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Hemen hemen her toplumda ve ya-
flam›n her döneminde çeflitli kutlama et-
kinlikleri ile karfl› karfl›ya kal›r›z. Kutla-
ma etkinlikleri yaflam›m›z›n vazgeçil-
mez parçalar›n› olufltururlar. Fakat top-
lumumuzda bu kutlama etkinliklerinin
bayram, flenlik, e¤lence vb. bafll›klar al-
t›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›flan-
d›rma düzlemindeki bu kargaflan›n,
“Festival” kavram› çerçevesindeki bir s›-
n›fland›rma yoluyla afl›labilece¤ini dü-
flünmekteyiz. Burada ele alaca¤›m›z
“Festival” kavram› bir üst s›n›fland›rma
olarak di¤er tüm adland›rmalar› kapsa-
y›c› bir nitelik tafl›maktad›r. Türkiye’de
Halk Bilimi çal›flmalar›nda festival kav-
ram› flimdiye de¤in oldukça dar bir an-

lamda kullan›lagelmifltir. Bu çal›flma-
m›zda festival bu dar anlam›ndan daha
genifl bir kapsam alan›na çekilecektir. 

Festival kavram›, Türk Dil Kuru-
mu’nun Türkçe sözlü¤üne göre; “dönemi,
yap›ld›¤› çevre, kat›lanlar›n say›s› veya
niteli¤i programla belirtilen ve özel öne-
mi 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›, curcu-
na” anlamlar› ile aç›klanm›flt›r (1998:
775). Festival kavram›n›n Türk Halk Bi-
limi’nde ele al›n›fl›nda festival, yukar›da
belirtilen sözlük anlamlar›ndan “ürüne
dayal› flenlik, gösteri” tan›m› ile örtüfl-
mektedir. Sedat Veyis Örnek, kiraz,
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mandalina, üzüm vb. ürüne dayal› festi-
vallerden 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 Bi-
limi çal›flmalar›nda her fleyden önce bir
üst s›n›fland›rma olarak kullan›lmakta-
d›r. Festivalin bir üst s›n›fland›rma ola-
rak kullan›lmas›, bu kavram›n, somutta-
ki çeflitli davran›fllardan soyutlanmas›
arac›l›¤›yla gerçekleflir (Smith 1972:
170) . Smith, festivali gerçekte ortak duy-
gular›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 top-
lumlarda kutlamalara periyodik biçim-
lerde yer verildi¤ini belirterek, bunlar›n
grup ya da topluluk aç›s›ndan özel anla-
m› olan anlar oldu¤unu ifade eder. Bun-
lar 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 kuru-
cusu ya da dinî liderinin yaflam›ndaki
olaylar›n sembolik olarak canland›r›l-
mas› vb. olabilece¤ini belirtir. Smith,
tüm bu özel anlama sahip anlar›n kutla-
ma etkinli¤i ile doldurulmas›n› ise festi-
val olarak adland›r›r (1972: 159-167). 

Ona göre, festival belli bir davran›fl
türü olarak tan›mlanamaz. Bunun yeri-
ne, geleneksel davran›fllar kümesini ifa-
de eder. Festival, Halk Bilimi’nin tüm di-
¤er alt s›n›fland›rmalar›n› kapsayan
bafll›ca s›n›fland›rma olarak düflünülme-
lidir (Smith 1972: 168). 

Santino’ya göre ise festivaller, s›k-
l›kla tatiller çevresinde merkezlenen
halka ait kutlama periyotlar›d›r[ Dipnot Bafl-

lang›c› ] ——— [ Dipnot Sonu ]. Burada tatil-
den kastetti¤i, sosyal olarak hat›rlanan
bir gün veya belirlenen günlerin periyo-
du, önemli bir insan›n veya geçmifle ait
bir olay›n Noel, fiükrangünü veya Was-
hington’un do¤um gününün hat›rlana-
rak kutlanmas› veya herhangi bir türün

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›rla-
nabilir bir olay; özel bir ürünün hasat›;
güzel sanatlarda bir seri faaliyetin ger-
çeklefltirilmesi, bir yazara, türe veya yo-
¤un çevreye (örn. Shakespeare, müzik, si-
nema); 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 toplu-
lu¤un bütün üyelerini etkileyen, üstü
aç›k veya üstü kapal› bir flekilde topluluk
üyeleri taraf›ndan paylafl›lan dünya gö-
rüflünü, ideolojiyi ve onlar›n esas sosyal
kimliklerini gösteren periyodik bir kutla-
mad›r (Green 1997: 296).

