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Günümüzde genellikle “kültür
araflt›rmalar›” ad›yla bilinen kültür sos-
yolojisi, farkl› yaklafl›m ve yöntemlerin
birbirleriyle bulufltu¤u bir aland›r. Bu
buluflma, “belirli bir dönüflüm noktas›n-
da, iki aç›k e¤ilimi olan bir yak›nlaflma
olarak görülebilir. Birinci e¤ilim, genel
sosyolojik düflünce içinde yer alan ve bu-
na ba¤l› olarak da özellikle sosyolojik bir
e¤ilimdir; ikincisi ise, kültür tarihi ve
çözümlemesi ile iliflkilidir”1. Böylece
herhangi bir kültürel teman›n farkl›
alanlarda nas›l ifllendi¤i ve öncüllerinin
olup olmad›¤›, disiplinler aras› yap›lan
bilimsel çal›flmalarla karfl›laflt›rmal› ve
tarihî araflt›rmalar halinde ortaya ko-
nulmaktad›r. 

Bu ba¤lamda, Doç. Dr. Nebi ÖZDE-
M‹R taraf›ndan haz›rlanan Cumhuri-
yet Dönemi Türk E¤lence Kültürü
adl› kitap da, Türk kültür bilimi çal›fl-
malar›nda e¤lenceler üzerine bütüncül
ve bilimsel bir yaklafl›m getirilerek orta-
ya konulmufl oldukça detayl› bir araflt›r-
man›n ürünüdür. Eserin konusu, Cum-
huriyet dönemindeki Türk halk e¤lence-
leri olmas›na ra¤men; bu birikimin hem
sa¤lam bir alt yap› üzerine kuruldu¤u-
nu, hem de zaman içerisinde farkl›laflan,
kaybolan ya da süreklilik arz eden un-
surlar›n›n bulundu¤unu göstermek
amac›yla yazar›n Eski Türk ve Osmanl›
dönemi e¤lence dünyas›na da gönderme-
ler yapmas›, disiplinler aras› kültür bili-
mi çal›flmalar› için ideal bir ortam yarat-
maktad›r. Kitap, özellikle e¤lence mer-
kezli incelemeler aç›s›ndan edebiyat, ta-

rih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siya-
set bilimi ve ekonomi gibi dallara yöne-
lik önemli veriler sunmaktad›r. Kitab›n
bir baflka yönü ise, Cumhuriyet dönemi
Türk kültürü için katk› sa¤lay›c› malze-
meler içermesidir. Bu anlamda, toplum-
daki kültür de¤iflmelerinin rahatl›kla
belirlenebilece¤i alanlar›n bafl›nda gelen
e¤lenceler, kültürel kimli¤i meydana ge-
tiren unsurlar›n da yarat›l›p yaflat›ld›¤›
ortamlard›r. Yazar›n da Önsöz’de belirt-
ti¤i gibi, “iletiflim bilimi, kitle kültürü,
sosyal antropoloji, sosyal psikoloji gibi
alanlara ait Türkçe veya yabanc› dildeki
yay›nlar, süreli yay›nlardaki derlemeler,
bat›l› folklorcular›n yak›n dönemde ger-
çeklefltirdikleri ba¤lam ve ifllev merkezli
araflt›rmalar, yaz›l› bas›n ile görsel ve
iflitsel iletiflim araçlar›n›n yay›nlar›yla
ilgili olarak haz›rlanan seminer çal›flma-
lar›” (s.10), bu araflt›rmada yo¤un olarak
kullan›lan yaz›l› kaynaklardan baz›lar›-
d›r.

E¤lence konusunun kapsam›na gi-
ren dans, müzik, yemek gibi unsurlar›n
ana ba¤lam›ndan ayr›larak daha önce
farkl› çal›flmalarla ifllendi¤ini dile geti-
ren yazar, “parçan›n incelenmesinin, bü-
tünün araflt›r›lmas›n› unutturdu¤u ve
geciktirdi¤i” kan›s›ndad›r. Konunun bü-
tününü hedefleyerek Türk e¤lencelerini
totaliter de¤erlendirmelerle okuyucuya
sunan ilk müstakil çal›flma say›labilecek
bu kitap; ‹çindekiler, Önsöz ve K›salt-
malar’›n ard›ndan gelen bir Girifl k›sm›,
üç ana bölüm ve Sonuç k›sm› ile Kay-
nakça’dan meydana gelmektedir. 

