiyle internet kanalıyla mevcut videoları izleyip bunları uygulamaya 

koyan kemençeci ve türkücleri de ekleyebiliriz. 

Bahattin Çamurali, Çaloğlu Yusuf, Fehmi Alan, Goryanalı Hüseyin, Hacı Ali 

Özdemir, Halil Kodalak, Hasan Sözeri, Hüseyin Dilaver, Katip Şadi, Kemal Caba, 

Kemal İpşir, Maçkalı Hasan Tunç, Osman Efendioğlu, Osman Genç, Picoğlu Osman 

Gökçe, Saffet Genç, Salanoylu Mehmet Yavuz ve Sırrı Öztürk, gibi isimler atma 

türkü söyleme geleneğinin önde gelen isimlerindendir. 

Trabzon’un Âşıklık geleneğini yaşatan atma türkücülerinin en fazla olduğu 

ilçelerinden biri Maçka’dır. Bu isimlerden 1941 doğumlu Maçka’nın Soldoy 

(Sevinçli) köyünde doğan Saffet Genç’in 11 plak 12 kaseti mevcuttur (Şekil 4.1). 

Çocuklarını da kendisi gibi kemençe icracısı olarak yetişriren Genç, yaşayan atma 

türkü ustalarının en önemlilerindendir. Yaşantısını, sevgisini, tecrübelerini, acılarını, 

kızgınlıklarını, dargınlıklarını, isyanlarını, özlemlerini türkülerine işleyen Genç, 

yörenin gençlerini gerek kemençe icracılığı gerekse yaratıcılığıyla etkilemiştir. 
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Şekil 4.1:Saffet Genç’in görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafı (2017).
125

 

Saffet Genç özellikle müstehcen sözlü atma türkülerin kendisine göre olmadığını 

belirtmekle beraber yeri geldiği zaman gerektiğinde atma türkünün gidişatına göre 

müstehcenliği de kullanmaktadır. Saffet Genç gençliğinde atma türkü atılan 

ortamlardan şöyle bahsediyor;  

Müstehcen türkülerle benim pek işim olmazdı, ama türkülerin içinde vardı, eskiden daha sık 

kullanılırdı. Benim de branşıma yakışmaz böyle müstehcen türküler. Herkes kafasına göre ona 

hangisi uyarsa ona göre söyler. Şimdi atma türkü söyleyen eskisi gibi yok, Maçka tarafında 

muhabbetler de çok azaldı, düğünlerde yavaş yavaş atma türkülerin yerini orkestralı eğlenceler 

alıyor. (Köyün aşağısını göstererk) Aşağıda ufak bi kahvemiz vardı haftada bir kemençeli 

muhabbet olurdu, birbirine atma atar, eğlenirdi millet. Şimdi onlar kalktı. Şimdi özellikle 

arkadaşlarla bir araya gelirnirse. Bir de muhabbette rakı önemliydi, küçük uşakları gönderir, 

rakı aldırır eğlenirdik. Rakı milleti bir yere toplayan bir meselesiydi, Nerede rakı görünürse 

orada muhabbet başlardı. Nasıl cami hocasız olmaz muhabbet de rakısız olmaz. Meksilalı 

Mehmet vardı, çok rakı içer elinde bardakla gezerdi ancak o zaman millet hoşgörülüydü 

kemençecilere ayrı bir gözle bakarlardı, kemençecinin sarhoş olması kabahatten sayılmazdı. bir 

lokantaya gelirdi içerdi küfürlü türkü atardı. Bir ortama girdiğinde sorardı Saffet burda mı? 

Saffet olmazsa söylemem derdi. Şimdi yazları yapılıyor eskiden Sabaha kadar kar yağardı biz 

içerde sabaha kadar çalar türkü söylerdik (Genç, Kişisel Görüşme, 29 Eylül 2017). 
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Bu geleneğin Maçka’da en önemli temsilcilerinden bir diğeri de kıymetli hocamız 

Eyüp Eyüpoğlu’dur (Şekil 4.2). Kendisi ile kemençe atölyesinde yaptığımız 

çalışmalar sonucunda gelenekle ilgili önemli bilgiler topladık. Diğer yörelerle ilgili 

bilgilerimizi karşılaştırdığımız zaman benzer olduğu kadar oldukça farklı pratiklerin 

de olduğunu tespit ettik (Eyüpoğlu, Kişisel Görüşme. 21 Eylül 2017). 

 

 

Şekil 4.2: Eyüp Eyüpoğlu Atölyesinde Çalışırken (2017).
126

 

Eyüpoğlu atölyesinde, müstehcen söz kullanımıyla ilgili şu bilgileri aktarmıştır; 

Maçka’da müstehcen atışma geleneğini özellikle kullanan kemençeci türkücü 

bulunmamaktadır.Her kemençeci türkücü, müstehcen olmayan türkü ya da atma türkü 

söylediği gibi müstehcen türküleri de kullanmaktadır.Muhabbet ve sohbet arasında yapılan 

atışmalarda bu müstehcen kullanımı rahatlıkla dile getiren bazı isimler kayıtlarda bundan 

sakınmaktadırlar. Her ne kadar alay etme, küçük görme, abartma, vurgulama, karşındakini ya 

da çevredekileri eğlendirme ve yarışma gibi sebeplerle müstehcen atışma yapılsa da yapılan 

atışmalardaki tansiyon ne kadar yükselirse yükselsin bu bir gelenek olarak atışma ortamında 

kalır ve soyal yaşantıya yansıtılmaz. Atma türkü yeteneği olan insanlar tesadüfen bir araya 

geldiklerinde karşılıklı birkaç müstehcen atma türkü atmakta ancak bu tip atışmalar çoğu 

zaman uzun süreli olmamaktadır. Müstehcen atışmalarda özellikle kullanılan bir kayde yoktur 

ama ayak olarak ezgiyi belirleyen kişi karşıdaki kişinin de o ezgi ile devam etmesini 
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sağlamaktadır. Atışmada müstehcen kullanım esnasında sıklıkça rastlanan enstantaneler; 

atışmaya daha fazla heyecan ve canlılık vermek için yayı cinsel içerikli söz esnasında kesmek, 

kemençenin kenarına vurmak suretiyle müstehcen kelime ya da cümleyi vurgulama, 

dinleyicinin söze odaklanması için kaydenin durması en çok rastlananlardır (Eyüpoğlu, Kişisel 

Görüşme, 21 Eylül 2017). 

 

Müstehcen atışmalarda ya da müstehcen söz kullanılan türkülerde kayde nasıl 

başladıysa o şekilde devam etmekte ve değişikliğe uğramamaktadır. 

Eyüp Eyüboğlu, atışma esnasında yapılan mizansenlere kendi dilince şöyle yorum 

yapıyor; “Cinsel içerikli sözler kullanılan kısımlarda, kemeçeci, ayağa kalkma, ayak 

kaldırma, kafa sallama, karşıya yay sallama, sözleri dramatize etme amaçlı horoz 

gibi çingozlama yapar ve “Ey gidi eyüp hoca” gibi uyarı mahiyetince cümleler 

kullanır.” Eyüp Eyüpoğlu ayrıca; 

Cinsel içerikli söz kullanımında herhangi bir yaş aralığı bulunmamakla birlikte gençlerin cinsel 

içerik kullanmada daha cesur olduğu bilinmektedir.Yaşlıların bir gurubu kahvede, kırda, 

dağda, mezerede
127

 kendi aralarında gurup oluşturup müstehcen içerikli atmalar, atışmalar 

yaptıkları gibi daha düzeyli anlamda daha edebi anlamda da atışmalar yapılmaktadır.Bu 

konuda gençler daha cesur oldukları için müstehcen içerikli türküleri ve manileri daha sık 

kullanmaktadır.Eyüp Eyüboğlu; “Yaşlılar, yaşları itibariyle müsthecen içerikli söz kullansalar 

da daha çok öğüt ve ders verici maniler söylerler.Müstehcen kullanımlarda toy ve toy olmayan 

ayrımı da vurgulanır.Muhabbet ortamlarında müstehcenlik olduğu zaman çok sansürlü bir dil 

kullanılmaz, her şey olduğu gibi anlatılır.Erkek erkeğe muhabbetlerde özellikle gurubu 

oluşturan kişilerin yaşları önemlidir.Büyüğe iltifat, küçüğe sevgi kelimeleri kullanılır.Yaş farkı 

gözetilir. “Sana bunu söyledim” “Aman sakın darılma” “Sen benim ağabeyimsin” “Sen benim 

ablamsın” “Amcamsın, büyüğümsün” şeklinde türkü içerisine sözler yerleştirilir. Büyük olan 

da göndermelerini yaş farkını gözetip yapar (Eyüpoğlu, Kişisel Görüşme, 21 Eylül 2017). 

 

şeklinde atışmalardaki yaş farklılıklarının atışma gidişatına etkisinden bahsetmiştir. 

 

 

                                                      
 

127
 Mezere : Yazları dinlenmek ve hayvanları otlatmak amacıyla yaylaya çıkış ve inişlerde geçici 

olarak barınılan, yükseklik ve mesafe açısından köy ile yayla arasında konaklama alanlarının adı. 

Karadeniz’in yüksekleri: Yayla, kaban, mezere [http://ozhanozturk.com/2017/08/29/karadenizin-

yuksekleri-yayla-kaban-mezere/] 
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Ayrıca yörede iki kişi arasındaki atışmalarda, atışmayı kızıştırma ve tansiyonu 

yükseltme amaçlı söz aralarına girip, 

“Şundan bahset, sakalına laf söyle, yara izine bak, burnu büyük, boyu kısa, kelliğine söyle, 

şapkasına laf at” 

şeklinde kaydeye karışmadan sözle aracılık yapar. 

Eyüp Eyüpoğlu’nun ağzından kadın kadına kısa bir atışma örneği; 

Maçkada 70 yaşlarında bir kadın, tarlada çalışırken yoldan geçen diğer bir yaşlı kadın, tarlayı 

belleyen kadını, kan ter içinde çalışırken görür ve sorar napıyorsun diye, yoldan geçen kadın 

“ihtiyardan bunaldım, azdı, durmadan bana saldırıyor” der ve küçük bir dialogla aralarındaki 

atışma şöyle gelişir: 

Tarlayı Belleyen: 

Bunaldum ehtiyardan 

Salduriyi hep bağa 

Yolcu: 

Olsa belleme işi  

Yardum ederdum sağa.  

 

Yaylalardaki kadınlar, yaylada kervanlarını yürütmek, evde ocaklarını tüttürmek, 

haneyi ısıtmak, ev ahalisini yedirmek, içirmek, hayvanları yaşatmak, çocukları 

okutmak yetiştirmek için verdiği mücadele ile sert bir mizac ve güçlü bir kadın imajı 

çizmektedir. 

4.2 Oturak ve Muhabbet Ortamları 

Halk kültürünün devamlılığını sağlamada atışmalar oturak ve muhabbet ortamları 

içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar oturak ve muhabbet 

ortamları geleneğin ilk ortaya çıktığı halini muhafaza edememiş olsa dahi temel 

kuralları ve kendine has pratikleri ile günümüzde halen devam etmektedir. Yakın 

yöreler içerisinde farklılık gösteren bu pratikler, çok küçük topluluklar da dahi yöre 

kültürü farklarının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.  