Festival, teriminin etimolojisi La-
tince kelime olan festum’a gider, orijinal
anlam› “genel e¤lence ve flenliktir”. Bura-
da festival, bir kültürün veya sosyal gru-
bun dünya görüflünü, geleneksel uygula-
malar›n›, performanslar›n›, ritüellerini
ve oyunlar›n› temsil eden periyodik bir
kutlama olarak aç›klan›r. Genellikle ev-
rensel belki de gelenekte ›srar eden en
karmafl›k, sosyal ve sembolik olayd›r
(Green 1997: 295).

Yukar›da da belirtildi¤i gibi festi-
val, içinde bar›nd›rd›¤› etkinlikleri ve ri-
tüelleri ile bir toplumun kültür ve dünya
görüflünü yans›tan kapsam› oldukça ge-
nifl bir kavramd›r. Festivalleri insanlar
her ülkede ve her kültürde ve tarihin her
ça¤›nda kutlam›fllard›r. 

Brunvard, gelenekleri, birey davra-
n›fl›n›n bir yöntemi veya sosyal yaflam›n
bir al›flkanl›¤›- a¤z›ndan ç›kan bir keli-
me veya taklit ile nakledilen daha sonra
ise sosyal bask›, ortak kullan›m, ana-ba-
ba veya baflka otorite ile kökleflen, de¤ifl-
tirilmesi veya ortadan kald›r›lmas› güç
al›flkanl›klar olarak aç›klam›flt›r. Gele-
neklerin, tatillerle iliflkilendirildi¤inde
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takvim gelenekleri haline geldi¤ini ve bu
tür olaylar›n bir toplulu¤un bütünü ta-
raf›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 düflü-
nülmesi gerekti¤ini, bu nedenle de dü-
zenli bir flekilde insanlar›n geleneksel
sembol ve eylemleri canland›rma yollar›-
n›n araflt›r›lmas› ve tespit edilmesi ge-
rekti¤ini belirtir (1994: xvi). 

Örne¤in Yeni Y›l’› bir festival olarak
ele alal›m. Bir toplumda Yeni Y›l’›n yafla-
mas›n› sa¤layacak farkl› zaman ve me-
kâna göre de¤iflebilen pek çok gelenek,
uygulama ve semboller ile (kartlar, süs-
lemeler, 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 nü-
fuz etti¤ini söyler. Festival sembollerine
ve etkilerine de fleker ka¤›tlar›nda, ma-
gazin kapaklar›nda, televizyonlarda; bi-
nalarda, mutfaklarda, flehir merkezle-
rinde rastlanabilinece¤ini belirtir. Festi-
vallerin yaflamas›yla iliflkili olarak da
“E¤er anlaml› olmaya devam etmez ise
tatiller ölür” der (1994: xvii).

‹nsanlar, eski festivalleri önemli de-
recedeki 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 hari-
tas› vard›r: Kutlanan veya göz ard› edi-
len özel y›ldönümleri, tatiller, etnik, dinî
ve meflguliyete dayal› kutlamalar gibi
(Santino 1994:1). Bu nedenle örne¤in
herhangi bir insan için dinî bayramlar

kiflinin yaflam›nda önemli bir yere sahip-
ken, bir di¤erinin yaflam›nda Yeni Y›l
daha önemli bir yere sahip olabilir.

Festivaller ulusal olarak kutlanma-
s›na ra¤men onlar her zaman kiflisel ola-
rak yorumlan›r. Santino, iflte insanlar›n
bu y›l› anlama ve kavrama haritalar› ile
kendi geleneklerini ve bazen de kendi ta-
tillerini icat ettiklerini söyler (1994:
xx,27).

Bizim festival olarak ele ald›¤›m›z
Yeni Y›l, önce takvim reformundan son-
ra ve bunun bir sonucu olarak, belki res-
mî bir çerçeve kazanm›fl, belki daha kut-
lan›r olmufl ve belki de her birey için da-
ha farkl› yorumlan›r olmufltur.