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK E⁄LENCE KÜLTÜRÜ*

Dr. Özge ÖZTEK‹N**

* Doç. Dr. Nebi ÖZDEM‹R, Ankara, Akça¤ Yay›nlar›, 2005, 368 s.
** H.Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.
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Girifl k›sm›, üç alt bafll›¤a ayr›l-
maktad›r. “Araflt›rman›n Amac›, Kapsa-
m› ve Yöntemi” adl› ilk alt bafll›kta A.
Dundes, U.Günay, P. Burke, D. Y›ld›r›m,
J. H. Brunvand, R. Bauman, Ö. Çoba-
no¤lu, B. Toelken ve W. Bascom’un halk,
halk kültürü, kültür, metin, Türk sözlü
gelenek kültürünün özellikleri, sözlü-ya-
r› sözlü folklor ürünleri, halkbiliminin
temel amac› ile halkbilimindeki son dö-
nem geliflmeleri, folklorun ifllevleri, gele-
nek, sosyal temel, estetik, tarz/stil, gös-
terim, ba¤lam ve süreç nosyonlar› hak-
k›ndaki görüfllerine yer verilerek, çal›fl-
man›n hedeflerinden birinin “Türk halk
e¤lencelerinin, Bauman’›n ‘geleneksel-
lik, sosyal temel ve estetik’ kavramlar›y-
la ilgili de¤erlendirmelerinden hareketle
aç›klanmas›” (s.20), di¤erinin ise “e¤len-
celerin ba¤lam›n›n, düzenlenme vesilele-
rinin, çat›s›n›n, kat›l›mc›lar› ve kat›l›m-
c›lar›n›n rollerinin, ard›ll›k veya eflza-
manl›l›k arz eden yap›sal unsurlar›n›n
belirlenmeye çal›fl›lmas›” (s.21) oldu¤u
dile getirilmektedir. 1923-2001 aras›n-
daki Cumhuriyet dönemi Türk halk e¤-
lencelerinin tahlil edildi¤i bu çal›flmada,
Eski Türk kültürü ve Osmanl› kültürü
gibi önceki dönemlere ait verilerden ya-
rarlan›lmas›n›n nedeni ise, “Türk e¤len-
ce kültürü içinde yer alan geleneksel un-
surlardaki de¤iflme ve yok olmalar›n
aç›k bir flekilde izlenmesi ve ortaya ko-
nulmas›” (s.22) fleklinde izah edilmekte-
dir. “E¤lence Kavram›” adl› ikinci alt
bafll›kta, e¤lence sözcü¤ünün ve e¤len-
ceyle ilgili di¤er sözcüklerin anlamlar›
önce sözlük ve ansiklopedi gibi genel
kaynaklardaki ilgili maddelerin s›ralan-
mas› yoluyla verilmekte, sonra konuyla
ilgili baflka kaynaklardaki bilgilerden de
al›nt›lamalar yap›larak detayl› bir ince-
lemeye gidilmektedir. “Cumhuriyet Dö-
nemi Türk Halk E¤lenceleri ile ‹lgili Ça-
l›flmalar” adl› üçüncü alt bafll›kta ise, bu
çal›flmalar›n daha çok derleme nitelikli
oldu¤u ifade edilerek, baz›lar› hakk›nda

bibliyografik künyeleriyle birlikte tan›t›-
c› ve aç›klay›c› bilgiler verilmektedir. Ya-
p›lan ilk incelemelerde, yabanc› eserler-
den etkilenildi¤i bildirilmektedir. Ayr›ca,
e¤lence üzerine K. Akça, P. N. Boratav,
M. Karada¤, S. V. Örnek, N. Tan, Ö. Ço-
bano¤lu ve D. Y›ld›r›m’›n yapt›klar› tas-
nif çal›flmalar›na da ayr›nt›l› bir biçimde
de¤inilmektedir.

