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ÖZET
Ülkemizde kutlamalar oldukça çeﬂitlilik göstermektedir. Bu çeﬂitlili¤e paralel olarak bayram, ﬂenlik,
e¤lence gibi adland›rmalar ile kutlamalar yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmada festival kavram›ndan yola ç›karak,
festival kavram›n› daha üst bir s›n›fland›rmada; bayram, ﬂenlik, e¤lence baﬂl›klar›n› kapsay›c› nitelikte ele
alarak bir festival tan›m› yap›lmakta daha sonra ise Halk Bilimi’nde festival kavram›n›n nas›l alg›land›¤›na
de¤inilmektedir. Ayr›ca bir festival s›n›fland›rmas› yap›lm›ﬂ olup, festivalin içeri¤i ve iﬂlevleri aç›klanmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In Turkey, celebrations show a wide range of variety. Parallel to this diversity, several forms of celebration take place with several names like bayram, ﬂenlik, and e¤lence. In this study, which regards the concept
of festival as encompassing the concepts of bayram, ﬂenlik, and e¤lence, folkloristic approaches to festivals are
evaluated. Besides, a classification of different festivals and a description of festivals’ main functions has been undertaken.
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Hemen hemen her toplumda ve yaﬂam›n her döneminde çeﬂitli kutlama etkinlikleri ile karﬂ› karﬂ›ya kal›r›z. Kutlama etkinlikleri yaﬂam›m›z›n vazgeçilmez parçalar›n› oluﬂtururlar. Fakat toplumumuzda bu kutlama etkinliklerinin
bayram, ﬂenlik, e¤lence vb. baﬂl›klar alt›nda oldu¤unu görürüz.
Bu nedenle, ayn› kutlama etkinli¤i
farkl› yerlerde e¤lence, bayram, festival
baﬂl›klar› alt›nda toplanm›ﬂt›r. S›n›fland›rma düzlemindeki bu kargaﬂan›n,
“Festival” kavram› çerçevesindeki bir s›n›fland›rma yoluyla aﬂ›labilece¤ini düﬂünmekteyiz. Burada ele alaca¤›m›z
“Festival” kavram› bir üst s›n›fland›rma
olarak di¤er tüm adland›rmalar› kapsay›c› bir nitelik taﬂ›maktad›r. Türkiye’de
Halk Bilimi çal›ﬂmalar›nda festival kavram› ﬂimdiye de¤in oldukça dar bir an*

lamda kullan›lagelmiﬂtir. Bu çal›ﬂmam›zda festival bu dar anlam›ndan daha
geniﬂ bir kapsam alan›na çekilecektir.
Festival kavram›, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlü¤üne göre; “dönemi,
yap›ld›¤› çevre, kat›lanlar›n say›s› veya
niteli¤i programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi; belli bir sanat
dal›nda oyun ve filmlerin sunulmas› ve
gösterilmesi sonunda ödül veya derece
verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal
veya uluslar aras› gösteri dizisi, ﬂenlik;
bir bölgenin en ünlü ürünü için yap›lan
gösteri, ﬂenlik; düzensiz toplant›, curcuna” anlamlar› ile aç›klanm›ﬂt›r (1998:
775). Festival kavram›n›n Türk Halk Bilimi’nde ele al›n›ﬂ›nda festival, yukar›da
belirtilen sözlük anlamlar›ndan “ürüne
dayal› ﬂenlik, gösteri” tan›m› ile örtüﬂmektedir. Sedat Veyis Örnek, kiraz,
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mandalina, üzüm vb. ürüne dayal› festivallerden söz eder (Örnek 2000: 49) .
Türk Halk Bilimi’nde, festival kavram›n›n kullan›m›, bu dar anlam›n ötesine
geçememiﬂtir.
Festival kavram›, Bat›daki Halk Bilimi çal›ﬂmalar›nda her ﬂeyden önce bir
üst s›n›fland›rma olarak kullan›lmaktad›r. Festivalin bir üst s›n›fland›rma olarak kullan›lmas›, bu kavram›n, somuttaki çeﬂitli davran›ﬂlardan soyutlanmas›
arac›l›¤›yla gerçekleﬂir (Smith 1972:
170) . Smith, festivali gerçekte ortak duygular›n ve ba¤l›l›¤›n en somut ifadesi ve
sembolik etkileﬂim üzerine temellenen
duygusal tecrübelerin paylaﬂ›lm›ﬂ bir
düzeni olarak aç›klamaktad›r. Tüm toplumlarda kutlamalara periyodik biçimlerde yer verildi¤ini belirterek, bunlar›n
grup ya da topluluk aç›s›ndan özel anlam› olan anlar oldu¤unu ifade eder. Bunlar geçiﬂ anlar› (bir mevsimden di¤erine,
vb.), tarihsel olaylar›n y›ldönümleri, bir
tanr› ya da kahraman›n do¤um ya da
ölümünün an›lmas›, bir toplumun kurucusu ya da dinî liderinin yaﬂam›ndaki
olaylar›n sembolik olarak canland›r›lmas› vb. olabilece¤ini belirtir. Smith,
tüm bu özel anlama sahip anlar›n kutlama etkinli¤i ile doldurulmas›n› ise festival olarak adland›r›r (1972: 159-167).