Festival tan›mlamalar›na bak›ld›-
¤›nda bizde ürüne dayal› gösteri, flenlik
anlam› ile örtüflen ve oldukça dar anlam-
da kullan›lan festival kavram›n›n Bat›
literatüründe oldukça genifl bir alan›
kapsad›¤›, Halk Bilimi ve onun alt dalla-
r›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 kül-
türünü ve dünya görüflünü temsil eden,
do¤rudan veya dolayl› toplumun tüm bi-
reylerini etkileyen, kutlama etkinlikle-
rinde merkezlenen, ritüel form ve olay-
lardan oluflan, genellikle evrensel, sos-
yal ve kültüre nüfuz eden sembolleri ile
halka ait, belirli bir grup taraf›ndan ve-
ya dinî ve resmî kurulufllarca destekle-
nen bir gün veya günlerin yinelenmesin-
den oluflan dönem olarak tan›mlayabili-
riz.

Festivalin ‹çeri¤i
Jacop Grimm ile bafllayarak, Max

Müller, Andrew Lang, Wilhelm Mann-
hardt ve James Frazer ile devam eden
mitolojinin çeflitli ö¤rencileri sürekli ola-
rak modern halk festivallerine ilkel insa-
n›n ritüelleri ve inan›fllar› hakk›nda ipu-
cu 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›kla-
mak, tarlalar›n, ormanlar›n ve gökyüzü-
nün tanr›lar›n› yat›flt›rmak ve özellikle
bereketi artt›rmak olan büyüsel ritüelle-
rinin sürekli kalmas›n› sa¤l›yordu. Böy-
lece, ziyafet bir bereket riti, bolluk için
bir dua; festival s›ras›ndaki cinsel kim-
lik bol hasat elde etmek için büyüsel bir
ritüeldi.

Smith, festivalin seremonik hare-
ketler içerebilece¤ini fakat baz› organi-
zasyonlar›n kurallar veya kanunlar ile
uygulanan birtak›m hareketleri içerebil-
di¤ini belirtmektedir (1972:160) .

Festival, bünyesinde pek çok unsu-
ru bar›nd›r›r. Yiyecek, içecek, müzik, gü-
rültü (örne¤in havai fiflekleri veya bir
flampanya fliflesinin mantar›n› patlat-
mak) giyinmek, maske takmak, alay yü-
rüyüflü yapmak, dans etmek, oyun oyna-
mak, oynayanlar› izlemek, dekorasyon
ve birtak›m dinî ritüelleri gerçeklefltir-
mek 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 ol-
du¤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 fle-
kilde yenmez, fakat ayn› zamanda ka-
r›nlar›n aç olmas› söz konusudur (Santi-
no,1994: 13) .

Smith’e göre bir festival kendi için-
de oluflan türlerin tasviri ve tan›m› için
bir birlefltirilmifl içerik verir. Bu birleflti-
rilmifl yap›n›n birbiri ile ba¤lant›l› bile-
flenleri anlafl›lmadan festival anlafl›la-
maz (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›-

na ra¤men, asl›nda ayn› formunu koru-
mas›, gözde olmaya devam etmesi aç›k-
lanan amaç veya anlam›ndan çok alt›n-
da kutlama gerçe¤inin yatmas›d›r
(1972:160)

Festival içeri¤inde süslemeyi, bir
imaj›n tören alay›na tafl›nmas›n›, bir zi-
yafeti belki atasözleri, özdeyifller, gele-
neksel müzik ile dans etmeyi, flark› söy-
lemeyi veya benzer uygulamalar› bulun-
duracakt›r.

Bu karmafl›k yap›y› analiz etmenin
yolu olarak da Smith, her bir çeflit dav-
ran›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 festi-
vallerde ana fonksiyon ço¤unlukla kutla-
ma gerçe¤idir.