Türk Halk E¤lencelerinin S›n›f-
land›r›lmas› ad›n› tafl›yan I. Bölüm, se-
kiz alt bafll›¤a ayr›lmaktad›r. Önce, ko-
nuyla ilgili “s›n›fland›rma denemelerin-
de, e¤lence kaynaklar› ve vesileleri ile
e¤lence araçlar›n›n birbirine kar›flt›r›ld›-
¤›” ve ço¤unlukla “e¤lence araçlar› ölçü-
tünün esas al›nd›¤›” (s.45) belirtilerek,
bu görüflü belirginlefltiren baz› tasnif de-
nemelerindeki örneklere yer verilmekte;
sonra, detayl› bir inceleme metoduyla
di¤er k›s›mlara geçilmektedir. “Ritüel
Kökenli E¤lenceler” adl› birinci alt bafl-
l›kta, yerel halk takvimine uyuldu¤u
için tarihlerinin de¤iflmedi¤i belirli gün-
lerde gerçeklefltirilen etkinliklere iflaret
edilmekte, eski dönemlerdeki bolluk-be-
reket törenlerine çeflitli göndermeler ya-
p›lmakta; nevruz, h›drellez, yumurta
bayram›, tavuk gecesi, saya gezmesi, y›l-
bafl› karfl›lamas› ve bahar bayram› gibi
isimlerle düzenlenen otuz çeflit e¤lence-
den bahsedilmektedir. “Dinî Günler ve
Bayramlarla ‹lgili E¤lenceler” adl› ikinci
alt bafll›kta Ramazan ay›, Ramazan bay-
ram›, Kurban bayram› ve kandiller gibi
‹slamiyet’in getirdi¤i kültürel e¤lence-
lerden söz edilmektedir. “Geçifl Dönem-
leriyle ‹lgili E¤lenceler” adl› üçüncü alt
bafll›kta do¤um, sünnet, askere veya
hacca gidifl-dönüfl ile evlilik gibi Türk
sosyokültürel yaflam›ndaki önemli olgu-
lar vesilesiyle yap›lan e¤lencelere dikkat
çekilmektedir. “Mevsimlik Toplant› ve
E¤lenceler” adl› dördüncü alt bafll›k, ya-
p›sal özelliklerindeki ayr›l›klardan dola-
y› iki gruba ayr›lm›flt›r. “K›fl Toplant›lar›
ve E¤lenceleri” bafll›kl› ilk grupta s›ra
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gecesi, helva sohbetleri, yaren meclisle-
ri, gün, ziyafet ve davetler; “Di¤er Mev-
simlerdeki Gezinti, Toplant› ve E¤lence-
ler” bafll›kl› ikinci grupta ise, mesire gibi
do¤al aç›k hava mekanlar›nda düzenle-
nen e¤lence ve piknikler anlat›lmakta-
d›r. “Yöresel fienlik, Festival ve Panay›r-
lar” adl› beflinci alt bafll›kta, toplumsal
statü ve hiyerarflik düzende ters dön-
müfl bir dünya ile temsil edilen, büyük
hacimlilik ve afl›r›l›¤a neden olan, kal›p-
laflm›fl unsurlar dolay›s›yla geleneksel
belle¤i güçlendiren ve bilgi ak›fl›n› sa¤la-
yan, sosyal dokuyu yaratan ve güçlendi-
ren her türlü çeflitlemenin yer ald›¤›, be-
lirli bir yerleflim merkezine özgü yani o
yöre ile özdeflleflmifl etkinliklerden bah-
sedilmektedir. “Resmî Günler ve Bay-
ramlarla ‹lgili E¤lenceler” adl› alt›nc›
alt bafll›kta ulusal bayramlar, kurtulufl,
fetih, zafer ve flehitleri anma günleri ile
yerel nitelikli kutlamalarda yap›lan say-
g› töreni, geçifl merasimi, bilimsel top-
lant›, sergi, konser, balo, fener alay›, ha-
vayî fiflek gösterisi ve top at›fl› gibi e¤-
lence unsurlar›ndan söz edilmektedir.
“Kent Yaflam› Kökenli E¤lenceler” adl›
yedinci alt bafll›kta, yazar›n “kentli insa-
n›n e¤lence dünyas›n›n araflt›r›lmas›n›n,
Türk halkbilimi sahas›ndaki yeni aç›-
l›mlardan birini oluflturacak nitelik tafl›-
d›¤›n›” (s.64) vurgulad›¤› ifadeler dikkat
çekicidir. Özellikle büyük flehirlerdeki
Lunapark, Disneyland gibi e¤lence mer-
kezleri; futbol, basketbol, yüzme, tenis
gibi sporlar›n yap›labilece¤i mekanlar;
do¤um günü, anneler günü, evlilik y›ldö-
nümü gibi özel yaflamla ilgili kutlama-
lar; do¤uda çekilen filmler sayesinde s›-
ra gecesi ve otantik Türk halk mutfa¤›
ile tan›flma gibi bat›l›laflma ad›na uzak-
lafl›lan geleneksel yap›ya dönüfl; ‹stan-
bul’da Laila, Cafe de Paris, Park fiam-
dan gibi belirli bir kesimin tercih etti¤i
e¤lence mekanlar›; mezuniyet balosu,
bahar flenli¤i, pilav-kuru fasulye günü
gibi e¤itim kurumlar›na has etkinlikler;