Atışmaların yapıldığı en önemli yerlerden biri olan ve birçok yönden ortak özellikler 

taşıyan oturak ve muhabbet ortamları, izleyici ya da icracıların yaş, cinsiyet ve 

ortamdaki pozisyonlarına göre yöresel farklılıklar göstermektedir. Yine katılımcıların 

toplanma amacı, toplanılan mekanın özelliği (kapalı ya da açık alan gibi), muhabbet 

ortamında icra edilen konunun bölgeler arasında çeşitlilik gösterdiğini görmekteyiz. 

İzleyici ve icracı olarak farklılıklara baktığımızda ise icracıların icra biçimlerinin, 

izleyicilerin ise icraya olan yaklaşım, katılım ve icraya yön vermeleri açısından 
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yöreden yöreye farklılıklar teşkil ettiğini görebilmekteyiz. Ayrıca muhabbet 

ortamının vazgeçilmezlerinden olan alkol tüketimi ve çeşitliliği de yöreler arasında 

değişiklik gösteren önemli faktörlerdendir.  

Her topluluk ve yörede farklı geleneklerle karşılaşabildiğimiz oturak ve muhabbet 

ortamlarını Trabzon’da da kendine has şekillerinde görebilmekteyiz. Trabzon’da bu 

ortamlar genellikle ‘türkü’ ve ‘atışma’ şeklinde icra edilir. Ayrıca icraya kemençe, 

kaval, davul ve zurna gibi yöresel enstrümanlarla da eşlik edilmektedir. 

Gözlemlerimiz ve yaptığımız saha çalışmaları göstermektedir ki Trabzon’da oturak 

ve muhabbet ortamları zaman içerisinde gerek ritüeller gerekse insan ilişkileri 

özelinde değişikliğe uğramıştır. Geçmiş dönemlerde haftanın belli günlerinde icra 

edilmesi gelenek halinde olan bu ortamlar, günümüzde ‘asker eğlentileri’, ‘kına 

geceleri’, ‘düğün’, ‘nişan’, ‘bayram’ ve ‘yılbaşı’ gibi daha özel günlerde de 

karşımıza çıkmaktadır.  

Genel hatlarıyla günümüzde atışmanın uygulanma şekline baktığımızda; 

Oturma şekli: İcracı genellikle muhabbet ortamının ortasında konumlanır. Bu sayede 

icracı, icraya eşlik edecek katılımcılara/eşlikçilere ve dinleyicilerin her birine eşit 

mesafede olmaktadır. 

İcranın merkezi: İcracının konumlandığı yer, genellikle ‘merkez’ olarak kabul edilir. 

Bu bölgeye icracı ve katılımcıların tüketebilmesi için yiyecek ve özellikle alkol şişesi 

(rakı, viski, votka vb.) bırakılır. Bazı muhabbet ortamlarında alkol şişesinin 

bırakıldığı yer merkez olarak kabul edilir, icracı ve katılımcıların yerleşme planı bu 

merkez bölgeye göre yapılır.  

Yaş: Muhabbetlerde yaş gurupları, toplanmanın amacına göre değişiklik 

göstermektedir. Örneğin asker eğlentilerinde ve uğurlamalarındaki yaş gurubunun 

düğün, nişan ya da kına etkinliklerdeki guruptan daha genç olduğunu görmekteyiz.  

Konu: İcra edilen türkülerin ya da atışmaların konusu toplanma amacına göre 

değişmektedir. Örneğin; asker uğurlama eğlencelerinde icra edilen atışmlarda, atışma 

askere gönderilecek gencin arkadaşları tarafından birbirlerine laf atma ve söz 

düellosu şeklinde geçebilmekte, askerlik yapmayan kişilere laf atılabilmekte ya da 

yapılan askerlikle ilgili birbirlerini yarıştırır atışmalar yapılabilmektedir. Müstehcen 

içerikli söz kullanımının en fazla kullanıldığı başka bir ortam ise düğün öncesi ya da 

sonrası eğlenceleridir (Gedikoğlu, 2016, s.76). Genellikle damada ya da damadın 
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babasına atma türküler atılır, eğer karşılık verme kabiliyetine sahipse baba karşılık 

verir ve atışma öylece sürer. Damadın babasının o kabiliyete sahip olmaması 

durumunda ise kız alınıp verilen köyler arasında temsilciler birbirleri ile atışırlar. Bu 

düellolar köyler arasında bir nevi üstünlük yarışına dönüşür. Bu sebepten dolayı kızı 

alacak olan köyün en iyi atışmacısı, kız alınacak köyün en iyi atışmacısının karşısına 

çıkarılır.  

Argo kullanımı: Özellikle sadece erkeklerin bulunduğu ortamlarda icra şeklinin 

genellikle müstehcen olduğu, atma türkü ya da atışmalarında da rahatlıkla cinsel 

içerikli sözlere yer verildiği görülmektedir. Katılımcılar, atılan türküler ya da 

destanların sözlerinde cinsel içerikli söz kullanımında kesinlikle sakınca 

görmezler.Atışma örneği (Bkz. Ek A) Video kaydına alınan atışma örneği Şekil 

4.3’de şematize dilmiştir. Ek A’da de gözlemlenebildiği gibi teatral hareketler büyük 

önem arz etmektedir. Bunlardan en önemli hareket biçimi, atışma sırası kendisine 

geldiğinde atışmacının oturduğu yerden kalkarak atıştığı kişiye doğru yaptığı 

hareketlerdir. Bu yapılırken çoğu zaman okunan dörtlüğün müstehcen kısmına kadar 

katılımcılara ya da izleyicilere dönülür, müstehcen kısımda ise atışma yaptığı kişiye 

dönerek müstehcen vurguyu ona karşı yapar. Ek A’da atışmacıların ikisi de kemençe 

çalmadan atışma yapmaktadırlar. Kemençe ile yapılan atışmalarda daha fazla teatral 

hava yakalandığı görülebilmektedir. Atışma yapan kemençeciler birbirlerine karşı 

dönerek atışma yaparlar, atışmanın hararetlendiği anlarda atışmacılar eğer 

oturuyorlarsa yerlerinden kalkarlar, atışmanın sözlerine paralel olarak 

kemençelerinin yaylarını birbirlerine sallarlar. Atışma ve kemençeci aynı kişi olduğu 

zaman kemençe ve atışmanın sözlerinin senkronunu daha iyi yakalandığı gibi teatral 

hareketler de artmaktadır. Örneğin kemençeci atışma yaparken müstehcen kısımlarda 

kemençenin sesini keser ve müstehcen kelime ya da cümleyi izleyicilerin daha net 

duyması için daha yüksek sesle vurgulu bir şekilde okur. Bunun tam tersi bir pratik, 

daha müstehcen atışma yapan kemençeciler tarafından yapılmaktadır. Atışmanın 

müstehcen kısmında söylenen kelime ya da cümle aşırı müstehcen hatta küfür 

mahiyetinde bir kelime olduğunda ise o kısım sansür uygulanırken adeta tv ve 

radyolarda biplenirmiş
128

 gibi söz kesilip sadece kemençenin ana kaydesi çalınarak o 

kısım izleyicinin yorumuna bırakılır.  

                                                      
 

128
 Bipleme : TV ve Radyolarda söylenmesi yasak kelimelerin bir sinyal sesi aracılığıyla kesilmesi.  
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Vurgulama, hem kemençe hem de türküde tonlanan kelimenin mahiyeti ve içeriğine 

göre alçalıp yükselmektedir. Kemençeci de nüansları yay ile dramatize etmekte, 

muhabbet ortamındaki türkü söylenirken muabbet ortamının katılımcılarına ya da 

topluluğa göre müstehcen içerikli sözlerin kullanıldığı yerlerde ses artabilir ya da 

azalabilir hatta cinsel içerikli söz es bile geçilebilir. Muhabbetin durumuna göre 

müstehcenliğin uç noktalarında söylenmek istenen kelime ya da müstehcen cümlenin 

olduğu kısım sözel olarak es geçilip kemençeye bırakılmaktadır. Küfürlü kısımlarda 

günümüz modern karadeniz müziklerinde de küfür yerine ‘riv riv’ gibi terennümler 

kullanılabilmektedir.  

Cimilli İbo’nun 2007 yılında piyasaya sürdüğü ‘Sakaci’ albümündeki ‘Karakuş’ adlı 

eserinde buna benzer bir kullanım mevcuttur;  

Karakuşi vurdiler 

Kanadini kirdiler 

Seveni sevduğinden 

Nasılda ayirdiler 

Karakuşi vuranun 

Kanadini kiranun 

Seveni ayiranun 

Dittiriditti dittitti  

(Sansürleme Terennümü) 

 

Ortamda atışırken, büyükler ve kadınlar varsa atışma o raddede ya sessiz bir şekilde 

ya da kemençeyle vurgulanmaktadır. Cinsel içerikli söz kullanılmasa bile muhakkak 

dörtlüğün ilk iki mısrası son iki mısrayı müstehcenliğe götürecek şekilde 

söylenmekte ve net bir tahmine bırakılmaktadır. Kemençe havalarının bazılarında 

atışmalarda son kelime yutulur bu yutma ve kesme kısmı özellikle müstehcen 

kısımlarda uygulanabilir.  

Muhabbet ortamında müstehcen atışmalar yapılırken izleyiciler merakla yapılacak 

olan müstehcen atışmayı beklerler. Katılımcıların tepkileri atışmanın müstehcenlik 

derecesini belirler, hatta atışmanın sözleri beklenen satıra geldiği zaman izleyiciler:  

- “Bakalım ne cevap verecek?”,  

- “…de bakalım cevabı!”  

ya da  

- “İşte cevabı geliyor!”  

gibi tepkiler verirler.  
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Bu tepkiler de atışma yapan kişileri müstehcen içerikli atışma konusunda motive 

eder ve atışma izleyiciler için daha neşeli ve eğlendirici bir hal alır. Bu atışmalar her 

ne kadar hararetlense de atışma kesinlikle karşıdakini rencide etme amacı 

güdülmeden yapılır. Atışma sonunda tatlıya bağlayıcı bir dörtlük söylenmesi bunun 

en tipik kanıtlarından biridir. Bu gelenek müstehcen atışmanın sonunda muhakkak 

yapılan bir gelenektir.  