Ona göre, festival belli bir davran›ﬂ
türü olarak tan›mlanamaz. Bunun yerine, geleneksel davran›ﬂlar kümesini ifade eder. Festival, Halk Bilimi’nin tüm di¤er alt s›n›fland›rmalar›n› kapsayan
baﬂl›ca s›n›fland›rma olarak düﬂünülmelidir (Smith 1972: 168).
Santino’ya göre ise festivaller, s›kl›kla tatiller çevresinde merkezlenen
halka ait kutlama periyotlar›d›r[ Dipnot Baﬂlang›c› ] —
—— [ Dipnot Sonu ]. Burada tatilden kastetti¤i, sosyal olarak hat›rlanan
bir gün veya belirlenen günlerin periyodu, önemli bir insan›n veya geçmiﬂe ait
bir olay›n Noel, ﬁükrangünü veya Washington’un do¤um gününün hat›rlanarak kutlanmas› veya herhangi bir türün
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geçiﬂini iﬂaret etmesi; örne¤in Yeni Y›l’›n
baﬂlamas› veya mevsim dönüﬂümüdür
(Santino 1994: xviii).
Festivalin günlük kullan›m› ﬂöyle
aç›klan›r: “kutsal ve/veya laik; özel bir
insan›n y›ll›k kutlanmas› veya hat›rlanabilir bir olay; özel bir ürünün hasat›;
güzel sanatlarda bir seri faaliyetin gerçekleﬂtirilmesi, bir yazara, türe veya yo¤un çevreye (örn. Shakespeare, müzik, sinema); veya neﬂe ve e¤lenceyi ifade eden
bir kutlama zaman›d›r.
Sosyal bilimlerde ise festival yayg›n
bir ﬂekilde bir çok ritüel ve faaliyetten
oluﬂan, do¤rudan veya dolayl› bir toplulu¤un bütün üyelerini etkileyen, üstü
aç›k veya üstü kapal› bir ﬂekilde topluluk
üyeleri taraf›ndan paylaﬂ›lan dünya görüﬂünü, ideolojiyi ve onlar›n esas sosyal
kimliklerini gösteren periyodik bir kutlamad›r (Green 1997: 296).
Festival, teriminin etimolojisi Latince kelime olan festum’a gider, orijinal
anlam› “genel e¤lence ve ﬂenliktir”. Burada festival, bir kültürün veya sosyal grubun dünya görüﬂünü, geleneksel uygulamalar›n›, performanslar›n›, ritüellerini
ve oyunlar›n› temsil eden periyodik bir
kutlama olarak aç›klan›r. Genellikle evrensel belki de gelenekte ›srar eden en
karmaﬂ›k, sosyal ve sembolik olayd›r
(Green 1997: 295).
Yukar›da da belirtildi¤i gibi festival, içinde bar›nd›rd›¤› etkinlikleri ve ritüelleri ile bir toplumun kültür ve dünya
görüﬂünü yans›tan kapsam› oldukça geniﬂ bir kavramd›r. Festivalleri insanlar
her ülkede ve her kültürde ve tarihin her
ça¤›nda kutlam›ﬂlard›r.
Brunvard, gelenekleri, birey davran›ﬂ›n›n bir yöntemi veya sosyal yaﬂam›n
bir al›ﬂkanl›¤›- a¤z›ndan ç›kan bir kelime veya taklit ile nakledilen daha sonra
ise sosyal bask›, ortak kullan›m, ana-baba veya baﬂka otorite ile kökleﬂen, de¤iﬂtirilmesi veya ortadan kald›r›lmas› güç
al›ﬂkanl›klar olarak aç›klam›ﬂt›r. Geleneklerin, tatillerle iliﬂkilendirildi¤inde
http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 65

takvim gelenekleri haline geldi¤ini ve bu
tür olaylar›n bir toplulu¤un bütünü taraf›ndan y›ll›k olarak kutland›¤›nda da
festival haline geldi¤ini belirtmiﬂtir
(Brunvard 1978: 244-245) .
Brunvard’›n festival, gelenek üzere
söylediklerine iliﬂkin Satino da her bir
gelene¤in ve sembolün festival içerisinde
yer ald›¤›n› belirtir. Festivallerin içinde
var olan bu geleneklerin insan davran›ﬂ›n›n dinamik bir ilerlemesi gibi düﬂünülmesi gerekti¤ini, bu nedenle de düzenli bir ﬂekilde insanlar›n geleneksel
sembol ve eylemleri canland›rma yollar›n›n araﬂt›r›lmas› ve tespit edilmesi gerekti¤ini belirtir (1994: xvi).