Bu çerçevede festivaller içerisinde,
yemek kültüründen inan›fl ve uygulama-
lar›na, giyiminden süslemesine, müzi-
¤inden oyununa vb. kadar pek çok unsu-
ru gözlemlememiz mümkündür. Bir
Halk Bilimci’nin festival alan›nda çal›fl-
mas› ve bu çal›flman›n bir bütünlük için-
de gerçekleflebilmesi için bu çal›flma es-
nas›nda asl›nda Halk Bilimi’nin hemen
hemen tüm alt dallar›n› çal›fl›lmas› ge-
rekmektedir. 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 fes-
tival örne¤i olarak Yeni Y›l’da da festiva-
lin bünyesinde karfl›m›za ana fonksiyon
olarak e¤lence ç›kmakla birlikte, yemek
yemek, içmek ve Yeni Y›l çevresinde olu-
flan 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 Bili-
mi’nde ise ürüne dayal› flenlik, gösteri
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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 Durk-
heim’›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 derinlefl-
tirmek için baflvururlar; dinî festivalle-
rin de her zaman politik ve ekonomik ta-
raf› 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 gün-
leri üzerine olan festivaller hakk›nda
çok fleyin yaz›ld›¤›n›, k›fl ve yaz gündö-
nümlerinin orijinal önemi ne olursa ol-
sun önemli festivaller için vesileler ol-
maya 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 çevre-
sinde h›zl› yay›l›m› ile birlikte mevsim-
lik 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 festi-
vallere Hristiyan anlamlar›n›n yüklen-
mesi 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 zümre-
ye ait festivallerin bulundu¤unu, esnaf-
lar veya bal›kç›lar gibi meslekî gruplar›n
da özel koruyucusu ilân edilen, s›kl›kla
da azizlerin gününde gerçekleflen festi-
valleri oldu¤una de¤inir. Smith, meslek
gruplar›n›n kutlamalar›n› da flu flekilde
örneklendirmektedir: “kundurac›lar için
(25 Ekim) Crispin ve Crespinian azizleri,

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 zümre-
leri ve pîrleri flöyle örneklendirilebilir:
Yunus bal›kç›lar›n, ‹dris terzilerin, ‹bra-
him sütçülerin vb. (Anadol 2001:105).

Teorik olarak toplum içinde yer
alan farkl› gruplar yeni bir tip s›n›rl› ka-
t›l›ml› festival tertipleyebilirler (Smith
1972,164). Ayr›ca bize göre bu s›n›flan-
d›rma grubuna ö¤retmenler günü, hem-
flireler günü, polis günü, anneler günü,
babalar günü, sevgililer günü vb. dahil
edilebilir.

S›n›rl› kat›l›ml› festivaller içerisin-
de önemli bir yer kaplayan genifl veya çe-
kirdek aile bireyleri temelinde gerçekle-
flen kutlamalar, bireylerin yaflam›n bir
basama¤›ndan di¤erine flekillendirilmifl
geçiflleriyle iliflkilidir. Bu nedenle bu
kutlamalar ara s›ra olur, periyodik de¤il-
dir.

Dünyada pek çok kültürlerde bir in-
san›n yaflam›, do¤umdan ölüme olan ba-
sit bir biyolojik geliflme de¤ildir. Bu ayn›
zamanda bir statü ve bir rolden di¤erine
olan sosyal bir harekettir. Bir basamak-
tan di¤erine geçifl için gerçeklefltirilen
özel seremoniler ve etkinlikler, geçifl ri-
tüelleri ile iflaret edilir. Pek çok durum-
da bu kutlamalar do¤rudan ilgili bireyin
hayat›nda bir kez olabilir fakat bu tip
kutlamalara birey pek çok kez kat›lacak-
t›r (Smith 1972:165). 

Boratav, bayram tan›mlamas›nda,
bayram›n ay›rt edici özelli¤i olarak kut-
lanmas›na bir ferdin vesile olmamas› ge-
rekti¤ini söyler. Dü¤ün, evlenen bir deli-
kanl› ile bir k›z için kutlan›r (Boratav
1994:204). Evrensel bir olgu olan evlen-
me olay›ndan kat›l›mc›lar do¤rudan et-
kilenmeseler bile dolayl› olarak etkilen-
mektedirler.Bu nedenle de bu tür kutla-
malar (evlenme, do¤um vb.) bize göre s›-
n›rl› kat›l›ml› bir festivaldir.
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Boratav da bize bayram bafll›¤› al-
t›nda yedi maddeden oluflan bir s›n›flan-
d›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; kur-
tulufl günleri gibi.

3) Etnik nitelikte bayramlar: Yö-
rüklerin Sö¤üt’te Ertu¤rul Gazi Türbe-
sinde kutlad›klar› bayram gibi.

4) Kad›n ya da erkek gruplarca be-
nimsenen bayramlar: H›drellez törenleri
daha çok kad›nlar›n kat›ld›¤› bir bay-
ramd›r.

5) Yafl gruplar›na göre benimsenen
bayramlar: “betlem” çocuklar›n ve genç
k›zlar›n, çi¤dem pilav› ise erkek çocukla-
r›n bayram›d›r.

6) Ekolojik ö¤elerin flartland›rd›¤›
bayramlar: Saya bayramlar›, üzüm, ki-
raz 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 Mev-
simlik Bayramlar, 2) Genel Mevsimlik
Bayramlar.