Ankara’daki yabanc› ülke büyükelçilik-
lerinin düzenledi¤i resmî nitelikli gün
ve geceler; otel, tatil köyü gibi turistik
mekanlardaki animasyon ve flovlar ile
yerel kifli ve kurumlar›n tan›t›m amaçl›
yapt›klar› faaliyetlerden örnekler veril-
mektedir. “Di¤er E¤lenceler” adl› seki-
zinci alt bafll›kta ise gürefl müsabakala-
r›, spor karfl›laflmalar›, bo¤a güreflleri,
horoz dövüflleri ve at yar›fllar› gibi e¤-
lence maksatl› yar›flmalar anlat›lmakta-
d›r.

Türk Halk E¤lencelerinin Yap›-
s› ad›n› tafl›yan II. Bölüm, dört alt bafll›-
¤a ayr›lmaktad›r. “Adland›rma” adl› ilk
alt bafll›kta yemek, mekan, inanç gibi ol-
gular›n Türk halk e¤lencelerinin isim-
lendirilmesi konusunda belirleyici oldu-
¤u; yöresel adland›rmalar a¤›rl›kta ol-
mas›na ra¤men, son dönemin bilhassa
kent kökenli e¤lencelerinde ço¤u Avrupa
ülkelerine ait yabanc› isimlere de rastla-
n›ld›¤›; bunun yan› s›ra, eskiden kalma
Arap-Fars adlar›n›n da kullan›lmaya de-
vam etti¤i bildirilmektedir. “Zaman ve
Süre” adl› ikinci alt bafll›k, takvim ve
an›msay› esas alan ortamlara göre iki
gruba ayr›lmaktad›r. “Zaman› ve Sürele-
ri Belirli Olan E¤lenceler” bafll›kl› ilk
grupta ritüel kökenli e¤lenceler, resmî
gün ve bayramlar, dinî gün ve bayram-
lar, kent yaflam› kapsam›ndaki kutlama-
lar ile yöresel festival ve panay›rlar; “Za-
man› ve Süreleri Belirsiz E¤lenceler”
bafll›kl› ikici grupta ise, k›rsal e¤lence-
lerdeki köy seyirlik oyunlar› ile televiz-
yon ve internet dünyas›ndaki geliflmele-
re dayal› küresel e¤lenceler anlat›lmak-
tad›r. “Mekan” adl› üçüncü alt bafll›kta
cinsiyet, yafl, statü, meslek gibi faktörle-
rin yan› s›ra sözlü kültür gelene¤i, sana-
yileflme, küreselleflme ve turizm gibi un-
surlar›n da belirleyici oldu¤u mekanlar
iki gruba ayr›lmaktad›r. “Kapal› E¤lence
Mekanlar›” bafll›kl› birinci grup, sözlü
kültür ve geleneksel yaflam› simgeleyen
köy odas›, kahvehane, zengin konaklar›,
