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KÜLTÜREL VE DİNI KODLARlYLA 
KOLEKTİF BELLEGİMİZDE · 

RUMELi TÜRKÜLERİ 

Toplumun kolektif belleğinin oluşum ve aktarılma sürecinde, tarih, dil, din ve 

diğer tüm unsurlarıyla birlikte ve kültürel aidiyet bağı eşliğinde geçmiş, şimdi 

ve gelecek arasında bir sürekliliğin varlığı söz konusudur. Bu açıdan bakıldığın

da, Balkanlarda yüzyıllarca kah birçok Türk boyu yaşamış, kah Türk devletleri 

hüküm sürmüş, yönetmiştir bu coğrafyayı. Böylelikle geçmişten bugüne Balkan 

toplumları ile Anadolu halkının ortak kültürel_hafıza kodları birçok kültürel un

sur,!a bütünleşmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa Osmanlının hakimiyeti 

sırasında mimariden, günlük yaşantıya, yemeklerden, eğlence kültürüne, ede

biyata, dini yaşantıya kadar hemen her alanda kültürel alışveriş gerçekleşmiş
tir. 

Bu çalışma ile yukarıdaki teorik temellendirme çerçevesinde Rumeli türkülerin

den örnekler üzerinden, edebiyat sosyolojisi perspektifi ile Balkanların sosyo

kültürel hafıza kodları analiz edilmektedir. Bu bağlamda değerlendirilen türkü

ler, içerdikleri kültürel motifler bakımından tasnif edilmiştir. Yer yer Anadolu 

türküleri ile karşılaştırmalar yapılarak ortak temalara, olgulara ve farklılaşan 

yönlere dikkatler çekilmektedir. Böylece Balkanlarda Türk kültürü ile ortak kül
türel ve dini kodlar, türkülere yansıyan yönleri ile belirlenmektedir. 

anahtar kelimeler 
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abstract 

Rumelian Folk Songs in our Collective Memory in Terms of Cultural and 

Religious Codes 

Among the past, the present and the future, there exists continuity along with 
a connection of cultural belonging with all its elements like history, language 
and ete. in the formatian and transfer process of the cultural rınemory of a 
society. Not only had numerous Turkish tribes lived in the Balkans, but alsa 
Turkish States ruled in the geography. This is why, now, collective memory 
codes of the Balkan communities and the Anatelian people stand out in an 
integrated form with many cultural elements from the past to the present. 
Cultural interaction ca me about in all areas from architecture to daily life, from 
cooking to entertainment culture, literature and faith especially during the 
time of Ottoman sovereignty. 

This study ma kes an analysis of the socio-cultural memory code s of the Balkans 
u nder a perspective of literary sadology by taking samples of ballads from the 
Balkan geography within the framework of theoretical base mentioned above. 
For this purpose, the songs evaluated have been sorted out in terms of the 
cultural themes they include. You w ili als o find occasional comparisans of the m 
with Anatolian ballads in order to emphasize comman themes, elements and 
diversified features. In this study the cultural and religious codes of the Balkans 

that are comman to the Anatelian Turkish culture will be identified with their 
' aspects reflected in the ballads. 

keywords 
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Giriş: Rumeli ve Sosyo-kültürel Belleğimiz 
' . 

'~ .. ileride oralann eski Türk memleketi olduğunu isbôt için 

"Ha/kiyat"m canli vesika/arma muh_taç olacağlZ. Eğer 

bugün o vesikalan zabt ve kay1t edebilirsek,hiç olmazsa 

fe/ôketlerimizin hôtırasm1 saklayabileceğiz." 

· Fuad Köprülü 

Bir toplumun kolektif belleği, o toplumun müşterek aidiyet referansları
na sahip oluşunu açıklayan önemli bir unsurdur. Ortak geçmişe referansla var 
olagelen sosyal olgular yine bu ortak geçmişe dayalı olarak varlığını sürdürebil
mektedir. Bu bağlamda toplumun kültürel hafızası adeta ortak kaderi paylaşma 
duygusunun kaynaklarındandır (Bilgin; 2008: 36). 
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Bireysel boyutta bellek birey için bir nevi arşiv sayılır. Bunun gibi kültürel 
bellek de toplum için arşiv vazifesini ifa eder. Bireysel bellek ve kültürel belleğin 
oluşumu süreçleri de·birbirlerinden tamamen bağımsız değildir. Kültürel bellek 
teorisyenlerinin öncüsü sayılan Halbwachs'a göre bireyin belleği sosyalleşme 
sürecinde vücut bulur. Bir yandan toplumun belleğinin oluşumunda bireyler 
etkili iken, diğer yandan bireyin belleğin i toplum şekillendirir (1992:51). 