Akçaabat’ta düğün sonrası içkili bir muhabbet ortamında iki atışmacının biri 

yanlışlıkla orada oturan üçüncü bir şahısın kucağına düşer ve atışma başlar (Şekil 

4.3); 

Atışmacı 1 

Bak bak herkes bak gördi 

Gelduk da çiktuk aga 

Hıdırnebi dağına 

Oturdu Ömer Aga da 

S.kici kucağına 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atışmacı 2 

Bakın daha dünyada da 

Bunun gibi çıkmadı 

[Bakın yalan dünyada 

Bunun gibi çıkmadı] 

 Kimsenin dikkatini  

 Senden başka çekmedi 

 

Otur da konuşalım 

Seni dünya görmemiş 

Demek yaradan allah 

Or.spuluğu vermiş 
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Atışmacı 1 

Görüyün de acıyın 

Habu benim halımı 

Boşlarda yer varikan 

Ne vardı gucağında 

 

Görür de acıyirum 

Yaba senun halına 

Ne işlerin varidi de 

S..ici kucağında 

 

Atışmacı 2 

Gürgene verdim ateş 

Yanayi deli deli 

Sizinla takilali 

Alıştırdınız beni 

 

Kari eritemedın 

Ey seni karadağım 

Dinime kitabıma 

Benim var mı günahım 

(Şahısa Dönerek Bkz. Şekil 4.4) 

Altın kaplama yapmış 

Habu olmuyan dişe 

Dinine kitabına 

Doğru söle fahişe 

 

Atışmacı 1 

Oturur sofralarda 

Oturur yemek yersin 

Orospi sen misin bak 

Bak ona söyler misin 

 

Yeni düşmüşüm yeni 

Ananın kucağına 

Demek cani istedi 

Oturdi kucağına 

 

 

 

 

 

 

 

Atışmacı 2 

Sabah Erken Kalkar 

Tarar saçını çarar 

Tabi habu alemler 

İşte haboyle sarar 

 

Yalın ayak ayağu 

Yar yürüyi çimenden 

Hiç boşuna konuşma 

O.puluklar senden 

 

Nereye gideyisın 

Kız Ayişe Ayişe 

E allahum olmasın 

Bu en büyük Fahişe 
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Tatlıya Bağlama Dörtlüğü  

(Bkz. Şekil 4.6) 

 

Atışmacı 1 

Geluyiken burıya 

Seni gördi mi biri 

Çevirelum bu işi da 

Tabi bunlar espiri 

 

Gel otur konuşalum da 

Kanum kaynayi sana 

Yalanlarum olmasın 

Omer hastayim sana 

 

 

 

 

Atışmacı 2 

Al elmanın birini 

Mendili sil kirini 

Espirilen takıldık 

Burda biri birine 

(Üçüncü Şahsa İşaret Ederek 

Bkz. Şekil 4.5)  

 

 

 

Şekil 4.3: Akçaabat Hıdırnebi’de Atışma Esnasında Çekilen Fotoğraf 1. 
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Şekil 4.4: Akçaabat Hıdırnebi’de Atışma Esnasında Çekilen Fotoğraf 2. 

 

 

Şekil 4.5: Akçaabat Hıdırnebi’de Atışma Esnasında Çekilen Fotoğraf 3. 
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Şekil 4.6: Akçaabat Hıdırnebi’de Atışma Esnasında Çekilen Fotoğraf 4. 

4.3 Kavalla Atışma Geleneği ve Çaykara 

Trabzon vilâyetinde kemençeli atışma dışında en çok kavalla yapılmaktadır. Kavalla 

yapılan atışmaların en sık görüldüğü bölge Çaykara ve çevresidir (Şekil 4.7). 

Çaykara kavalının en önemli temsilcileri Kerim Aydın ve Ömer Parlak’tır. ‘Gülüm 

Demedim mi Sana’ ve ‘Kaval ile Otantik Karadeniz’ olmak üzere iki albüme sahip 

olan Kerim Aydın onlarca albüme de otantik Çaykara kavalıyla eşlik etmiştir. 

Çaykara’da geçmiş dönemde atışmalar zaman ve mekan gözetmeksizin 

yapılmaktaydı. Sosyal hayat içerisinde atışmalar şimdiki gibi sadece kahvehaneler, 

evler, düğün ya da nişan yerleri gibi toplanma yerlerinde değil yolda yürürken bir 

selam esnasında bile atılmaktaydı. Bu atışmalar birbirini tanıyan kişilerle olduğu gibi 

aynı zamanda birbirlerini tanımayan kişiler tarafından da yapılmaktaydı. Özellikle 

yörece bilinen atışma ustaları, şehre yeni gelen kişileri gözlerine kestirir onların 

kıyafetlerine, boylarına, kilolarına, ve özellikle gözlemledikleri eksiklerine (kellik, 

şişmanlık, sıskalık, kısalık, uzunluk) göre atışmayı başlatmaktaydılar. 
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Şekil 4.7: Çaykara’ya Bağlı Uzungöl.
129

 

Geçmişte atışmacıların tanımadığı kişilere karşı söylediği sözler her ne kadar 

müstehcen olsa dahi taraflar birbirlerine bu konuda tepki göstermezler, düello gereği 

altta kalmamak için uygun kayde ve söz düzeninde karşılık verirlerdi.Günümüzde bu 

gelenek hala düğün, eğlence gibi özel günlerde yapılmakta, atışmacılar, birbirlerinin 

eksiklerini atışmalarda kullanarak türkülerini buna göre söylemektedirler. Türkü ile 

laf atılan kişi eğer karşılık verebilecek yetenekte ise atışma orada sürdürülmekte ve 

katılımcıların artması ile atışma daha hararetli bir hale gelmektedir. Atışmanın en 

önemli kurallarından biri çabukluk olduğu için atışma sırasında söylenen türkünün 

sözlerinde söylenmesi gereken cümle eğer cinsel içerikli bir cümle ise kullanılırken 

imtina edilmeden türkü içerisinde kullanılmaktadır. Örneklerine az rastlansa da 

müstehcen kullanım sonrasında yaşanan gerginlikle atışma yapan taraflardan birinin 

kavgaya sebebiyet vermesi kültürel olarak o tarafın toplum tarafından aşağı 

görülmesine neden olmaktadır. 

Atışmaların ana amacı, bir yarışma, söz düellosu ve üstünlük sağlamaktır. Bu yüzden 

taraflar müstehcen atışma yaparken birbirlerinin kızacağı tepki göstereceği 

öğelerikullanmaya özen gösterirler. Atışma geleneğinin halk tarafından en çok iştirak 

                                                      
 

129
 Gökhan Altınbaş Fotoğraf Arşivi (2017) 
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edilen yönü atışmacıların birbirlerine müstehcen söz söylerken dinleyenlerden onay 

aldıkları ve onlara tepki gösterme fırsatı verdikleri kısımlardır.  

Çaykara’nın atışma geleneğini yaşatan en önemli isimlerinden biri olan Nazmiye 

Yazıcı atışmalar sırasında dinleyicilerin tepkilerini şu şekilde anlatıyor (Şekil 4.8): 

“İki kişi atışırken biri diğerine müstehcen bir söz söylediğinde dinleyiciler ayağa 

kalkıp karşıdakini yuhalar, duyduğu cümleye destek amaçlı;  

- “Yürü be!”  

- “Aha Nazmiye’ye ne dedi”  

- “Nazmiye ne karşılık verdi ama!”  

şeklinde tepkiler verirler. Atışmadan sonra da mahallede arkadaşlarına, evde 

kardeşine, anne-babasına, çocuklarına anlatılınca o söz kulaktan kulağa gezer 

mahallede gündem konusu olur (Yazıcı, Kişisel Görüşme, 29 Eylül 2019). 

 

 

Şekil 4.8: Nazmiye Yazıcı ve Gökhan Altınbaş Saha Çalışması.
130

 

 

                                                      
 

130
 Eyüp Eyüpoğlu Atölyesi, 2017- Gökhan Altınbaş Özel Fotoğraf Arşivi. 
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Yörede enstrümanlarla yapılan müstehcen atışmalarda enstrümanın türüne ve eşlik 

biçimine göre farklı pratikler gelişme göstermiştir. Kaval eşliği ile yapılan 

atışmalarda cinsel içerikli kısım söylenirken atışmayı yapan kişiler kavalı bastırarak 

söyler ve müstehcen kısmı vurgulamak için çoğu zaman son satırda ya da bir önceki 

satırda vurguyu kaval sesinin üzerine çıkararak yapar. Atışma yapılırken eşlik eden 

kavalcı muhakkak atışmanın seyrini ilk iki satırdan tahmin eder ve müstehcen kısmın 

geleceği yerde ani bir şekilde kavalı keser dinleyicilerin pür dikkat atışma yapan 

kişiye odaklanmasını sağlar ve o müstehcen kısım daha vurgulu ve can alıcı bir 

şekilde söylenir. 

Atışmalar uzun ve kısa şekilde yapılabilirler bunların kullanım farklılıkları atışma 

ortamlarına göre değişmektedir. Kısa atışmalar, ani karşılaşmalarda yapılan ikişer ya 

da üçer mısradan meydana gelen atışmalarken, yaklaşık on-onbeş mısra civarındaki 

uzun atışmalar, sohbetler, atışma ortamları, düğün, eğlence, horonlarda yapılan 

atışmalardır. İki köyün arasında gelin alma gelin verme olduğu zaman iki köyün 

gençleri birleşir muhakkak birer genç atışır hangi köyün bu konuda üstün olduğu 

ölçülür. Nazmiye Yazıcı, geçmişte kadın-erkeğe, erkek-erkeğe ya da kadın-kadına 

atışma yapılırken, yarışma ve söz düellosu söz konusu olduğu için müstehcen söz 

kullanımı konusunda kadının çoğu zaman erkeğe üstün geldiğini belirtiyor; 

Erkek atışmada geri durmaz, cevabını da sakınmazdı çünkü bir erkeğin atışmada kadına 

yenilmesinin ağır olduğu düşünülürdü.Kadınlar erkeklere atışma yaparken erkekliğiyle dalga 

geçmek maksadıyla, anca donuma girersin, gel donuma sokayım seni şeklinde laf atar, 

atışmayı izleyenler ise atışma adeta erkek erkeğeymiş gibi tepkiler verirler (Yazıcı, Kişisel 

Görüşme, 29 Eylül 2017). 

 

Aynı şehirde ya da köyde yaşayan atışmacılar sosyal yaşam içerisinde, birbirlerinin 

alışkanlıkları, zaafları, aile yaşantıları, siyasi tercihleri, insan ilişkilerini çok iyi 

bildikleri için atışma başladığından itibaren bu bilgiler gün yüzüne çıkar, her 

atışmacı karşısındaki kişiyle ilgili bilgileri aleni bir biçimde türkülerde dile getirir ve 

bilgi yarışına girerken aynı zamanda karşıdaki kişinin bildikleriyle paralel olarak 

kendilerini savunan ve karşı atağa geçen sözler kullanırlar. 

Yaptığımız alan araştırmalarında, Nazmiye Yazıcı ile yaptığımız kişisel görüşmede 

çaykara yöresinde özellikle müstehcen atışma yapan kişilerin olmadığını saptadık. 
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Ancak Nazmiye Yazıcı atışmalarında müstehcenlikten çekinmeden atışma yapan 

Gugar lakaplı Süleyman Ardıç isimli bir kişinin olduğunu ifade etmiştir (Şekil 4.9).  

Süleyman Ardıç (Gugar), 1329/1913 yılında Trabzon Çaykara İlçesi, Taşlıgedik 

Köyü’nde dünyaya geldi. Zor yaşam şartlarında dahi her an ve her durumda nükteli 

konuşmaları ve usta dörtlükleri ile hemen hemen köyün her ferdini tasvir eden en az 

bir dörtlüğü olmuştur. Nazmiye Yazıcı, İsmail Yavuz ile atışmalarını içeren 2014 

yılında ilk baskısı çıkan “Çaykara’da Gugar ile Kuskarlar’ın izinden” kitabında 

Gugar için “Yolda rastlasanız ve selamlaşsanız sizi baştan aşağı süzerdi, bir kaç 

saniye içinde sizin için gerçekten sizi anlatan dörtlük hazırdı” diyerek Gugar’ın hazır 

cevap ve tespit yeteneğinin ne kadar üst seviye olduğunu vurgulamıştır. Gugar’ın 

atışma sırasındaki tavırlarını “Müstehcen atışma yapılırken ayağa kalkılır daha 

baskın ve teatral bir şekilde söylenirdi ancak Gugar çoğu zaman atma türkülerini 

oturduğu yerde yayılarak rahat rahat atardı. Karşıdaki zekice bir atma yapınca o 

ayağa kalkar, cevabını verir sonra yine yayılarak oturmaya devam ederdi. Bu da 

kendine olan özgüveninin bir yansımasıydı.” şeklinde anlatmıştır (Yazıcı, Kişisel 

Görüşme, 29 Eylül 2017). 