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hayatl› evler, yaren evleri; kent yaflam›-
n› simgeleyen büyük flehirler ve turizm
merkezlerindeki e¤lence mekanlar›,
özellikle ‹stanbul’daki yazl›k ve k›fll›k
diskolar; sosyokültürel yaflam›n geçti¤i
meyhane, hamam, medrese, cami gibi
kamusal yerlerden meydana gelmekte-
dir. “Aç›k E¤lence Mekanlar›” bafll›kl›
ikinci grup ise, Türk e¤lencelerinde en
çok tercih edilen yerler olarak gösteril-
mektedir. Sözlü kültürün ve dolay›s›yla
geleneksel yaflam›n etkisindeki köy
meydan›, avlu, sokak aras›, bahçe, k›r ve
piknik yeri; kent yaflam›n›n içinde özel-
likle Osmanl› dönemindeki eski ‹stan-
bul’un Küçüksu, Göksu, Çubuklu gibi
mesire yerleri; günümüzde stadyum,
park, aç›k hava konser salonu, turistik
yerlerdeki tatil köyleri ile otellerin ha-
vuz bafl› gibi aç›k mekanlardan örnekler
verilmektedir. “E¤lence” adl› dördüncü
ve son alt bafll›k ise, on yedi gruba ayr›-
larak incelenmektedir. “Haz›rl›k” bafll›k-
l› ilk grupta, e¤lence öncesi yaz›l› ya da
geleneksel bir program dahilinde, farkl›
uzunluk ve yo¤unlukta, cinsiyet, yafl,
meslek, statü, din gibi çeflitli ölçütlere
göre bir organizasyon komitesi taraf›n-
dan veya yafll›l›k, ustal›k gibi de¤erlere
sahip kiflilerce yap›lan ifllerden bahse-
dilmektedir. “Kurallar” bafll›kl› ikinci
grupta, Türk e¤lencelerinde süreklili¤i
sa¤layan etmenlerden biri oldu¤u belir-
tilen kurallar›n “e¤lencenin kuruluflu ile
ilgili” ve “e¤lencenin iflleyifli ile ilgili” ol-
mak üzere iki flekilde incelendi¤i görül-
mektedir. “Kat›l›mc›lar” bafll›kl› üçüncü
grupta, e¤lencelerin ço¤unun toplu kat›-
l›mla gerçeklefltirildi¤inden; düzenleyen,
hizmet eden ve davetli gibi çeflitli kat›-
l›mc› rollerinin bulundu¤undan; aktif ya
da pasif kat›l›mc›lar›n varl›¤›ndan; kat›-
l›mc›l›¤› belirleyen yafl, cinsiyet, meslek
gibi unsurlardan söz edilmektedir. “Bafl-
lang›ç Kal›b›” bafll›kl› dördüncü grupta,
e¤lencelerde kamusal ilgiyi çekmeye yö-
nelik ses, görüntü, hareket, vb. renkli ve