Örne¤in Yeni Y›l’› bir festival olarak
ele alal›m. Bir toplumda Yeni Y›l’›n yaﬂamas›n› sa¤layacak farkl› zaman ve mekâna göre de¤iﬂebilen pek çok gelenek,
uygulama ve semboller ile (kartlar, süslemeler, hediyeler) -yani bize Yeni Y›l’›n
geldi¤ini an›msatacak- karﬂ›laﬂ›r›z. ‹ﬂte
bu unsurlar festivalin dinamik yap›s›n›
korumas›n› sa¤layacakt›r.
Santino, festivallerin kültürlere nüfuz etti¤ini söyler. Festival sembollerine
ve etkilerine de ﬂeker ka¤›tlar›nda, magazin kapaklar›nda, televizyonlarda; binalarda, mutfaklarda, ﬂehir merkezlerinde rastlanabilinece¤ini belirtir. Festivallerin yaﬂamas›yla iliﬂkili olarak da
“E¤er anlaml› olmaya devam etmez ise
tatiller ölür” der (1994: xvii).
‹nsanlar, eski festivalleri önemli derecedeki bir ritüelde merkezlenen daha
basit festival olaylar›na ay›r›rlar. Bu tip
ayr›ﬂma; örne¤in ﬁükrangünü’nde ritüel
bir yemek, Noel’de hediye al›ﬂveriﬂi ve
Yeni Y›l’da da öne ç›kan özellik ise aﬂ›r›l›kt›r (Green 1997: 301) .
Her insan›n, kad›n›n veya erke¤in
y›l› anlama ve kavrama ile ilgili bir haritas› vard›r: Kutlanan veya göz ard› edilen özel y›ldönümleri, tatiller, etnik, dinî
ve meﬂguliyete dayal› kutlamalar gibi
(Santino 1994:1). Bu nedenle örne¤in
herhangi bir insan için dinî bayramlar
http://www.millifolklor.com

kiﬂinin yaﬂam›nda önemli bir yere sahipken, bir di¤erinin yaﬂam›nda Yeni Y›l
daha önemli bir yere sahip olabilir.
Festivaller ulusal olarak kutlanmas›na ra¤men onlar her zaman kiﬂisel olarak yorumlan›r. Santino, iﬂte insanlar›n
bu y›l› anlama ve kavrama haritalar› ile
kendi geleneklerini ve bazen de kendi tatillerini icat ettiklerini söyler (1994:
xx,27).
Bizim festival olarak ele ald›¤›m›z
Yeni Y›l, önce takvim reformundan sonra ve bunun bir sonucu olarak, belki resmî bir çerçeve kazanm›ﬂ, belki daha kutlan›r olmuﬂ ve belki de her birey için daha farkl› yorumlan›r olmuﬂtur.
Festival tan›mlamalar›na bak›ld›¤›nda bizde ürüne dayal› gösteri, ﬂenlik
anlam› ile örtüﬂen ve oldukça dar anlamda kullan›lan festival kavram›n›n Bat›
literatüründe oldukça geniﬂ bir alan›
kapsad›¤›, Halk Bilimi ve onun alt dallar›n›n çal›ﬂma konular›na kaynakl›k etti¤i görülmektedir. Bu ba¤lamda ortaya
at›lan bu görüﬂlerden yola ç›karak bir
festival tan›m› yapmam›z mümkündür.
Bu çerçevede festivali; bir toplumun kültürünü ve dünya görüﬂünü temsil eden,
do¤rudan veya dolayl› toplumun tüm bireylerini etkileyen, kutlama etkinliklerinde merkezlenen, ritüel form ve olaylardan oluﬂan, genellikle evrensel, sosyal ve kültüre nüfuz eden sembolleri ile
halka ait, belirli bir grup taraf›ndan veya dinî ve resmî kuruluﬂlarca desteklenen bir gün veya günlerin yinelenmesinden oluﬂan dönem olarak tan›mlayabiliriz.
Festivalin ‹çeri¤i
Jacop Grimm ile baﬂlayarak, Max
Müller, Andrew Lang, Wilhelm Mannhardt ve James Frazer ile devam eden
mitolojinin çeﬂitli ö¤rencileri sürekli olarak modern halk festivallerine ilkel insan›n ritüelleri ve inan›ﬂlar› hakk›nda ipucu elde etmek için dönmüﬂlerdir.
Bu bilim adamlar›n›n düﬂüncesine
göre modern festivaller, eski toplumlar›n
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günlerin daha uzun sürmesi, k›ﬂ› aç›klamak, tarlalar›n, ormanlar›n ve gökyüzünün tanr›lar›n› yat›ﬂt›rmak ve özellikle
bereketi artt›rmak olan büyüsel ritüellerinin sürekli kalmas›n› sa¤l›yordu. Böylece, ziyafet bir bereket riti, bolluk için
bir dua; festival s›ras›ndaki cinsel kimlik bol hasat elde etmek için büyüsel bir
ritüeldi.