Birinci kümedeki bayramlar: A) Ço-
ban bayramlar› zinciri: a) koç-kat›m›,
b)saya, c)döl. B) Ekinci, meyveci, ba¤c›
bayramlar›. C) Göç bayramlar›.

‹kinci kümedekiler: A) Bahar bay-
ramlar›: 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 davra-
n›fllardan ve onlar›n sonuçlar›ndan so-
yutland›¤›nda, taslak halinde üç genifl
festival s›n›fland›rmas›ndan bahseder.
Ona göre; ba¤l›l›k ve sadakat ifade eden-
vatanseverlik kutlamalar›, Holy Week
(Paskalya’dan evvelki hafta) alaylar› ve
pek çok flehre ait dinî festivaller; sevinç
(keyif, memnuniyet) ifade eden Karna-
val ve Yeni Y›l ile yukar›daki iki s›n›f›n

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 di-
nî 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, fes-
tivallerin farkl› s›n›fland›rmalar› yap›l-
m›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 ikisin-
den de birtak›m unsurlar içeren bir s›n›f-
land›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 fes-
tivaller 3) S›n›rl› kat›l›ml› Festivaller 4)
Resmî festivaller 5)Takvimsel festival-
ler.

Yapt›¤›m›z bu s›n›fland›rman›n
do¤rudan içinde olan festivaller olabile-
ce¤i gibi her bir s›n›fland›rman›n etkile-
rini de tafl›yabilen festivaller bulunabil-
mektedir.

Bir festival örne¤i olarak ele ald›¤›-
m›z Yeni Y›l, bize göre de köken itibari
ile mevsimlik bir festivaldir. Eskiden ye-
niye geçifli iflaret etmesi nedeniyle de ay-
n› zamanda bir geçifl ritüelidir. Fakat
günümüzde 1 Ocak tarihinde kutlanan
Yeni Y›l festivalinin k›fl ortas› veya ba-
har bayram› ile bir ilgisi yoktur. Takvim-
de meydana gelen de¤ifliklikler nedeniy-
le 1 Ocak bir bafllang›ç, Yeni Y›l günü ka-
bul edilmifltir. Bu nedenle Yeni Y›l’› tak-
vimsel 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, kutla-
malar›n, yaflam›m›zda aile, din, etnik
yap›, politika, ekonomi vb. pek çok yönü-
nü birlefltirdi¤ini söyler (1994,1). 

Bütün topluluk için büyük bir ener-
ji masraf›n› içeren festivaller; pek ço¤u
önemli, kimi olumlu kimi olumsuz ifllev-
leri vard›r. Smith ekonomik aç›dan festi-
vallerin bollu¤un da¤›t›m› için bir vesile
olabilece¤ini söyler ve Noel’de, insanla-
r›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 festi-
valin ifllevine Noel örne¤ini verir ve No-
el’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. San-
tino, bu ticarî a¤›n festivaller çerçevesin-
de dönüflünü ay ay ele alm›fl ve festival-
ler çevresinde bulunan aylarda sat›flla-
r›n fazla di¤erlerinde ise az oldu¤unu be-
lirtmifltir (1994:8).

Smith de festivallerin, pek çok iflye-
rinin y›l boyunca kâr-zarar aras›ndaki
iliflkisini belirledi¤ini söyler. Festivalle-
rin ekonomik aç›dan olumsuz yönü ola-
rak da Smith, festivallerin insanlar› ifl-
ten al›koyarak ekonomiye zarar verebi-
lece¤ini belirtir (1972:166).

Toplumlarda festivallerin önemli
ekonomik ifllevleri vard›r. Yeni Y›l festi-
val örne¤inden yola ç›karsak, toplumu-
muzda Yeni Y›l’›n yaklaflmas› ile birlikte
çevremizde bafllayan ekonomik canl›l›¤›
görmemiz mümkün olacakt›r.

Politik aç›dan da festivallerin çeflit-
li ifllevleri vard›r. Santino, Noel örne¤in-
den yola ç›karak politikac›lar›n bu duru-

mu, tebrik kartlar› göndererek, konufl-
ma yaparak seçmenlerini kazanmak için
bir vesile olarak kulland›¤›ndan bahse-
der (1994:1) .