 

Şekil 4.9: Süleyman Ardıç (Gugar).
131

 

                                                      
 

131
 Fotoğraf: Torunu Hacer Üstüner 
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Nazmiye Yazıcı 1970’lerin sonunda vefat eden Süleyman Ardıç’ın hazır cevaplığını 

aşağıdaki yaşanan olaylarla şöyle anlatıyor, “Bir cuma günü abdest alırken cuma 

namazına giden biri Gugar’ı görerek ona mani atıyor”; 

Yolcu: 

Göya abdest alıyor 

Beynamazun beyuği 

 

Gugar; 

Beynamaz her kim ise 

Yüklensun bu keruği
132

 

(Adamın büyük kıçını 

göstererek) 

Bir asker yollamasında Taşlıgedik köyünden Gugar ile Dafa, köy ortasında askerleri 

yollarken Gugar’ın küs olduğu eniştesine söylediği bir vaybeni hala akıllardadır. 

Eniştesinin selam vermeden geçmesi ve karşı vaybenicinin kışkırtması ile söylenen 

dörtlü dize aşağıdaki gibidir: 

“E vay beni vay bana kül oldum yana yana 

Kül oldum kunkuş oldum ateşte yana yana” 

Taraflar 

 

Sizun yeni enişte gezeyur kravat ile 

Yok cebinde parasi geser kalafat ile 

 

“E vay beni vay bana kül oldum yana yana 

Kül oldum kunkuş oldum ateşte yana yana” 

Taraflar 

 

Askerleri yolladuk birinci heyet ile 

Bobasına hediye yolladuk sepet ile 

 

“E vay beni vay bana kül oldum yana yana 

Kül oldum kunkuş oldum ateşte yana yana” 

Taraflar 

 

Geldi geçti yanumdan osurdi gayret ile 

Bobasina Fatiha yolladuk sepet ile 

                                                      
 

132
 Keruk : Kıç 
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Şekil 4.10: Süleyman Ardıç (Gugar).
133

 

Süleyman Ardıç’a ‘Gugar’ lakabını veren kişi 1800’lü yılların ikinci yarısında 

Zeleka
134

’da yaşayan diğer bir önemli atışmacı Ahmet Kuskar’dır. Gugar atışma 

yeteneğini Kuskar ile atışarak geliştirmiştir (Şekil 4.10). 

Kuskar; yörede herkes tarafından bilinen ve artık efsane haline gelmiş bir hikaye ve 

hikayenin özeti cümlenin de sahibidir “Yedim peynir malezi, o da pişmemiş idi...” 

Peynir Malezi hikayesi; Çaykara ve çevresinde 1960’lı yıllara kadar, düğün sahipleri 

düğüne gelecekleri bizzat davet etmezler, bu işi damatları ve enişteleri aracılığıyla 

yaparlardı. Damat ve eniştelerin davet ettiği her guruba ‘kol’ adı verilirdi. Bu yolla 

damatlar ve enişteler daha kalabalık kollarla iştirak etmek ve daha çok silah atarak 

‘donanmada’ birinci gelmek için yarışırlardı. Böylece düğünler bir taraftan şenlikli 

ve eğlenceli olur diğer taraftan da düğün sahibinin donanma masrafına yardımcı 

olunurdu. Bu gelenek 1960’lara kadar azalarak devam etmiştir. 

Ahmet Kuskar, 1800’lü yılların ikinci yarısında Zelaka, yeni ismiyle Çaykara’nın 

Taşören köyünde yaşayan hali vakti yerinde saygın bir kişidir. Köyde bir düğün 

yapılmak üzereyken ‘kol’ çağırmaları önem sırasına göre sıralanır ve her birine 

baklava gönderilirdi. Bir düğünde Kuskar unutulur ve ona çağrı yapılmadığı ve 

baklava gönderilmediğinin farkına varılır. Daha sonra Kuskar’a küçük bir baklava 

götürülür ve düğüne en fazla 10-15 kişi getirebileceği söylenir. Kuskar, bu küçük 

görme karşısında hırslanır ve Zeleka’ya akın akın insan toplayıp yüklü bir 

                                                      
 

133
 Fotoğraf: Torunu Hacer Üstüner 

134
 Zeleka : Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı bir mahalle. Yeni adı Taşören 
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donanmayla düğüne gider ancak düğünde beklediği izzet-i ikram’ı ve verilen 

yemekleri yetersiz bulur. Düğünde bulunan Eğridere köyünün Meşhur Türkücüsü 

Aşık Mustafa Bal’ın babası nam-ı diğerKorkulukile kırkar kişilik iki ekip şeklinde 

seyirlere yani türkü atışmasına başlar. Bu türkü atışmasında, Kuskar da Korkuluk da 

müstehcenlikten çekinmemişlerdir. Atışmadan müstehcen içerikli örnekler aşağıdaki 

gibidir; 

Kuskar 

Ehbap kademli olsun 

Güzel bir cümbüş idi 

Yanılmış mıyım yoksa 

Yüzün asılmış idi 

Korkuluk 

Hesap edip çağıran 

Demek yanılmış idi 

Senelerce kızımız 

Yılan beslemiş idi 

 

Kuskar 

On köy kapı bir kapı 

Davet edilmiş idi 

Acımasaydım sana 

Of da çağırılmış idi 

 

Korkuluk 

Mevsim kış olsa bile 

Hava güneşli idi 

Evler yetmedi ama 

Avlular geniş idi 

 

Kuskar (Acıktığını ima ederek) 

Erken kahvaltı yaptım 

Karnım acıkmış idi 

Gözlerim yolda kaldı 

Öğle çok geçmiş idi 

 

Korkuluk 

Beklerken beş on kişi 

Bin kişi gelmiş idi 

Böyle kol olur mu hiç 

Bu ne s.kim iş idi 

 

Kuskar 

Beş kişiye bi kaşık  

O da zor düşmüş idi 

Ben iki kaşık aldım 

Üçte tükenmiş idi 

 

Korkuluk 

Lenger
135

, sini, ne ise 

Temin edilmiş idi 

Bin kişi yedi doydu 

Yemek bitmemiş idi 
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 Lenger : Büyük Tepsi 
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Kuskar 

Yedim peynir malezi
136

 

O da pişmemiş idi 

Evden yeyip gelmesem 

Anam s.kilmiş idi 

 

Kuskar’ın bu son dörtlüğü Zeleka’ya mal edilir, Zelekalılar bir davet, imece, düğün 

ya da misafirlikte sunulanla yetinmeyince ilgiliye duyurmak üzere bu dörtlüğün ilk 

iki mısrasını kullanırlar: Yedim peynir malezi o da pişmemiş idi (Yazıcı, Kişisel 

Görüşme, 29 Eylül 2017). 

Son dönemde teknolojik imkanların gelişmesi ve bu gelişmelerin insan yaşantısına 

etkisiyle beraber atışmalar sosyal medya araçları ile dijital ortamlara 

aktarılmıştır.Yüzyüze yapılan atışmalar yerini, web siteleri sohbet platformları ya da 

Facebook gibi sosyal medya araçları üzerinden yapılan atışmalara bırakmıştır.Bu 

atışmalarda yüzyüze atışma geleneğindeki kurallar geçerliliğini korumuştur.Yüzyüze 

atışmalarda çabukluk ve hazır cevaplık önemli olduğu için sosyal medya üzerinden 

yapılan atışmalarda da karşıdaki atışmacıdan en kısa zamanda atışmaya cevap 

vermesi beklenmektedir. 

4.4 Atışmalarda Oynanan Halk Oyunları 

Trabzon Vilâyetinde atma türkülere ya da atışmalara eşlik edilen horonlar aşağıdaki 

gibidir; 

- Düzhoron 

- Atlama horonu 

- Seyir (E Vaybeni) 

Halk oyunlarının anlatımları Prof. Orhan Durgun’un Trabzon Kültür Sanat 

Yıllıkları’nda ‘Trabzon Yöresinde Türkülü Halk Oyunları’ makalesinden alınmıştır. 

 

                                                      
136

 Peynir Malezi : Mısır unu, yağ ve peynirden yapılan bir yemek. 
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4.4.1 Düzhoron 

Düzhoron, yörede kadın ve erkekler tarafından en yaygın biçimde oynanan, sade 

hareketli temel horon türüdür. Değerli halk dansları hocamız Prof. Dr. Orhan 

Durgun’un 1984 yılında basılan Trabzon Kültür Sanat Yıllığı’nın “Trabzon 

Yöresinde Türkülü Halk Oyunları” makalesinde bu horon türü aşağıdaki 

grafiklerdeki gibi anlatılmıştır (Şekil 4.11). 

Ayakların yerdeki konumlarını ve hareketleri göstermek üzere bazı basit işaretlerden 

yararlanmak üzere, ayakların üstten görünüşleri esas alınarak yerdeki duruşlarına 

göre; 

 

Şekil 4.11: Düzhoron Duruş Şeması.
137

 

gibi şekillerde gösterilebilir. Oyun parçalara ayrılırken her adımda, adımın sonu 

(1,2,….) numaraları ile adımlar arası hareketler (1’, 2’, …) ile gösterilmelidir. 

Sol ayak yerde iken sağ ayağın geriye getirilip yere konduğu an (1) yani oyunun 

başlangıcı olarak alınırsa Düzhoronda ayak hareketleri şu şekilde gösterilebilir (Şekil 

4.12): 

 

Şekil 4.12: Düzhoron Ayak Hareketleri Koreografisi.
138

 

                                                      
 

137
 Prof. Orhan Durgun’un Trabzon Kültür Sanat Yıllıkları’nda yer alan “Trabzon Yöresinde Türkülü 

Halk Oyunları” makalesinden. 
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Şekil 4.13’de notası gösterilen Düzhoron oyunu boyunca bir ayak havada yani 

hareket durumunda iken diğer diz hafifçe bükülür, ayak yere konduğunda iki diz 

birlikte geriye doğru çekilir. Dizlerin geriye çekilmesi oldukça kuvvetli yapılmalı ve 

buna uygun olarak omuzlar titretilmelidir. Oyunun kaba şekli böyle olmakla birlikte 

oyuncunun ustalığına bağlı olarak ayak hareketlerinde daha fazla incelikler (1-2-3 

gibi) katılabilmektedir. Bu oyun süresince söylenen müstehcen türkülere örnek 

aşağıdaki gibidir. 