Smith, festivalin seremonik hareketler içerebilece¤ini fakat baz› organizasyonlar›n kurallar veya kanunlar ile
uygulanan birtak›m hareketleri içerebildi¤ini belirtmektedir (1972:160) .
Festival, bünyesinde pek çok unsuru bar›nd›r›r. Yiyecek, içecek, müzik, gürültü (örne¤in havai fiﬂekleri veya bir
ﬂampanya ﬂiﬂesinin mantar›n› patlatmak) giyinmek, maske takmak, alay yürüyüﬂü yapmak, dans etmek, oyun oynamak, oynayanlar› izlemek, dekorasyon
ve birtak›m dinî ritüelleri gerçekleﬂtirmek gibi unsurlar› içerebilir. Fakat her
festivalin tüm bileﬂenlere sahip olmas›
gerekir gibi bir durum da söz konusu de¤ildir.
Santino, farkl› festivallerin farkl›
bileﬂenler üzerinde temellendi¤ini örne¤in ﬁükrangünü’nün merkezinde yeme¤in oldu¤unu belirtir. Burada önemli
olan nokta ise, bileﬂenlerin sembolik oldu¤u ve her birinin kendisinden daha
fazla anlam içerdi¤idir. ﬁükrangünü’nde
yenen hindi, di¤er yemeklerden daha
fazla bir anlama sahiptir. O basit bir ﬂekilde yenmez, fakat ayn› zamanda kar›nlar›n aç olmas› söz konusudur (Santino,1994: 13) .
Smith’e göre bir festival kendi içinde oluﬂan türlerin tasviri ve tan›m› için
bir birleﬂtirilmiﬂ içerik verir. Bu birleﬂtirilmiﬂ yap›n›n birbiri ile ba¤lant›l› bileﬂenleri anlaﬂ›lmadan festival anlaﬂ›lamaz (1972:168) .
Festivalin içeri¤ine bakt›¤›m›zda,
festivalin devam eden önemi alt›nda
(pek çok say›da festivalin uzun zaman
önce orijinal anlam› unutulmuﬂ olmas›-
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na ra¤men, asl›nda ayn› formunu korumas›, gözde olmaya devam etmesi aç›klanan amaç veya anlam›ndan çok alt›nda kutlama gerçe¤inin yatmas›d›r
(1972:160)
Festival içeri¤inde süslemeyi, bir
imaj›n tören alay›na taﬂ›nmas›n›, bir ziyafeti belki atasözleri, özdeyiﬂler, geleneksel müzik ile dans etmeyi, ﬂark› söylemeyi veya benzer uygulamalar› bulunduracakt›r.
Bu karmaﬂ›k yap›y› analiz etmenin
yolu olarak da Smith, her bir çeﬂit davran›ﬂ›n festivalin iﬂlevine bütününde ne
katt›¤›n› belirlemeye çal›ﬂman›n gerekti¤ini belirtir (1972:168) .
Festivaller bünyelerinde bir ya da
birden fazla unsuru içerebilirler. Ayr›ca
bize göre her festivalde ön plana ç›kan
birtak›m unsurlar olabilir. Fakat festivallerde ana fonksiyon ço¤unlukla kutlama gerçe¤idir.
Bu çerçevede festivaller içerisinde,
yemek kültüründen inan›ﬂ ve uygulamalar›na, giyiminden süslemesine, müzi¤inden oyununa vb. kadar pek çok unsuru gözlemlememiz mümkündür. Bir
Halk Bilimci’nin festival alan›nda çal›ﬂmas› ve bu çal›ﬂman›n bir bütünlük içinde gerçekleﬂebilmesi için bu çal›ﬂma esnas›nda asl›nda Halk Bilimi’nin hemen
hemen tüm alt dallar›n› çal›ﬂ›lmas› gerekmektedir. Festival konusunda çal›ﬂ›lacak ise, bu konunun bir ekip çal›ﬂmas›
ile üstesinden gelinebilece¤i göz önünde
bulundurulmal›d›r.
Burada örnek olarak sundu¤umuz,
bizim tez çal›ﬂmam›za konu olan bir festival örne¤i olarak Yeni Y›l’da da festivalin bünyesinde karﬂ›m›za ana fonksiyon
olarak e¤lence ç›kmakla birlikte, yemek
yemek, içmek ve Yeni Y›l çevresinde oluﬂan inan›ﬂ ve uygulamalar›n varl›¤›ndan
söz edebiliriz.
Festivalin Çeﬂitleri
Festivaller, tan›mlamalar›na göre
farkl› s›n›flara ayr›lm›ﬂlard›r. Halk Bilimi’nde ise ürüne dayal› ﬂenlik, gösteri
http://www.millifolklor.com
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tan›m› ile örtüﬂmektedir.
Festivaller geleneksel olarak hem
dinî hem de lâik olarak ayr›lm›ﬂt›r. Her
bir festival genellikle di¤erinden pek çok
unsur içermesine ra¤men Emile Durkheim’›n popüler yapt›¤› bu al›ﬂ›lagelmiﬂ
ayr›l›k, sosyal bilimlerde güncel olarak
sürdürülmektedir.