Festivaller uzun zamanlardan beri
politik amaçlar için kullan›lm›flt›r. Ülke-
lerin kurucular›n›n do¤um günlerini ör-
nek veren Smith, yüzy›llardan beri dün-
ya çap›nda ülkelerde kurucu do¤um gün-
lerinin kutland›¤›n› ve bu uygulaman›n
vatanseverli¤i sa¤lamak, demokratik,
komünist veya sosyalist yaflam tarz›na
düflkünlü¤ün derin duygular›n› meyda-
na getirmek için modern ülkelere uyar-
land›¤›n› belirtmifltir (1972:167). 

Art›k günümüzde, festivallere ait
sembollerin politik amaçlar için kullan›l-
d›¤›ndan bahsedilmektedir. Öktem, Noel
Baba sembolünü güçlenen kapitalizmin
19.yy’da yaratt›¤›n› ve inanç boyutu güç-
lü 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 ya-
rat›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, festi-
valin s›kl›kla bir toplulu¤un üyelerinin
bir araya gelmesi için tek vesile oldu¤u-
na de¤inir. Bu vesile ile de, topluluk üye-
lerinin 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 fes-
tivallerde bireyin toplulukla iliflki kur-
du¤unu ve toplulukla kendini tan›mlad›-
¤›n› söyler .

Festival sosyal ba¤l›l›¤› artt›ran, bi-
reyin veya grubun bir topluma entegras-
yonunu sa¤layan, olumlu bir temsil tak-
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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 bir-
likte geçirilen bir dönem olarak de¤er-
lendirmifltir (1994:1) 

Smith ve Santino’nun da belirtti¤i
gibi festivaller üyeler için bir araya gel-
me dönemleridir. 

Smith, insanlar›n birlikte e¤lenebi-
lecekleri, iflten uzak olmak için periyo-
dik zamanlara ihtiyaç duyduklar›n› be-
lirtir(1972:161)

Festivalin ritüel ve seremonik iflle-
vine de k›saca de¤inen Smith, refah sa¤-
lama, gelece¤i önceden haber verme, ge-
lecek olan y›l›n rotas›n› etkileme, bir ki-
fliyi veya bir fleyi onurland›rma vb. ifllevi
yerine getirdi¤ini fakat bunlar›n hiçbiri-
nin festivalin bütününde ifllevini aç›kla-
maya yeterli olmad›¤›n› söyler. Sonuç
olarak festivalin ana fonksiyonunu, in-
sanlar›n birlikte e¤lenebilecekleri bir f›r-
sat- kabul edilme ve kabul edilmenin
ambiyans› içinde iliflkide bulunma-ola-
rak de¤erlendirir (1972:167).

Festivalin ifllevlerini flöyle bir de-
¤erlendirdi¤imizde yaflam›m›za ne dere-
ce nüfuz etti¤ini alg›lamam›z mümkün-
dür. Ekonomik, politik, sosyal vb. pek
çok alanda yaflam›m›zda belki biz far-
k›nda olmasak da önemli bir yer teflkil
etmektedir.

“Yeni Y›l bir Festivaldir”den yola ç›-
karsak, ailelerin bir araya gelmesi, mey-
danlarda 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 ver-
me, yeni bir y›ldan beklentiler do¤rultu-
sunda birtak›m ritüellerin gerçeklefltiril-
mesi ile de bir festival olarak ritüel form-
lar› bar›nd›r›r ve ifllevini sa¤lar. Yeni Y›l
da halka seslenme ve kutlama mesajlar›

göndermek için önemli bir vesiledir. Bu
do¤rultuda da politik yaklafl›mlara aç›k-
t›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 ih-
mal 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 Bili-
mi’nin alt dallar›n› içeren festival kavra-
m›n› ihmal ederek, tutarl›l›k iddias›nda
bulunmalar›n› ironi olarak de¤erlendir-
mektedir (1972:170).

Sonuç olarak çal›flmam›zda bir fes-
tival kavram› tan›mlanm›fl olup, bu fes-
tival kavram›n›n içeri¤ine, toplumunda-
ki ifllevlerine ve çeflitlerine de¤inilmifltir.
Ve bu çeflitlili¤ine göre de bir s›n›fland›-
r›lmaya gidilmifltir. Halk Bilimi aç›s›n-
dan oldukça dar bir anlamda kullan›lan
festival kavram›na daha genifl bir pers-
pektiften bak›labilece¤ini ve bundan son-
ra bu konuda yap›lacak çal›flmalara
farkl› bir yaklafl›m sa¤layaca¤›n› umu-
yorum.
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