 Gız eteğun işleme 

 Eseyi keşişleme 

 Var midur pazarlukta 

 Opeyikan dişleme 

 Kaleden atun beni 

 Yok yere satun beni 

 Ben yalağuz yatamam 

 Gızlara katun beni 

 

Trabzon Maçkalı Kemeçeci Fehmi ALAN’dan alınan ‘Yüzdürdüm kayığumi’ adlı 

parçanın güftesi: 

 Yüzdürdüm kayuğumi 

 Gidiyirim Terme’ye 

 Meme turkilerini de 

 Utanurum temeye de 

 

 

Şekil 4.13: Düzhoron Notası. 
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4.4.2 Atlama Horonu 

Atlama, Trabzon yöresinde kadın ve erkeklerin oynadığı yaygın horonlardan biridir 

(Şekil 4.14). Bununla birlikte esneklik ve yumuşaklık özellikleri nedeniyle oyunun 

daha çok kadınlar tarafından oynandığı görülmektedir. Atlamada da oyun 

Düzhoronda olduğu gibi (10) sayıda tamamlanır ve ayak hareketleri temelde 

benzerdir. Ancak burada; bir ayak diğerinin yanına getirilip yere vurulurken iki ayak 

üzerinde hafifçe düşülmekte, dizler kırılmakta, daha sonar iki diz birden geri 

çekilmektedir. Ayrıca önde sağ ayak yana konurken (9. Adımda) bel ve diz uyumlu 

şekilde hafifçe ileri doğru yaylanır ve tempolu bir şekilde geri gelinir. Benzer bel 

hareketleri oyunun geri kalan bölümünde de sürdürülebilir.  

Atlama oynanırken kollar aşağıda veya yarım olabilir. Özellikle oyun hazırlanıp 

belirli bir coşku düzeyine ulaştığında kollar yarım duruma getirilir. Ayaklar yerde 

çok hızlı hareketeler yaparak tempolu sesler çıkarır.  

Atlama oynanırken koro ya da solo biçimde türküler söylenebilir. 

Figür üç bölümden oluşur; 

- Ağır bölüm 

- Yenlik bölümü 

- Sert bölüm 

Ayrıca Düzköy ve Akçaabat ilçesinde Langepson (Atlama) ve Maçka’nın Ocaklı 

İzmesi adlarıyla bilinenatlama çeşitleri de vardır. 

 

Şekil 4.14:Atlama Horonu Notası. 
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4.4.3 Seyir (E vaybeni) oyunu 

Trabzon’un Çaykara ilçesinde ve bazı komşu ilçelerde; halka şeklinde dizili kadınlar 

veya erkekler tarafından oynanan ve oyun süresince iki usta türkücünün o anda 

kurdukları türkülerin iki gurup tarafından karşılıklı koro şeklinde belirli bir ezgiyle 

söylendiği oyunlara yörede Seyir Oyunu veya E Vaybeni denilmektedir. 

Seyir oyunu, Çaykara ilçesinde yaygın olan imeceler sonunda düzenlenen 

eğlencelerde, düğünlerde, askere uğurlama törenlerinde, ulusal bayramlarda, çayır 

biçme zamanı yaylalarda düzenlenen şenliklerde, yayla yollarındaki konaklama 

yerlerinde oynanır. Genellikle Düzhoron, Atlama, Sallama, Sıksara sıralaması 

şeklinde gittikçe hızlanan bir tempoda oynanan horondan sonar iki usta türkücü 

guruplarını oluşturarak seyir oyununa geçilir.  

Seyir oyunu, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi halka şeklinde dizili kadın ve erkekler 

tarafından oynanır. Oyuncular kol kola veya kollar birbirinin omuzunda olmak üzere 

birleşir. Halkanın (A) (B) yarılarını oluşturan gurupların ortalarında gurup türkücüeri 

(başkanları) bulunur. Guruplar en az üçer kişiden oluşur. 

 

Şekil 4.15: Seyir (E Vaybeni) Oyunu Dizilişi.
139

 

Oyunlar gurupların karşılıklı şekilde sürekli söyledikleri türkülerin temposuna 

uyularak oynanır. Bazı köylerde ayrıca kaval, kemençe, tulum ve zurna ile de 

türkülere ve oyunlara eşlik yapıldığı görülmektedir. Seyir oyununun en karakteristik 

özelliği türkülerin hiç durmadan oyun süresince sürekli söylenmesidir. 

                                                      
 

139
 Prof. Orhan Durgun’un Trabzon Kültür Sanat Yıllıkları’nda yer alan “Trabzon Yöresinde Türkülü 

Halk Oyunları” makalesinden. 
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Seyir oyunu Düzhorona benzer ve diğer horonlara göre ağır tempoludur. Seyir 

oyununda Düzhoronun yalnızca (1,2,3,4). Adımları tekrarlanır, yani ileri gidilmez. 

Oyunda diz harketleri etkendir. Özellikle bir taraf etkileyici bir türküyü söylerken, 

oyuncuların hep brlikte öne doğru hafifçe eğilmeleri ve doğrulmaları seyredilmeye 

değer bir güzelliktedir. Oyun süresince ok yönünde, saat yönünün tersinde bir dönme 

gerçekleşir (Şekil 4.15). 

Oyunun başlangıcında usta türkücüler türkülerin hangi kayde yani ezgiyle 

söyleneceği ve ilk türkünün hangi gurup tarafından atılacağı konusunda anlaşır. 

Yöredeki namlı türkücülerin kendine özgü kaydeleri vardır.  

Örneğin; Tütü’nün (Hüseyin Uysal) kaydesi üzerinde karar verilmişse; tüm 

oyuncular çok iyi bildikleri bu ezgiye uygun olarak  

“Ey vay beni vaybana 

Kül oldum yana yana 

Kül oldum kemur oldum 

Ateşte yana yana”  

sözleriyle ritim tutarlar, seslerini ayarlar yani akort ederler. Yalnız burada karşılıklı 

türkü söylemenin belirli bir kuralı vardır. Örneğin (A) gurubu 1. Mısrayı söyledikten 

sonar (B) gurubu aynı mısrayı tekrarlar. Daha sonra (A) gurubu yeni bir mısrayı (2. 

Mısrayı) söyler ve peşinden (B) gurubu bu (2.) mısrayı bir daha tekrarlar. Eğer (A) 

gurubu eski mısrayı tekrarlamışsa bu sözü karşı tarafa verdiği anlamına gelir. 

Böylece başlayan oyun ve atışma bir tarafın yenik düşmesine kadar sürer. Bazı usta 

türkücülerin atışmasında oyunun saatlerce sürdüğü de görülmektedir. 

Türkü söyleme sırası gelecek olan gurubun ustası o anda kafasından kurduğu yeni 

mısrayı karşı gurup türkü söylerken kolundaki arkadaşlarına gizlice fısıldar ve mısra 

hemen kulaktan kulağa tüm guruba yayılır. Mısrayı öğrenen gurup, karşı gurup 

sözünü tamamlar tamamlamaz, güzel bir avazla cevabını verir. 
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Bu şekilde, oyunla birlikte söylenen türküler, (2), (3), (4) veya çok seyrek olarak (5) 

mısralı olur. Her mısra manilerde olduğu gibi yedi hecelidir. Kafiye düzeni; 

1) (ab), (cb) 

2) (aab), (ccb) 

3) (aaab), (cccb) 

4) (abbc), (deec) 

5) (aaaab), (ccccb) 

biçimindedir. Doğal olarak mısra sayısı arttıkça uyum için gerekli ustalık da 

artmaktadır.  
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5.  TRABZON VİLÂYETİ DESTANLARINDA CİNSELLİK 

Halkın, tarihi ve sosyal olaylara karşı yaşananları tasvir edip açıkladığı, yaşanan 

olaylara karşı tepkilerini ortaya koyduğu manzum eserlere destan denmektedir. 

Destanlar en en çok savaşlar üzerine yazılmaktadır. Trabzon vilâyetine ait savaş 

sonrası yiğitlikleri konu alan ‘Seferberlik Destanı’, ‘Fener Destanı’ vb. destanlar 

olduğu gibi köylerde işlenen cinayetleri konu alan ‘Sesli Kaya’; dağa çıkan eşkiyalar 

için yazılan ‘Ahmet Ağa’ ve ‘Şişmanoğli Destanları’ yöre destanlarına örnektir. 

Trabzon vilâyetinde ölümün ve kahramanlıkların konu edildiği destanlar dışında yöre 

halkının destanlaşmış aşklarını konu ettiği, başlarından geçen olayları 

hikayeleştirdiği, nüktedan bir tavırla yazılan destanlar da bulunmaktadır. Bunlar 

içerisinde Yemek Destanı, Şalvar Destanı, Büyü Destanı cinsel içeriğe sahip 

destanlara örnektir. 

5.1 Yemek Destanı 

Yemek Destanı’nda, daha önceki türkü ve atışmalarda örneklendirdiğimiz gibi 

bedensel bölgeler ve bedensel faaliyetler özelinde cinsel içerikli kullanımları 

görebiliyoruz (Şekil 5.1). Destanda kadın bedeni ile yemekler arasında bir metafor 

oluşturulmuş, bu metaforlar üzerinden açlık isteği; cinsel açlık olarak gösterilmiştir. 

Meme, ayvaya ve nara; yanaklar da şeker ve bala benzetilmiştir. 1980 Yılında, 

Maçka, Bobarza (Çamlıdüz) Köyü’nde yapılan Hıdrellez şenliklerinde İsmail Kaya 

tarafından söylenen, Dr. Mustafa Duman’ın Trabzon Halk Kültürü kitabında yer alan  

Yemek Destanı; 

Kız seni seveyirım 

Hem vallaha billaha 

Yarım kapıya çıkti 

Hoş geldin dedi bağa 

  Ben da karşılık verdim 

  Hoş bulduk dedim oğa 

Yaylanın çimenleri 

Kar mi güzelim kar mi 

İçeri buyur dedi 

Senin açluğun var mi 

  Geleyim dedım oğa 

  İyi yemeğin var mi 



 

114 

 

Dedi Urum
140

un oğli 

Benim göğnum sendedir 

Gel ara da bul beni 

Hep yemekler bendedır 

 

Kız seni alacağım 

Senin ismin Faddime 

Sordum güzelcuğume 

Yemeklerin ismi ne 

 

Yemekleri sorarsan 

Biri ayva biri bal 

Ebirleri sorarsan 

Biri şeker biri nar 

 

Tuttum bir memesini 

Dedi ayvayi buldun 

Tuttum da ebirini
141

 

Dedi nari da buldun 

 

Eptim bir yanağıni 

Dedi şekeri buldun 

Dişledim ebirini 

Dedi bali da buldun 

 

Eğer boyle olursa 

Gireceğim kanına 

Çok güzel yemek yaptın 

Gitsin elin canina 

 

Osun bakalım osun 

Suyun testiye dolsun 

Güldi da dedi bana 

Ey uşak [h]elal olsun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

140
 Urum : Rum 

141
 Ebirini [=Öbürünü] 
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Şekil 5.1: Yemek destanı notası. 
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5.2 Büyü Destanı 

Trabzon insanının nüktedan karakterini destanlarında da görmek mümkündür. Büyü 

Destanı‘nda hoca olarak tabir edilen kişilerin büyü yapma adına neler yaptıklarını, 

büyü sırasındaki enstantaneleri esprili ve kafiyeli bir şekilde olay örgüsü içerisinde 

anlatmaktadır. 