Lâik festivaller dine ve metafizik’e
sosyal önemlerini ve etkilerini derinleﬂtirmek için baﬂvururlar; dinî festivallerin de her zaman politik ve ekonomik taraf› vard›r (Green 1997: 296) .
Smith ise festivalleri üçe ay›rm›ﬂt›r.
‹lk olarak da mevsimlik festivallerden
bahseder. Y›l›n k›sa günleri ve uzun günleri üzerine olan festivaller hakk›nda
çok ﬂeyin yaz›ld›¤›n›, k›ﬂ ve yaz gündönümlerinin orijinal önemi ne olursa olsun önemli festivaller için vesileler olmaya devam edece¤ine de¤inmiﬂtir
(1972:161) .
‹kinci bir festival çeﬂidi olarak da
Smith, Hristiyan takvim festivallerini
alm›ﬂt›r. Bu festivallerin oluﬂumuna de¤in Smith, Hristiyanl›¤›n Avrupa çevresinde h›zl› yay›l›m› ile birlikte mevsimlik kutlamalar›n daha karmaﬂ›k bir hale
geldi¤ini belirtir. Paganlar›n Hristiyan
dogmas›n› kabul etmek istemeyiﬂlerine
bir di¤er taraftan da festivallerini terk
etme konusunda isteksiz davran›ﬂlar›na
hristiyan çözümünün de, bu eski festivallere Hristiyan anlamlar›n›n yüklenmesi oldu¤unu söyler (1972:162) .
Smith, kutlama hareketinin sadece
toplumlarla s›n›rl› olmad›¤›n› belirterek,
üçüncü bir festival çeﬂidi olarak da, s›n›rl› kat›ml› festivallerden bahseder.
Küçük, daha çok bir kiﬂiye ya da zümreye ait festivallerin bulundu¤unu, esnaflar veya bal›kç›lar gibi meslekî gruplar›n
da özel koruyucusu ilân edilen, s›kl›kla
da azizlerin gününde gerçekleﬂen festivalleri oldu¤una de¤inir. Smith, meslek
gruplar›n›n kutlamalar›n› da ﬂu ﬂekilde
örneklendirmektedir: “kundurac›lar için
(25 Ekim) Crispin ve Crespinian azizleri,
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bal›kç›lar için (29 Haziran) Aziz Peter,
ﬂarap yetiﬂtiricileri için (3 Haziran) Aziz
Morand”(1972:164). Anadolu’da da esnaf
zümrelerinin çeﬂitli pîrleri oldu¤u ve
bunlar›n çerçevesinde çeﬂitli kutlamalar
yap›ld›¤› bilinmektedir. Bu esnaf zümreleri ve pîrleri ﬂöyle örneklendirilebilir:
Yunus bal›kç›lar›n, ‹dris terzilerin, ‹brahim sütçülerin vb. (Anadol 2001:105).
Teorik olarak toplum içinde yer
alan farkl› gruplar yeni bir tip s›n›rl› kat›l›ml› festival tertipleyebilirler (Smith
1972,164). Ayr›ca bize göre bu s›n›fland›rma grubuna ö¤retmenler günü, hemﬂireler günü, polis günü, anneler günü,
babalar günü, sevgililer günü vb. dahil
edilebilir.
S›n›rl› kat›l›ml› festivaller içerisinde önemli bir yer kaplayan geniﬂ veya çekirdek aile bireyleri temelinde gerçekleﬂen kutlamalar, bireylerin yaﬂam›n bir
basama¤›ndan di¤erine ﬂekillendirilmiﬂ
geçiﬂleriyle iliﬂkilidir. Bu nedenle bu
kutlamalar ara s›ra olur, periyodik de¤ildir.
Dünyada pek çok kültürlerde bir insan›n yaﬂam›, do¤umdan ölüme olan basit bir biyolojik geliﬂme de¤ildir. Bu ayn›
zamanda bir statü ve bir rolden di¤erine
olan sosyal bir harekettir. Bir basamaktan di¤erine geçiﬂ için gerçekleﬂtirilen
özel seremoniler ve etkinlikler, geçiﬂ ritüelleri ile iﬂaret edilir. Pek çok durumda bu kutlamalar do¤rudan ilgili bireyin
hayat›nda bir kez olabilir fakat bu tip
kutlamalara birey pek çok kez kat›lacakt›r (Smith 1972:165).
Boratav, bayram tan›mlamas›nda,
bayram›n ay›rt edici özelli¤i olarak kutlanmas›na bir ferdin vesile olmamas› gerekti¤ini söyler. Dü¤ün, evlenen bir delikanl› ile bir k›z için kutlan›r (Boratav
1994:204). Evrensel bir olgu olan evlenme olay›ndan kat›l›mc›lar do¤rudan etkilenmeseler bile dolayl› olarak etkilenmektedirler.Bu nedenle de bu tür kutlamalar (evlenme, do¤um vb.) bize göre s›n›rl› kat›l›ml› bir festivaldir.