etkili faktörler eflli¤inde yap›lan gizli ve-
ya aç›k aç›l›fl törenleri anlat›lmaktad›r.
“Sohbet” bafll›kl› beflinci grupta, hem bil-
gi aktar›m›n›n hem de sözel yarat› ve ze-
ka yar›flmalar›n›n yap›ld›¤›, insanlar›
birlefltirici nitelik tafl›yan sohbet ortam-
lar›n›n, bugünkü televizyon ve internet
kültürünün getirdi¤i küreselleflmeden
olumsuz yönde etkilendi¤i dile getiril-
mektedir. “Halk Edebiyat› Ürünleri”
bafll›kl› alt›nc› grup, kendi içerisinde se-
kiz dala ayr›lmaktad›r. “Masallar”, “halk
hikâyeleri”, “f›kralar”, “bilmeceler”, “te-
kerlemeler”, “maniler” ve “türküler” ad›
alt›nda sözlü edebiyat›n belli bafll› ürün-
lerinden örnekler verilmekte; bunlar›n
e¤lence amac›yla yap›lan toplant›larda
okundu¤undan bahsedilmektedir. “Yiye-
cek ve ‹çecek” bafll›kl› yedinci grupta,
Türk e¤lencelerinde yeme¤in önemin-
den, ziyafet verme âdetinden, et ve ha-
mur ifli yemeklere dayal› mutfak kültü-
rümüzden, Türkler’in yaflamlar›ndaki
hemen her de¤iflikli¤i yemekli törenlerle
kutlad›klar›ndan, alkollü ve alkolsüz iç-
kilerden, içki meclisleri ve meyhaneler-
den, bugün e¤lence mekanlar›n›n ayn›
zamanda içkili restoran, bar veya bira-
haneleriyle meflhur oluflundan ve yemek
piflirme araçlar›n›n neden oldu¤u farkl›
e¤lence ortamlar›ndan söz edilmektedir.
Örneklerin eski Türk kültüründen Os-
manl› ve günümüz kültürüne dek uza-
nan genifl bir yelpaze içerisinde verilme-
si, konunun süreklili¤i yönünden hayli
etkileyicidir. Mesela, Eski Türk Edebi-
yat› alan›ndaki Sâkî-nâme ve ‹flret-nâ-
me yazma gelene¤ine de¤inilerek, bu
eserlerde geçen “bezm”, “sâkî”, “mutrib”,
“mey”, “iflret”, “kulkul”, “humâr”, “mest”,
“cür’a”, “selâse-i gassâle”, “flarâb” gibi iç-
kiyle ilgili terimlerin, içki meclislerinde
yenilen yemeklerin, çal›nan musikî alet-
lerinin veya yine Eski Türk Edebiya-
t›’n›n bir baflka ürünü olan “Kahve-nâ-
me”lerde geçen kahve-flarap rekabetinin
anlat›ld›¤› beyitlerden yap›lan al›nt›la-
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malar›n, Osmanl› e¤lence gelene¤inin
Cumhuriyet dönemi e¤lencelerinin alt
yap›s›n› oluflturdu¤u görüflünü destekle-
yecek mahiyette seçildi¤i anlafl›lmakta-
d›r. “Oyunlar” bafll›kl› sekizinci grupta,
oyun kavram› ve oyunla ilgili di¤er söz-
cükler üzerinde durulmakta, bir etkinlik
olarak oyunun ne gibi ifllevleri oldu¤u
anlat›lmaktad›r. Yazar, Türk e¤lence sis-
temi içindeki oyunlar›n s›n›fland›r›l›fl›n›
hem kendi doktora tezinden, hem de il-
gili di¤er kaynaklardan yapt›¤› al›nt›lar-
la detayl› bir flekilde de¤erlendirdikten
sonra, bu alt bafll›¤› da “dramatik oyun-
lar”, “dramatik olmayan oyunlar” ve
“elektronik oyunlar” olmak üzere üç da-
la ay›rarak incelemektedir. “Müzik” bafl-
l›kl› dokuzuncu grupta, müzi¤in yarat›l-
ma ve icra ba¤lamlar›n›n e¤lence siste-
mindeki yerinden, günümüzün önemli
e¤lence sektörlerinden birinin müzik ol-
du¤undan, say›s›z müzik türünün varl›-
¤›ndan, ses kay›t teknolojisinde tafl
plaktan kaset ve CD’lere geçildi¤inden
söz edilmektedir. “Dans” bafll›kl› onuncu
grupta, ritüel kökenli e¤lencelerde yap›-
lan danslardan bugünkü dansl› toplant›-
lara, halk danslar›ndan rock ve caz kon-
serleri eflli¤indeki toplu danslara var›n-
caya kadar çok genifl bir perspektif söz
konusudur. “Giyim, Kuflam, Süslenme”
bafll›kl› on birinci grupta, sosyokültürel
ortam›n gösterge sistemlerinden biri
olarak giyimin, içinde bar›nd›rd›¤› giysi
türü, kumafl rengi, biçimi ve cinsi gibi
unsurlarla yaratt›¤› farkl› anlam dünya-
s› üzerinde durulmakta; tören, e¤lence
ve özel günlerdeki giysi ve aksesuar se-
çiminin önemi, ba¤›ms›z bir alan olarak
modan›n öne ç›k›fl› ve e¤lence dünyas›n-
daki rolü vurgulanmaktad›r. “Koku”
bafll›kl› on ikinci grupta, e¤lencelere ye-
ni ve güzel elbiselerle gitme fikrinin be-
raberinde esans, kolonya, parfüm gibi
kokular› sürme al›flkanl›¤›n› da getirdi-
¤inden ve bu durumun h›zl› bir tüketi-
me neden oldu¤undan; giyimde, mekan-