İsmet Zeki Eyüpoğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri kitabında yer alan Büyü Destanı; 

İşmar eyledum oğa 

Gel irmağa irmağa 

Deduğumi etmesan 

Siyir ederum sağa 

Siyir
142

 eğledum oğa 

Goşti geldi yanuma 

Şalvarini çözmeden 

Haman
143

 girdi goynuma 

 

Ben da sarildum oğa 

İstanbul Maçka’sinda 

Dedi bana vollahi 

Gözüm yok başkasinda 

 

İstanbol Maçka’sinun 

Hep genç olur dullari 

Hovarda deyi kollar 

Gece gündüz yollari 

 

Girmizi sari kumral 

Seç beğenduğuni al 

Başka yerde bulunmaz 

Onlarda bulunan mal 

 

Altun gablatuyiler 

En sağlam dişlerini 

Gel anlatayim sana 

Bu siyir işlerini 

 

Hoca alur gariyi 

Geturur odasina 

Sifte
144

 bismillah çeker 

İfler bir su tasina 

 

Sonra da ufak ufak 

Uzanur kuşağina 

Atar birden elini 

Şalvarunun ağina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

142
 Siyir [=Sihir] 

143
 Haman [=Hemen] 

144
 Sifte : Önce 
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Bi bismillah daha der 

Kovar hep perileri 

Kalur garilan kendi 

Sallanu gerileri 

Göbeğunun itsine 

Yazar ince yazilar 

İkinci gelişinde 

Yazduklerini yalar 

 

Hoca okur düayi 

İfler
145

 memelerine 

Sonram sokar elini 

Garanluk yerlerine 

 

 

İstanbol Maçka’sinda 

Dul garilar duruyi 

Nuska yazduranlari 

İstemeden veruyi 

Kasimpaşa hocasi 

Para isteyi para 

Yapdi bana bi muska 

Sarildum garilara 

Ordan çiktum Şişli’ye 

Girdum bi toplantiya 

Gözum takıldi birden 

Bi sarili gariya 

 

Dedum ona e hatun 

Gel beraber yatalum 

Şimdi günler sicaktur 

Yorğanlari atalum 

 

Sarilduk birbirine 

Yilan sarmasi gibi 

Dedu ulan bu nedur 

Gabak dolmasi gibi 

 

Alacali fistani 

Dize çikayi dize 

Bu deduğum Türkiler 

Yadigâr galsun size 

 

5.3 Şalvar Destanı 

Şalvar, fistanın altına giyilen, paçaları bol, dizden aşağı çorapların üzerine dökülen 

bir kıyafettir. Şalvarın rengi çoğu zaman fistanın rengine uyumlu seçilir, çeşitli 

renklerde desenlerle süslü, pamuklu ya da ipekli bezden yapılmaktadır. Trabzon 

vilâyetinde yazılan en uzun destanlardan bir tanesi Şalvar Destanı’dır. Birçok 

Karadenizli icracı tarafından çalınıp söylenen bu destan, başlı başına Karadeniz’in 

                                                      
 

145
 İfler [=Üfler] 
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dokusunu, insanını, doğasını, yaşayış biçimini, kıyafetlerini, hayvancılığını, düşünce 

yapısını anlatan hikaye gibi bir yapıya sahiptir. Destan iki sevgili, Fadime ile 

Niyazi’nin arasında geçmekte ve Niyazi’nin Fadime’ye gizli gizli aldığı Şalvar’dan 

dolayı yaşanan olayları Niyazi’nin ağzından anlatmaktadır. 

Destanı üç bölümde incelemek gerekirse ilk bölümde Niyazi’nin şalvarı alıp 

Fadime’ye teslim etmesi, ikinci bölümde Fadime’nin şalvarı giyindikten sonra 

Niyazi’yle buluşmaları, üçüncü bölüm ise buluşma sonrası olarak düşünülebilir. 

Destanın en fazla cinsel içerikli öğeye sahip olan kısmı ikinci bölüm Fadime ile 

Niyazi’nin buluşmasıdır. İlk bölümde Niyazi’nin Fadimeyi şalvarla ilk gördükten 

sonra ona karşı duyduğu şehvet, heyecanı destan içerisindeki; 

Uzakdan duyuluyi  

Yüröğumun vuruşi  

 

Sanki çatlayacağum  

Zaman geçmeyi zaman  

 

Uyku almaz gözuğe  

Gıvran Niyazi gıvran  

dizelerinden anlaşılabilmektedir. 

İkinci bölümde Niyazi ve Fadime buluştuktan sonraki anlatılar adeta cinsel içerikli 

bir roman niteliğindedir. Niyazi’nin Fadime’nin belindeki kuşağı çözmesi, beline 

sarılması, yanağını dişlemesi, Fadime’nin bu harekete karşılık vermesi, ayağındaki 

kunduraları çıkarması, hırkasını yastık yapıp üzerine yatmaları, cinsel ilişki 

sırasındaki yılana benzetilen hareketleriyle betimlenmiş anlatımı bunu kanıtlar 

niteliktedir. İsmet Zeki Eyüpoğlu’nun Karadeniz Aşk Türküleri adlı kitabından alınan 

Şalvar Destanı: 

Altun gablatacğım  

Yarumun dişlerini  

Otur da gonuşalum  

Şalvarun işlerini 

Derenin gıyısinda  

Foli yaparım foli  

Sevdaluk işlerinun  

Şalvardan geçer yoli  
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Yazdurayım adumi  

Yarumun fistanina  

Şimduluk başlayalum  

Şalvarun destanina  

 

Haçan endum çarşiya  

Findugi satmak içun  

Dedum basma alayim  

Yari aldatmak
146

 içun  

Baktum tükandan yana  

Dizi dizi basmalar  

Alayim bi gaç arşin  

Gızlar alina yanar  

Seçtum aldum yaruma  

Alli yeşilli basma  

Yarum geyer gezerza  

Olu yosmadan yosma  

 

Aldum basmacuğumi  

Vurdum köyin yolina  

Basmayi düşundukça  

Neler gelur akluma  

 

Çikdum köyin düzine  

Vurdum çayirdan yana  

Dedi bağa bi uşak  

Fadin gitdi ormana  

 

Ben da pekledum yari  

Oldi akşam sulari  

Bakdum yarum yüklendi  

Gupguri odunlari 

  İşmar
147

 eyledum oğa 

  Gel al habu basmayi 

 

Kapinun arkasinda  

Köpek oynayi köpek  

Dedi işmar eylema  

Seni nenem görecek  

 

Ben da dedum e yarum  

Ne edeyim basmayi  

Mereğun arkasina  

Gizledum gaybanayi  

 

Yarum aldi basmayi  

Geturdi nenesine  

Dedi yomurta satdum  

Verdum da birisine  

 

Bi şalvarluk aldurdum  

Yeni geyeyim yeni  

Hep esgi geyeyirum  

Eller güleyi beni  

Yara dedi nenesi  

Hasetdun uşacığum  

Güle güle eskisun  

Istunde şalvarcığun  

                                                      
 

146
 Aldatmak, aldamak : Kandırmak 

147
 İşmar : İşaret 
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Uç dört günun içinde  

Tikildi şalvarcuği  

Yarumi gören der ki  

Kabak furfula
148

cuği  

En altina geyindi  

Alacali şalvari  

En itsine bağladi  

Oyali kaytanini  

 

Geçurdi ayağına  

Nağışli çorabini  

Gören der yar okumiş  

Sevdaluk kitabini  

 

Daha itsine geydi  

Farbelali
149

 fistani  

Sihti göğuslerini  

Elduruyi adami  

 

Daha istine atti  

Alacali çömberi  

Yürüyişinlan deyi  

Ya gel beri gel beri  

 

Daha itsine geydi  

Pambukli hirkasini  

Memesinun itsine  

Devirdi yakasini  

 

Haçan bakdum yaruma  

Aklum oynadi aklum  

Taşoluğun yaninda  

Sanki dondum da galdum  

 

Sardi beline sardi  

Pisgülli kuşağıni  

Dedum yarum çildurttun  

Gonşiğun uşağıni  

 

Geydi ayacuğina  

Yeni yeni gondura  

Sandum ki çatlayacak  

Yüröğum vura vura  

 

İşmar eyledim oğa  

Gel yirmağa yirmağa  

Yarum da dedi bağa  

Sen öğden yürusana  

 

Gavul garar
150

 eyleduk  

Ormanın gıyisinda  

Bulup gonuşacuğuk  

Eyleyin sirasinda  

 

Sanki çatlayacağum  

Zaman geçmeyi zaman  

Uyku almaz gözuğe  

Gıvran Niyazi gıvran  

  

                                                      
 

148
 Furfula : Kurutulmuş meyveden yapılan hoşaf  

149
 Ferbelali : Fırfırlı 

150
 Gavul Garar : Ortak Karar 
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Yarin eyleyin isti  

Gideceğuk ormana  

Daha bi gün vakdun var  

Şimdi ne oldi sağa  

Sabahi zorlan etdum  

Ben gıvrana gıvrana  

Yatağumun içinde  

Dön o yana, bu yana 

 

Döne döne soyuldi  

Gaburgamin gömuği  

Yüreciğum ziğnayi  

Dersun köpek enuği  

 

Ha böyle deye deye  

Bakdum sabah oluyi  

Annatamam uşaklar  

Akluma ne geluyi  

 

Sabah oldi gün aşti  

Parladi pencereler  

Anlatamam Allahum  

Uzun idi geceler  

 

Haman kakdum geyindum  

Yikadum ellerumi  

Bu sicakluk dolandi  

Çöşmede bellerumi  

 

Dolandım geldum eve  

Nenem otur ye dedi  

Ben de dedum neneme  

İştahcuğum kesildi  

 

Uzakdan duyuluyi  

Yüröğumun vuruşi  

Yürek değil gaybana  

Dersun buldurcin guşi  

 

Derenun gıyisinda  

Oturdum serinledum  

Yöroğumun sesini  

Eğildum da dinledum  

 

Güneş geldi gabana  

Parlatti çayirlari  

Yarum gibi oynayi  

Yaylanun bayirlari  

 

Öyle geluyi bağa  

Sular bile güleyi  

Kuzilar oğlacuklar  

Sevda deyi meleyi  

 

Oldi evleyin isti 
151

 

Vurdum yokiş okari  

Benum gibi gaçdi mi  

Yarumun uykulari  

 

 

 

 

                                                      
 

151
 Evleyin isti [=Öğle üstü] 
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Mereğun kapisinda  

Buzak oynayi buzak  

El etdum Fadime'ye  

Gel dedum ayak ayak  

Tağuklar gıdaklayi  

Fola gideyi fola  

Baktum ki yavaş yavaş  

Fadime'm girdi yola  

 

Fadim'un arkasindan  

Ben da daldum ormana  

Haçan gelduk göz göze  

Bişeler oldi bana  

 

Güneş oldi parlayi  

Fadim'un yanaklari  

Tutdum da yakti beni  

Gınali barmaklari  

 

Ha boyle ağır ağır  

Gideyiduk yan yana  

Dirseğumun ucini  

Aldurdum koltuğina  

 

Çevirdi gözlerini  

Yan yan bakti da güldi  

Yüroğumden aşağa  

Sıcak sular töküldi  

 

Ha boyle gıyi gıyi  

Sokulduk bir çamluğa  

Alaca misun beni  

Dedi Fadime'm bağa  

 

Niyetun kötiyisa  

Sakun girma ganuma  

Eyer almasan beni  

Gıyacağum canuma  

 

Gurban olayim dedum  

Alaca şalvaruna  

Niyetum köti osa  

Gelur miyim yanuna  

 

Birazacuk el etdum  

Omuzindan aşağa  

Sora kodum elümi  

Belindeki kuşağa  

 

Haçan oturu gızlar  

Çevirur ağirşağı
152

  

Aşti gelincuk gibi  

Yüzinun yomuşaği  

 

Fadime'm birden aldi  

Dirseğumi eline  

Ben da sardum golumi  

Belinin gangeline  

 