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Boratav da bize bayram baﬂl›¤› alt›nda yedi maddeden oluﬂan bir s›n›fland›rma sunar: 1) Bayramlara kat›lanlar›n
dinlerine göre: Hristiyan bayramlar›,
müslüman bayramlar›, vb.
2) Resmî ulusluk bayramlar: 30
A¤ustos Zafer Bayram›, Cumhuriyet
Bayram› ve yerli resmî bayramlar; kurtuluﬂ günleri gibi.
3) Etnik nitelikte bayramlar: Yörüklerin Sö¤üt’te Ertu¤rul Gazi Türbesinde kutlad›klar› bayram gibi.
4) Kad›n ya da erkek gruplarca benimsenen bayramlar: H›drellez törenleri
daha çok kad›nlar›n kat›ld›¤› bir bayramd›r.
5) Yaﬂ gruplar›na göre benimsenen
bayramlar: “betlem” çocuklar›n ve genç
k›zlar›n, çi¤dem pilav› ise erkek çocuklar›n bayram›d›r.
6) Ekolojik ö¤elerin ﬂartland›rd›¤›
bayramlar: Saya bayramlar›, üzüm, kiraz bayramlar›.
7) Köy bayramlar›: Ço¤u kez köyün
yak›n›ndaki yat›r›n ziyareti ile birlikte
kutlan›r.
Boratav, mevsimlik bayramlar› da
ﬂöyle s›n›fland›rmaktad›r: 1) Özel Mevsimlik Bayramlar, 2) Genel Mevsimlik
Bayramlar.
Birinci kümedeki bayramlar: A) Çoban bayramlar› zinciri: a) koç-kat›m›,
b)saya, c)döl. B) Ekinci, meyveci, ba¤c›
bayramlar›. C) Göç bayramlar›.
‹kinci kümedekiler: A) Bahar bayramlar›: a) nevruz, b) çi¤dem, c) betnem,
d) h›drellez. B)Yaz gün-dönümü. C) K›ﬂ
yar›s›, y›lbaﬂ› (Boratav 1994:212).
Smith de, festivallerin somut davran›ﬂlardan ve onlar›n sonuçlar›ndan soyutland›¤›nda, taslak halinde üç geniﬂ
festival s›n›fland›rmas›ndan bahseder.
Ona göre; ba¤l›l›k ve sadakat ifade edenvatanseverlik kutlamalar›, Holy Week
(Paskalya’dan evvelki hafta) alaylar› ve
pek çok ﬂehre ait dinî festivaller; sevinç
(keyif, memnuniyet) ifade eden Karnaval ve Yeni Y›l ile yukar›daki iki s›n›f›n
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bir araya getirildi¤i Akdeniz patronal
festivali gibi. Bunu dualar›n yan› s›ra
sarhoﬂlu¤un oldu¤u, adaklar›n yerine
getirildi¤i fakat ayn› zamanda müzik ve
dans›n oldu¤u, dinî unsurlar› az olan dinî efsaneler ve hikâyelerin anlat›ld›¤›,
Meryem’e ve ayn› zamanda da inançs›z
kad›nlara ﬂark›lar söylenen festivaller
olarak aç›klam›ﬂt›r (Smith 1972:165).
Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, festivallerin farkl› s›n›fland›rmalar› yap›lm›ﬂt›r. Burada festivaller; dinî ve lâik;
mevsimlik, hristiyan takvim festivalleri
ve s›n›rl› kat›l›ml› festivallerle; ayr›ca
somuttan soyutland›¤›nda dinî, ba¤l›l›k
ve vatanseverlik ifade eden; sevinç, keyif
ve memnuniyet ifade eden ve her ikisinden de birtak›m unsurlar içeren bir s›n›fland›rmaya yer verilmiﬂtir. Boratav da,
bayram baﬂl›¤› alt›nda yedi maddeden
oluﬂan bir s›n›fland›rma yapm›ﬂt›r.
Temelde tüm bu kutlamalar›n
festival oldu¤undan yola ç›kar isek ﬂöyle
bir s›n›fland›rma yapmam›z mümkün
olabilir;
1)Mevsimlik festivaller 2) Dinî festivaller 3) S›n›rl› kat›l›ml› Festivaller 4)
Resmî festivaller 5)Takvimsel festivaller.
Yapt›¤›m›z bu s›n›fland›rman›n
do¤rudan içinde olan festivaller olabilece¤i gibi her bir s›n›fland›rman›n etkilerini de taﬂ›yabilen festivaller bulunabilmektedir.