da ve yemekteki koku faktörünün yan›
s›ra, kimi yiyecek ve içeceklerde de ko-
kulu katk› maddelerinin bulundu¤un-
dan bahsedilmektedir. “Gezinti” bafll›kl›
on üçüncü grupta, “gezmek” eyleminin
e¤lence ile ne gibi bir ilgisi oldu¤u anla-
t›larak, do¤a-e¤lence-dinlence üçgeninde
yap›lan gezintilerin k›rsal ve kentsel
alanlardaki farkl› uygulamalar›na de¤i-
nilmektedir. “‹nançlar” bafll›kl› on dör-
düncü grupta, e¤lence kavram›n› belirle-
yen temel unsurlardan birinin de inanç-
lar oldu¤u, baz› ritüel kaynakl› e¤lence-
lerde ‹slamiyet öncesi Türk inanç siste-
mine ait motiflerin bulundu¤u, gelenek-
sel tiyatro, sözel edebiyat ve müzik gibi
alanlarda ‹slamî inançlara rastland›¤›,
bugünkü e¤lence dünyas›nda ise ça¤dafl
ritüellerin geçerli oldu¤u ifade edilmek-
tedir. “Hediye ve Ödüller” bafll›kl› on be-
flinci grupta, sosyokültürel birlikteli¤in
kurulmas› ve süreklili¤i aç›s›ndan hem
k›rsal kesimde hem de kent yaflam›nda
yap›lan e¤lencelerin hediye ve ödülü de
beraberinde getirdi¤inden söz edilmek-
tedir. “Erotik Ö¤eler” bafll›kl› on alt›nc›
grupta, Türk e¤lencelerinde bu ö¤elerin
konumu, ritüel kökenli e¤lencelerden
e¤lence sofralar›ndaki tatl› isimlerine ve
halk hikâyelerindeki baz› motiflere ka-
dar hemen her e¤lence sisteminde gizli
ifllevsel ö¤elerden biri olduklar› dile ge-
tirilmektedir. “Bitifl Kal›b›” bafll›kl› on
yedinci grupta ise, e¤lence unsurlar›n›n
en üst noktada oldu¤u bir s›rada yap›-
lan, bireysel yarat›c›l›k ile ifade gücüne
dayanan, izleyiciye verilen iletilerle e¤-
lencenin bitti¤ini vurgulayan kapan›fl
uygulamalar›ndan bahsedilmektedir.

Türk Halk E¤lencelerinin ‹fllev-
leri ad›n› tafl›yan III. Bölüm, dört alt
bafll›¤a ayr›lmaktad›r. Yazar, t›pk› e¤len-
celer üzerine olmad›¤› gibi, e¤lencelerin
ifllevleri üzerine de derli toplu bir incele-
meye rastlan›lmad›¤›n› bildirmektedir.
Konuyla ilgili bir k›s›m öznel nitelikli
olan pek çok de¤erlendirmeye kitab›nda
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yer vermekte, sonunda da kendi yapt›¤›
ve bir deneme niteli¤i tafl›d›¤›n› söyledi-
¤i tasnifi okuyucuya sunmaktad›r. Buna
göre, e¤lencelerin aç›k veya gizli say›s›z
ifllevleri bulunmaktad›r. “Ekonomik ‹fl-
lev” adl› ilk alt bafll›kta M. And, M. Ars-
lan ve B. Stoeltje’nin görüfllerine yer ve-
rilerek, e¤lencelerin harcama ve savur-
ganl›k gibi unsurlar› da beraberinde ge-
tirdi¤i vurgulanmaktad›r. “Siyasal ‹fllev”
adl› ikinci alt bafll›kta B. Toelken, ‹. Ka-
feso¤lu, A. Çay ve Z. Gökalp’›n fikirleri-
ne yer verilerek, e¤lencenin toplum ya-
p›s›na birlefltiricilik ve dayan›flmay› ge-
tirdi¤i gibi, bazen ayr›mc›l›¤a da neden
oldu¤u belirtilmektedir. “Sosyal ve Psi-
kolojik ‹fllev” adl› üçüncü alt bafll›kta fi.
Elçin, J. MacAloon, J. L. Freedman vd.
ile M. Tezcan’›n düflüncelerine yer veri-
lerek, kültürün aynas› olan e¤lencelerin
insan› e¤itti¤i ve belirli bir topluma ait
olma duygusunu kazand›rd›¤› anlat›l-
maktad›r. “Kültürel ‹fllev” adl› dördüncü
alt bafll›kta ise B. Tolan, R. Schechner,
H. Konyar ve Ö. O¤uz’un de¤erlendirme-
lerine yer verilerek, sözlü edebiyat ürün-
leri, yeme-içme gelene¤i ve inanç sistemi
gibi baz› olgular›n tan›nmas›, benimsen-
mesi ve uygulanmas›n›n e¤lenceye kül-
türel bir ifllev kazand›rd›¤› üzerinde du-
rulmaktad›r.