 

 

 

                                                      
 

152
 Ağırşak : iplik eğirmeye yarayan iği ağırlaştırmak için alt ucuna takılan, tahta, kemik ya da 

madenden yapılmış, ortası delik yarımküre biçimindeki ağırlık. 
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Dişledum yanağıni  

Oldu furfula gibi  

Öyle yumuşağidi  

Sanki muşmula gibi  

O da dişledi beni  

Ganatdi gerdanumi  

Nefesi vurdi bağa  

Yumuşatdi canumi  

 

Fadim'un sesi bile  

Yüreğumi yakayi  

Kuşağinun içinden  

Dersun ateş çikayi  

 

Bi duman aldi dağa  

Yelden eseyi yelden  

Sen saril boğazima  

Ben sarilayim belden 

 

Başladi aramuzda  

Bel boyin sarmalari  

Deli ederdi beni  

Gerdan gıvırmalari  

 

Çekdum aldum başindan  

Yoşali yaşmağini  

Bir elümlan da tutdum  

Piskülli kuşağini  

 

Çözdum düğmelerini  

Çikardum hirkasini  

Döndi de omuzuma  

Dayadi arkasini  

 

Çikti ayacuğindan  

Gabarali gondura  

Dönerken topuğini  

Yerlere vura vura  

 

Çikardum çeketumi  

Serdum yeşil çümene  

Hirkasini de yastuk  

Eyledum Fadime'me  

 

 

Daha sonra fistanun  

Açildi yakalari  

Birden vurdi dişari  

Peygamber elmalari  

Asildum guduğuna  

Ben kesile kesile  

Pirakamam ezrayil  

Canumi alsa bile  

Daha sonra çıkardum  

Alacali şalvari  

Pambuk geldi gözüme  

Ormanun gayalari  
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Dünya yalanci dünya  

Gağur mezarluğudur  

Yaşama dedukleri  

Uçgur pazarluğudur  

Fadim'lan sarma sarma  

Başladi cumbuşumuz  

Ormani yakar gibi  

Alevlendi işumuz  

 

Kimsede yok Fadim'un  

Gerdan sarması gibi  

Geymelenduk ikimuz  

Çerkez armasi gibi  

 

Ha boyle ha bu yana  

Yokuş enerum yokuş  

Bacağı omuzumda  

Gören der ki karlanguş  

 

Birdenbire Fadim'un  

Kesildi nefesleri  

Gelurdi gulağuma  

Govaksila sesleri  

 

Bişeler oldi bağa  

Dizlerum da tutmayi  

Fadime'm çümenlerde  

Yilan gibi oynayi  

 

Dişledim birer birer  

Cennet elmalarini  

Yilan bile yapamaz  

Onun sarmalarini  

 

Saçlari sari sari  

Yayiluyi çümene  

Dedi daha dişleme  

Gan yürudi mememe  

 

Bir da baktum memesi  

Gaydi çıkdi elümden  

Yilan sarmasi gibi  

Tutdi beni belümden  

 

Biz boyle ağır ağır  

Hem gerine gerine  

Yaz sarmasi ederkan  

Gün döndi kindiyine  

 

Toplanduk yavaş yavaş  

İkimuz da bir canda  

O eniş ben yokişa  

Ayri olduk ormanda  

 

Kirez ne oldi sana  

Yaprağun sararuyi  

Yere bakamayirum  

Gözlerim gararuyi  
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E meşe derin meşe  

Yolum vurdi enişe  

Duyan oldisa bizi  

Gel bak sen ha bu işe  

Gün vuriyi vuruyi  

Vuruyi de duruyi  

Fadime'mun nenesi  

Girandan bağuruyi  

 

Ha boyle ha bu yana  

Gari yararum gari  

Dedi oğa nenesi  

Nerde galdun e yavri  

 

Dedi ki nenesine  

Ormandan yana vurdum  

Tamencuğun dibinde  

Tosini otlatudum  

 

Gız ha u yüzundeki  

Çali yarasi midur  

Tosuni otlatmanun  

Şimdi sirasi midur  

 

Gizum neye yaparsun  

Bu sirasız işleri  

El gözine çok batar  

Gızlarun gidişleri  

 

Senin yaşunda gızun  

Gani gaynar bilurum  

Bi iş edersun bağa  

Merağumdan elürüm  

 

Fadime'm da dedi ki  

Nenem ne oldi sağa  

Gitdusam
153

 birazacuk  

Tosuni otlatmaya  

 

Kimden öğrendun nene  

Sen ha bu cumbuşleri  

Elbet ben da ederum  

Sen etduğun işleri  

 

Köknarın doruğunda  

Guşa baksana guşa  

Bi ormana gitmelan  

Tutdun beni yokuşa  

 

Hayde varu gezelum  

Çöl verane dağlari 

Nene beyle edersan  

Sen sağarsun sığlari  

 

Gün doğdi selenlere  

İşini bilenlere  

Gördun mi e Niyazi  

Başuna gelenlere  

 

  

                                                      
 

153
 Gitdusam [=Gittiysem] 
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Keremit oldum dama  

Kodilar beni cama  

İşum duşecek sağa  

Gümiş nağışlı gama  

Ha boyle ha bu yana  

İzi sürerum izi  

Berabenli damancam  

Kurtarur ikimuzi  

 

Ayunun palahlari  

İne gideyi ine  

Haburada dönelum  

Fadime'mun işine  

 

Nenesinlan Fadime'm  

Yapti bütün işleri  

Bubasi hiç duymadi  

Eteki cumbuşleri  

 

Gece kakdi Fadime'm  

Suyi godi ocağa  

Anasinun goyninda  

Alişukdu sicağa  

 

Hem yikandi yikadi  

Alaca şalvarini  

Bundan sora deyeyum  

Şalvarun hallarini  

 

Şalvar çiçekli şalvar  

Aldun aklumi aldun  

Çok cumbuşler eyledun  

Sora teknede galdun  

 

Fadime'm gün açanda  

Parladi güneş gibi  

Ha bu gada işlerun  

Şalvar oldu garibi  

 

Fadime'm şalvarini  

Asti kireze asti  

Kirezde guruyikan  

Gördi şalvari masti  

 

Bağırdi Fadime'yi  

Gel ha boyle beriye  

Fadim çıkdi ahırdan  

Yollandi içeriye  

 

Dedi oğa nenesi  

Niye çamaşur etdun  

Şimdi siresi değil  

Odunlari tüketdun  

 

Kirez ağaci aldur  

Dalda duran şalvardur  

İki günlük şalvari  

Yikadun bu ne haldur  
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Fadime'mun gözleri  

Parladi feri feri  

Birden geldi aklina  

Şalvarcuğun işleri  

 

Dedi darilma nene  

Ben giderdum mereye  

Baktum şalvar acoldi  

Çikdi kirez yemeye 

Goyin çıkdi yaylima 

Guşluk edeyi guşluk 

Gızmayin arkadaşlar 

Uzun oldi gonuşuk 

Daldi derine daldi 

Daldi da baluk aldi 

Çok işler oldi ama 

Şalvarun adi kaldi 
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129 

6.  SONUÇ 

Bu araştırmada Trabzon Vilâyeti; Türkü, Atışma, Atma Türkü ve Destanları cinsellik 

bağlamında incelenmiştir. Yıllar süren yaşayarak öğrenme sürecine ek olarak yapılan 

literatür taraması ve alan araştırması olmak üzere üç farklı metotla yürütülen çalışma, 

yöredeki farklı bölgelerin farklı enstrüman kullanımları, atışma ve türkü gelenekleri 

gibi müzikal pratikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Doğu 

Karadeniz bölgesi yüzyıllar boyu farklı etnik kökenli topluluklara ev sahipliği 

yapmış ve bu farklı etnik toplulukların pratiklerini zaman içerisinde gelişerek 

değişen coğrafyanın koşullarıyla birleştirmiştir. Bunun en somut göstergelerini 

birbirine yakın yörelerdeki farklı müzikal pratiklerde olduğu gibi birbirinden oldukça 

uzak farklı etnik köken ve dil yapısına sahip kültürlerin benzer pratiklere sahip 

olmasıyla da görebilmek mümkündür. Bu pratikleri yörenin içinde görüp tecrübe 

edebilmek şühesiz ki özgün halini muhafaza edebilmek için şarttır. 

Çalışmaya hazırlık süresince yapılan literatür araştırmaları göstermiştir ki konuyla 

ilgili yapılan çalışmalar yok denilecek kadar azdır. Yalnızca istatistiksel veri olarak 

değerlendirilebilen çalışmalar ise yörede yapılacak alan araştırmaları ve bir literatür 

taraması paralelinde yapılacak bir çalışmayı zorunlu kılmıştır. Bu yetersizlik ve 

gereklilikler ışığında yörede toplanıp derlenen folklor malzemelerini içeren 

kaynaklar bir araya getirilmiş ve içerisindeki müstehcen ve cinsel içerikli kullanımlar 

tespit edilmiştir. Tespit edilen malzeme öncelikle yörede kullanılan türler özelinde 

kategorilendirilerek sonucunda, 

 Trabzon vilâyeti mani ve türkülerinin içerisindeki cinsel içerikli kullanımların 

bedensel faliyetler ve beden bölgeleri üzerinden kategorilendirilmeleri 

yapılmış, 

 Trabzon vilâyeti atma türkülerinin içerisinde cinsel içerikli kullanımlar ve 

farklı kullanım biçimleri belirlenmiş, 

 Trabzon vilâyeti atışmalarında müstehcen söz kullanımı, atışma geleneği 

içerisindeki yeri, kullanım ortamları ve kullanım esnasındaki davranış 

biçimleri detaylandırılmış, 

 Trabzon vilâyetine ait cinsel içerikli destan örnekleri belirlenmiş, 
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 Vokal eşlikli halk oyunlarıyla beraber müstehcen atışmalar ortaya 

çıkarılmıştır. 

Trabzon vilâyeti mani ve türkülerinde bedensel bölgeler özelinde yapılan literatür 

taramalarında, Kurt & Ursula Reinhard’a ait Auf der Fiedel Mein, Bilal Aziz 

Yanıkoğlu’na ait Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi, İsmet Zeki 

Eyüpoğlu’na ait Karadeniz Aşk Türküleri, Mustafa Duman’a ait Trabzon Folkloru, 

Süleyman Şenel’e ait Trabzon Bölgesi Halk Musıkisine Giriş, Mehmet Gündoğdu’ya 

ait Mihr-i Kemençevi Piçoğlu Osman Efendi ve Tevfik Vural Ciravoğlu’na ait 

Trabzon Halk Kültürü eserleri içerisindeki  mani, türkü, atışma, atma türkü, destan 

örnekleri, kaynak olarak kullanılmıştır. Kaynaklardan elde edilen mani ve türkülerin 

benzerlik gösterdikleri birçok örneğe rastlanmış ve cinsel içerikli kullanımdan 

kaynaklı olarak kelimelerin sansüre uğrayarak doğrudan cinsel içerikli halleri 

kullanılmamış ya da cinsel çağrışımlı üstü kapalı kullanımlara başvurulmuştur.  