Bir festival örne¤i olarak ele ald›¤›m›z Yeni Y›l, bize göre de köken itibari
ile mevsimlik bir festivaldir. Eskiden yeniye geçiﬂi iﬂaret etmesi nedeniyle de ayn› zamanda bir geçiﬂ ritüelidir. Fakat
günümüzde 1 Ocak tarihinde kutlanan
Yeni Y›l festivalinin k›ﬂ ortas› veya bahar bayram› ile bir ilgisi yoktur. Takvimde meydana gelen de¤iﬂiklikler nedeniyle 1 Ocak bir baﬂlang›ç, Yeni Y›l günü kabul edilmiﬂtir. Bu nedenle Yeni Y›l’› takvimsel bir festival olarak da kabul etmek
mümkündür.
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Festivalin ‹ﬂlevi
Festivaller hayat›m›z›n önemli bir
parças›n› oluﬂturlar. Santino da, kutlamalar›n, yaﬂam›m›zda aile, din, etnik
yap›, politika, ekonomi vb. pek çok yönünü birleﬂtirdi¤ini söyler (1994,1).
Bütün topluluk için büyük bir enerji masraf›n› içeren festivaller; pek ço¤u
önemli, kimi olumlu kimi olumsuz iﬂlevleri vard›r. Smith ekonomik aç›dan festivallerin bollu¤un da¤›t›m› için bir vesile
olabilece¤ini söyler ve Noel’de, insanlar›n hediye alabilmek ve Noel’de yeterli
paraya sahip olabilmek için bütün y›l
paralar›n› Noel Klüplerinde (Christmas
Clubs) biriktirdiklerini belirtir(1972:
166).
Santino da ekonomik aç›dan festivalin iﬂlevine Noel örne¤ini verir ve Noel’in belki de y›l›n en önemli ekonomik
olay› oldu¤unu hatta pek çok iﬂ yerinin
yaﬂamas›n›n veya iflas etmesinin Noel
sat›ﬂlar›na ba¤l› oldu¤unu belirtir
(1994:1).
Birleﬂik Devletlerde tatiller fazla
harcaman›n zamanlar›d›r ve böylece
bunlarla iliﬂkili ticarî bir a¤ vard›r. Santino, bu ticarî a¤›n festivaller çerçevesinde dönüﬂünü ay ay ele alm›ﬂ ve festivaller çevresinde bulunan aylarda sat›ﬂlar›n fazla di¤erlerinde ise az oldu¤unu belirtmiﬂtir (1994:8).
Smith de festivallerin, pek çok iﬂyerinin y›l boyunca kâr-zarar aras›ndaki
iliﬂkisini belirledi¤ini söyler. Festivallerin ekonomik aç›dan olumsuz yönü olarak da Smith, festivallerin insanlar› iﬂten al›koyarak ekonomiye zarar verebilece¤ini belirtir (1972:166).
Toplumlarda festivallerin önemli
ekonomik iﬂlevleri vard›r. Yeni Y›l festival örne¤inden yola ç›karsak, toplumumuzda Yeni Y›l’›n yaklaﬂmas› ile birlikte
çevremizde baﬂlayan ekonomik canl›l›¤›
görmemiz mümkün olacakt›r.
Politik aç›dan da festivallerin çeﬂitli iﬂlevleri vard›r. Santino, Noel örne¤inden yola ç›karak politikac›lar›n bu duruhttp://www.millifolklor.com

mu, tebrik kartlar› göndererek, konuﬂma yaparak seçmenlerini kazanmak için
bir vesile olarak kulland›¤›ndan bahseder (1994:1) .
Festivaller uzun zamanlardan beri
politik amaçlar için kullan›lm›ﬂt›r. Ülkelerin kurucular›n›n do¤um günlerini örnek veren Smith, yüzy›llardan beri dünya çap›nda ülkelerde kurucu do¤um günlerinin kutland›¤›n› ve bu uygulaman›n
vatanseverli¤i sa¤lamak, demokratik,
komünist veya sosyalist yaﬂam tarz›na
düﬂkünlü¤ün derin duygular›n› meydana getirmek için modern ülkelere uyarland›¤›n› belirtmiﬂtir (1972:167).
Art›k günümüzde, festivallere ait
sembollerin politik amaçlar için kullan›ld›¤›ndan bahsedilmektedir. Öktem, Noel
Baba sembolünü güçlenen kapitalizmin
19.yy’da yaratt›¤›n› ve inanç boyutu güçlü olan ABD’nin toplum psikolojisinin
kapitalist ekonominin ﬂahlan›ﬂ›nda Noel
Baba’y›, baﬂta Coca-Cola olmak üzere
tüketicinin emrine verdi¤ini belirtir.
Bir çizgi film kahraman› olarak yarat›lan ve manevi destek almak için de
3. yüzy›lda Anadolu’da yaﬂam›ﬂ bir aziz
olan Aziz Nikola’yla (Saint Nicolas) ba¤›
kurulan Noel Baba sembolünün, t›pk›
dinin siyasete alet edilmesi gibi, bu kez
de dinin tüketim ekonomisinin sömürü
alan› içine girdi¤ini söyler (Öktem 1997).