Sonuç k›sm›nda, yap›sal ve ifllevsel
özellikleriyle bir bütün halinde anlat›l-
maya çal›fl›lan Türk e¤lenceleri hakk›n-
da genel bir de¤erlendirme yap›larak ba-
z› hükümlere var›lmaktad›r. ‹ncelenen
konulardan büyük bir ço¤unlu¤u için
müstakil araflt›rmalar yap›lmas› gerek-
ti¤i ifade edilmekte; bayramlardan festi-
vallere, flenliklerden balolara, televiz-
yonlardaki e¤lence programlar›ndan in-
ternetteki e¤lencelere, mesire yerlerin-
den parklara kadar pek çok konunun,

“bu ba¤lamda Türk kültür bilimcilerini
bekledi¤i” (s.347) dile getirilmektedir. 

Cumhuriyet Dönemi Türk E¤-
lence Kültürü adl› bu kitap, yazar›n
deyifliyle “Türk halk e¤lenceleri konu-
sunda bir bafllang›ç niteli¤i tafl›mas›”
(s.347) ile birlikte; e¤lenceleri yap›salc›
çözümleme, gösterimci ve fonksiyonalist
yaklafl›m ve teoriler eflli¤inde, geçmiflten
ve günümüzden seçilen genifl bir örnek-
lem alan› içerisinde, köy ve kent düze-
yinde bir çeflit tür monografisi halinde
bütün olarak ele al›fl›yla da dikkati çek-
mektedir. Eser, Türk halkbilimi dünya-
s›na getirece¤i muhtemel katk›lar›n ya-
n› s›ra -yaz›n›n bafl›nda da ifade edildi¤i
gibi- edebiyat, tarih, sosyoloji, ekonomi
gibi farkl› alanlarda yap›lacak disiplin-
ler aras› kültür araflt›rmalar› için de ol-
dukça önem tafl›maktad›r. Örne¤in Türk
Edebiyat›’n›n alt› yüz y›ll›k uzun bir dö-
nemine damgas›na vuran Divan Edebi-
yat›’ndaki e¤lence anlay›fl› ile helva soh-
betleri, s›ra sohbeti, Çera¤an meclisleri
gibi fliire yans›yan e¤lencelere dair her-
hangi bir tematik incelemede, kitab›n
özellikle Girifl ve I. Bölümündeki de¤er-
lendirme ve saptamalar, Divan metinle-
rinden elde edilen malzemeyi destekleyi-
ci yönde beytin arka plân›na yerlefltirile-
cek kuramsal bilginin yeterlili¤i ve tas-
nifi aç›s›ndan, Osmanl› kültür tarihini
fliir merkezli yaklafl›mlarla “aç›k” oku-
maya dayal› eski edebiyat çal›flmalar›n-
da yararlan›labilecek baflvuru kaynakla-
r›ndan biri olarak gözükmektedir.

NOTLAR
1 Raymond WILLIAMS, Kültür (Çeviren:Su-

avi AYDIN). Ankara, ‹mge Yay›nlar›, 1993, s. 13.
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