Yapılan taramalar sonucunda Trabzon vilâyetinde cinsel içerik özelinde mani, türkü, 

atışma, atma türkü ve destanlarında en sık kullanılan vücut bölgesinin ‘meme’ 

olduğu tespit edilmiştir. Sembolik kullanımlarda memenin en çok yiyeceklerle 

ilişkilendirildiği metaforlar ve benzetmelerin yapıldığı görülmüştür. Ayrıca 

kutsallığını niteleme amaçlı seccade, kabe ve cennet; kokusu itibariyle çiçeklere ve 

sosyal yaşam içerisinde kullanılan eşyalara benzetilmiştir. 

Mani ve türkülerde kadın cinsel organının sadece gösterilenler aracılığıyla 

kullanıldığı yapılan taramalarda belirlenmiştir. Bu tip kullanımların meme, koyun, 

bacak, baldır gibi bedensel bölgeler kadar türkülerde ve kayıtlarda kullanılmadığı 

daha çok yazılı olarak kaldığı saptanmıştır. 

Yörede kıyafetlerin cinselliği vurgulayıcı etkisinin ne denli fazla olduğu türkülerde, 

atışmalarda ve destanlardaki örneklerde fazlasıyla gözlemlenmiştir. Bu bağlamda 

şalvar, içlik, isparel, fistan, gömlek, peştemal vb. kıyafetlerin vücut bölgelerini 

gösterme ve bu işaretler üzerinden cinsel çağrışım yapması yöre halk kültürü ürünleri 

üzerinde yoğunukla gözlemlenmiştir. Kıyafetlerin cinsel çağrışım dışında bedensel 

faaliyetler kategorisi altında incelendiğinde, bu kıyafetlerle yapılan hemen her 

eylemin cinsel birleşmeye hazırlık manasında kullanıldığı görülmüştür.  

Bedensel faaliyetler içerisinde en sık başvurulan eylemlerin öpme ve dişleme olduğu, 

bu kullanımların geçmişten günümüze de farklı müzikal alt yapılarla albüm 

kayıtlarında yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma içerisinde metin düzeyinde 
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incelenen cinsellik özelinde öpme ve dişleme eylemlerinin sosyolojik alt yapısının 

incelenmesi ve kullanım sıklıklarının nedenleri farklı bir çalışmanın konusu olarak 

irdelenmelidir. Literatür taramaları neticesinde elde edilen örneklerde cinsel istek, 

cinsel birleşme ve yatma eylemlerinin ondan fazla mecâzlı kullanımının olduğu 

saptanmış, bu kullanımların çoğunun yöreye has kullanımlar olduğu görülmüştür. 

Halk kültürünün korunması, halk kültürüne sahip topluluğun devamlılığını sağlaması 

açısından önemli bir yere sahiptir. Trabzon halk kültürünün en önemli parçası 

“Âşıklık” ve “Manicilik” geleneğidir. Bu gelenekleri kemençe ve kaval ile yaşatan 

icracılar her yörede farklı icra biçimleri geliştirmişlerdir. Kemençeli Âşıklık 

geleneğini usta-çırak ya da kendi kendini yetiştirme usulüyle öğrenen icracılar sosyal 

yaşam içerisindeki duygu, düşünce ve tepkilerini türkü atarak ortaya koymuşlardır. 

Her kemençecinin kendine has çalım ve söyleme tekniği, bazı yörelerde Katip Şadi, 

Sırrı Öztürk gibi önemli yöre icracılarının takibi doğrultusunda ekoller ortaya 

çıkarmıştır. 

Teknolojik gelişmeler ve yaşam standartlarının değişmesi, atışma ve atma türkü 

geleneğinin uygulanış biçimlerini de değiştirmiştir. Bir arada yaşayan yöre halkı 

sosyal yaşam içerisinde birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, birbirlerinin alışkanlıkları, 

aile yaşantıları, zaafları, siyasi tercihleri ve insan ilişkilerini daha iyi analiz edip buna 

göre atma türkü atabiliyorlardı. Birbirlerini daha iyi tanımanın getirdiği özgüven ve 

samimiyet beraberinde müstehcen söz kullanımını da getirmektedir.Özellikle ulaşım 

imkanlarının artması, şehirlerde çoğalan iş imkanları bir arada yaşayan yöre 

insanlarını birbirlerinden uzaklaştırmış ve yöre halklarını gurbetle tanıştırmıştır. 

Atma türkülerinin konuları gurbet, sıla özlemi ve hasret benzeri duyguları 

yansıtmıştır. Çaykara yöresinin önemli atma türkü ustalarından olan Nazmiye Yazıcı 

ile yapılan alan araştırmaları sonucu teknolojik gelişmelerin atışmaları sosyal medya 

aracılığıyla dijital platforma taşındığı tespit edilmiştir. Web sitelerinin sohbet 

platformları ya da sosyal medya araçları üzerinden yapılan atışmalarda, çabukluk, 

kafiye uyumu gibi yüzyüze atışma kuralları geçerliliğini korumaktadır. 

İrticalen yapılan atışma geleneğine kemençe ile eşlik eden kemençecilerin atışma 

esnasında farklı mizansenlerle birbirlerine karşılık vermekte ve atışmaların gidişatına 

göre jest ve mimiklerle atışmayı oldukça teatral bir havaya sokmaktadırlar. 

Atışmacılar müstehcenliği karşıdaki kişiyle alay etme, karışısındakini küçük görme, 

eksikliklerini abartma, eğlendirme için kullanmaktadır. Atışmalarda müstehcenliğin 
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kullanıldığı zamanlarda özellikle kullanılan bir kayde olmamakla beraber müstehcen 

olmayan sözlü atışmadan farklı olarak kemençe yayının nüanslarıyla sansürleme 

yapılmaktadır. Bu sansürlemeler müstehcen kelimelerin çoğunlukla kullanıldığı son 

mısralarda vokal eşlik ile kemençe sesinin aynı anda kesilmesi ya da vokalin kesilip 

kemençe yayının son ölçüde tek başına çalınmasıyla gerçekleşmektedir. Bunun 

yapılmasındaki en önemli sebep dinleyicinin müstehcen söze odaklanmasıdır. 

Müstehcen atışmalarda kemençeciler tarafından en sık yapılan jestlerin kafa sallama, 

yay sallama ve ayağa kalkma olduğu tespit edilmiştir. 

Atma türkü ve atışmaların geçmişten günümüze değişmeyen en organik ortamları 

muhabbet ve oturak ortamlarıdır. İzleyicilerin icracılara yoğun bir şekilde iştirak 

ettikleri bu ortamlarda icracı, katılımcılara ve izleyicilere eşit mesafede oturmakta bu 

konumuyla merkezi teşkil etmektedir. Yaş guruplarında herhangi bir kısıtlama 

olmazken, atışmanın konusunu güncel konular ya da askerlik, düğün, nişan gibi 

oturak ortamının toplanma amacı belirlemektedir. Atışmalarda müstehcen söz 

kullanımı her ne kadar fazla ve ileri derecede olsa dahi atışma nihayetinde tatlıya 

bağlanarak bitirilmektedir. 

Atışma kültürü Trabzon vilâyetinin farklı ilçelerinde farklı enstrüman iştirakleriyle 

gerçekleşmektedir. Bu enstrümanlardan biri de Çaykara ve çevresinde yoğunlukla 

kullanılan kavaldır. Kemençede müstehcen kullanım esnasında kemençe sesi 

kesilirken kavalla yapılan atışmalarda kavalın ses hacminin düşüklüğü sebebiyle 

atışmayı yapankişi sesini yükselterek kaval sesini bastırmaktadır.  

Tecrübe edilen bilgilerin alan araştırmalarıyla desteklenmesi sonucunda cinsel 

içerikli atışmalarla beraber oynanan üç farklı halk oyunun olduğu tespit edilmiştir; 

 Düzhoron 

 Atlama horonu 

 Seyir (E Vaybeni) oyunu 

Bu oyunların atışmalarda kullanılmasının en önemli sebebi solo ya da koro vokal 

eşlikli oynanmalarıdır. Düzhoronun ‘Türkülü Düz’ adı verilen biçimi müstehcen 

kullanımın en sık kullanıldığı ve düğün, asker eğlentileri, nişan ve eğlencelerde 

oynanan yörece en popüler horondur. Yoğunlukta kemençe ile oynanmaktadır. 

Atlama horonu ise hem kemençe hem de kavalla oynanan 10 adımda tamamlanan ve 

esneklik ve yumuşaklık özelliklerinden dolayı sıklıkla kadınlar tarafından oynanan 



 

133 

bir horondur. Atlama horonu ‘Ağır, Yenlik ve Sert’ bölüm olmak üzere üç şekilde 

koro ya da solo eşlikli oynanmaktadır. Seyir bir diğer değişle ‘Vaybeni’ adı verilen 

Trabzon’un Çaykara ve bazı çevre ilçelerde kadın ve erkeklerin halka şeklinde 

dizilerek oynadığı bu oyunda; 

“Ey vay beni vaybana 

Kül oldum yana yana 

Kül oldum kemur (kunkuş) oldum 

Ateşte yana yana”  

dörtlüğünün ardından seyirciler tarafından karşılıklı olarak atışma gerçekleşir seyirin 

gidişatına göre müstehcen söz kullanımı, halka içerisinde kafiye ile uyumlu olarak 

karşıberi söylenmektedir. Karşı taraftan gelen sözlere göre gurubun lideri 

konumunda olan gurup ustası söylenecek sözleri koluna giren arkadaşlarına 

fısıldayarak cevap vermekte ve böylelikle seyir karşılıklı devam etmektedir. Burada 

müstehcen söz kullanımın gurup içerisindekilerden çok gurup ustasına bağlı 

olduğunu görebilmekteyiz. 

Cinsel içerikli söz kullanımı ve müstehcenliği içerisinde bulunduran destanlar atma 

türkü ve atışma gibi türkü biçimlerinden daha çok hikaye tarzı bir anlatıma sahip 

olduğu için müstehcen söz kullanımının varabileceği noktayı belirlemek diğer 

türlerden daha kolaydır. Atışmaların iki kişi arasında birbirlerine bırakacakları kafiye 

uyumu destanlarda tamamiyle hikayeyi anlatanın yorumuna ve kabiliyetine 

kalmaktadır. 

Çalışmanın yoğunlaştığı konu olması itibariyle cinsellik, her ne kadar Trabzon’da 

tabu olarak kabul edilip ve ayıp sayılsa da halk kültürü içerisinde kullanımından geri 

kalınmamış aksine yöre icracıları tarafından mani, türkü, atışma, atma türkü ve 

destanlarında farklı biçimlerde yer verilmiştir. Alan araştırmaları sırasında yapılan 

görüşmelerde alınan bazı kayıtlarda müstehcen atışma yapan bazı kişiler çalışma 

içerisinde isimlerinin geçmesi konusunda endişe etmişlerdir. Yörede geleneksel halk 

kültürü ürünleri müstehcen ya da cinsel içerikleriyle sansürlenmeden icra edilse de, 

yazılı ortama aktarılsa da bazı kişilerce hala rahatça icra edilmediği sonucuna 

varılmıştır. Benzeri durumları aşabilmek ve yöre içerisinde sansürsüz icra biçimlerini 

görebilmek için yörede müstehcen söz kullanımı yapan kişilerle tamamiyle organik 

bir ortam yaratılması gerekmektedir. Bu organik ortam için de yapılan alan 
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araştırmalarının geniş bir zaman dilimine yayılması ve takibinin muntazam bir 

şekilde sağlanması gerekmektedir. 
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EKLER 

EK A : Alan araştırmaları dijital ses kayıtları (DVD’de) 
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