Festivallerin ayr›ca birtak›m sosyal
iﬂlevleri vard›r. Smith, genel kat›l›m›n
oldu¤u durumlardaki festivallerde, festivalin s›kl›kla bir toplulu¤un üyelerinin
bir araya gelmesi için tek vesile oldu¤una de¤inir. Bu vesile ile de, topluluk üyelerinin etkileﬂime girdi¤ini etkileﬂimin
de üyeler için tatmin edici oldu¤unda,
festivalin isteyerek tekrar edildi¤ine de¤inen Smith, genel kat›l›m›n oldu¤u festivallerde bireyin toplulukla iliﬂki kurdu¤unu ve toplulukla kendini tan›mlad›¤›n› söyler .
Festival sosyal ba¤l›l›¤› artt›ran, bireyin veya grubun bir topluma entegrasyonunu sa¤layan, olumlu bir temsil tak-

35

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 65

viyesini, paylaﬂ›lm›ﬂ ve yeniden güncel
üyeleri olarak sürdürmeleri için birinci
araçt›r (1972:167) .
Santino’ da Noel örne¤ini vermiﬂ ve
bugünü ailelerin bir araya geldi¤i ve birlikte geçirilen bir dönem olarak de¤erlendirmiﬂtir (1994:1)
Smith ve Santino’nun da belirtti¤i
gibi festivaller üyeler için bir araya gelme dönemleridir.
Smith, insanlar›n birlikte e¤lenebilecekleri, iﬂten uzak olmak için periyodik zamanlara ihtiyaç duyduklar›n› belirtir(1972:161)
Festivalin ritüel ve seremonik iﬂlevine de k›saca de¤inen Smith, refah sa¤lama, gelece¤i önceden haber verme, gelecek olan y›l›n rotas›n› etkileme, bir kiﬂiyi veya bir ﬂeyi onurland›rma vb. iﬂlevi
yerine getirdi¤ini fakat bunlar›n hiçbirinin festivalin bütününde iﬂlevini aç›klamaya yeterli olmad›¤›n› söyler. Sonuç
olarak festivalin ana fonksiyonunu, insanlar›n birlikte e¤lenebilecekleri bir f›rsat- kabul edilme ve kabul edilmenin
ambiyans› içinde iliﬂkide bulunma-olarak de¤erlendirir (1972:167).
Festivalin iﬂlevlerini ﬂöyle bir de¤erlendirdi¤imizde yaﬂam›m›za ne derece nüfuz etti¤ini alg›lamam›z mümkündür. Ekonomik, politik, sosyal vb. pek
çok alanda yaﬂam›m›zda belki biz fark›nda olmasak da önemli bir yer teﬂkil
etmektedir.
“Yeni Y›l bir Festivaldir”den yola ç›karsak, ailelerin bir araya gelmesi, meydanlarda yap›lan kutlamalar ile sosyal
ba¤lar› artt›r›c› bir iﬂlevi yerine getirdi¤ini gözlemlememiz mümkün olacakt›r.
Yeni Y›l, hediye, mutfak, giyim, süsleme
vb. al›ﬂveriﬂi de beraberinde getirdi¤i
için ekonomik aç›dan da bir canlanmay›
sa¤lamaktad›r. Toplu olarak hediye verme, yeni bir y›ldan beklentiler do¤rultusunda birtak›m ritüellerin gerçekleﬂtirilmesi ile de bir festival olarak ritüel formlar› bar›nd›r›r ve iﬂlevini sa¤lar. Yeni Y›l
da halka seslenme ve kutlama mesajlar›
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göndermek için önemli bir vesiledir. Bu
do¤rultuda da politik yaklaﬂ›mlara aç›kt›r.
Özetle festival, yak›n bir araﬂt›rma
ve analizi gerektiren oldukça karmaﬂ›k
ve önemli bir fenomendir. Buna ra¤men,
Halk Bilimi çal›ﬂmalar›nda bu alan ihmal edilmiﬂ; festivale iliﬂkin en önemli
çal›ﬂmalar son otuz y›lda antropologlar
taraf›ndan Amerika Birleﬂik Devletleri
ve ‹ngiltere’de gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Smith, Halk Bilimcilerin, Halk Bilimi’nin alt dallar›n› içeren festival kavram›n› ihmal ederek, tutarl›l›k iddias›nda
bulunmalar›n› ironi olarak de¤erlendirmektedir (1972:170).
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda bir festival kavram› tan›mlanm›ﬂ olup, bu festival kavram›n›n içeri¤ine, toplumundaki iﬂlevlerine ve çeﬂitlerine de¤inilmiﬂtir.
Ve bu çeﬂitlili¤ine göre de bir s›n›fland›r›lmaya gidilmiﬂtir. Halk Bilimi aç›s›ndan oldukça dar bir anlamda kullan›lan
festival kavram›na daha geniﬂ bir perspektiften bak›labilece¤ini ve bundan sonra bu konuda yap›lacak çal›ﬂmalara
farkl› bir yaklaﬂ›m sa¤layaca¤›n› umuyorum.
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