Toplumun sosyo-kültürel hafızası aynı zamanda onu diğer toplumlardan 
farklı kılan kolektif hafızadır. Halkın gelenekleri, yaşam biçimi, edebiyatı ve di
ğer üretimleri bu hafızayı taşırken; o toplumun özgünlüğünü de sergiiemiş olut. 
Toplumsal bellek ortak sosyal tarihi, geçmişten miras alınan kültürel nitelikleri 
şimdinin gündelik hayatına taşır. Bu tarihi hatıriama ve yansıtma süreci kültü
rün yeniden üretimi ve ·dönüşümünde rol oynar. Toplumsal hafızanın sürdürül
mesinde grupça hatıriama söz konusudur. Birlikte hatıriamanın gerçekleşmesi 
kültürel olgular, olaylar, ritüeller, gelenekler vasıtasıyla olup, onları ~a şekil
lendirir. Halbwachs'ın deyimiyle bu hatıriama aynı zamanda geçmişin yeniden 

tanımlanması ve inşasını da beraberinde getirmektedir(1992:46). 

Connerton'a göre kolektif belleğin aktarımında en önemli rolü ortak anma 
törenleri ve ritüellere katılım sağlamaktadır {1999: 62-63). Gelenekler, atasöz
leri, toplumsal semboller, mimari ve diğer sanat eserleri, düğün törenleri, ce
naze merasim leri, dini rjtüeller, kutlamalar, bayramlar başlıca kültürel hafıza ta
şıyıcı ları olarak bu kapsamdadırlar. Böylelikle kültürel bellek, kültür kodlarının 
muhafaza edildiği alan olmaktadır. 

Yüzyıllarca kader birliği içinde olduğumuz Balkan ülkelerinin, Rumeli diya
rının halkları ile şu anda aynı vatan topraklarını paylaşmasak bile, hala aynı coğ
rafyada bulunmaktayız. ilişkilerimiz ~rtarak devam etmekte ve ortak kültürel 
hafızamızı kah sanatımızla, kah gelenek ve göreneklerimizle, dilimizle; kısaca 
hayatın birçok boyutuyla geleceğe aktarmada ortaklıklar yaşamaktayız. 

öte yandan Osmanlı'nın Balkanlardan çıkmasın~an sonraki süreçte Bal
kanlarda baskı gören Müslümanların bir kısmı Osmanlı'ya sonraki dönemler
de de Türkiye'ye göç etmiştir. Dolayısıyla bugün hemen her Balkan ülkesinde 
Türkiye'de akrabaları olan kişiler bulunmaktadır. Bu süreçte Türkiye'ye gelen 
göçmenler ortak kültürel değerlerin fazlalığı nedeniyle bir uyum sorunu da ya
şamamışlardır. Buradan bazı yeni nitelikler almışlar veya kendi bölgelerinden 
getirdikleri bazı değerlerle de buralara bir şeyler katmışlardır. 

Rumeli Türkülerinde Kolektif Belieğimizin izleri 
Balkanlar·etno-kültürel çeşitliliği nedeniyle sosyolojik araştırma alanları bakı
mından zengin ve önemli bir coğrafyadır. Türk kültürü ve Türkiye ile tarihsel, 
kültürel bağları bu verimliliğin Türkiye açısından önemini artırmaktadır. Bugün 
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Türkiye kültürü ile ortak kültürel motifleri taşıyan coğrafyalardan biridir Bal
kanlar. Osmanlı Devleti'nin Balkaniara taşınan kültürel mirası bölgede paylaşıl
mış, orada kökleşmiş ve zenginleşme sürecini sürdürmüştür. 

Bu çalışmada Rumeli'deki Türk varlığının tarihsel sürecini anlatmak çalış
manın sınırlarını aşsa da Türk varlığının buralara ulaşması ile birlikte sözlü kül
tür unsurlarının kısa zamanda benimsenip yayıldığını belirtmekte yarar vardır. 
Bugün kültürel hafıza mekanları olmaları bakımından Osmanlının Balkaniara 
kazandırdığı mf ma ri eserler Türk-islam kültürünün izlerini taşıyan somut Kültü
rel miras örnekleri iken, türküler başta olmak üzere sözlü kültürel unsurlar ise 
somut olmayan kültür mirası olarak kültürel hafızada yer almaktadır. Kısaca, 
Balkanların Osmanlıların hakimiyetine geçmesiyle birlikte, Balkanlardaki halk
ların yaşama biçimleri, gelenek ve görenekle(i, kültürleri, biryandan Türk dilinin 
yaygınlaşması, diğer yandan cami, hamam, medrese, tekke, türbe gibi Osman
lı mimari eserlerinin inşa edilmesiyle değişim sürecine girmiştir (Artun,2008: 
151-152). Kültürel alışveriş sürecinde en belirgin dönüşümler şüphesiz falklor 
sahası başta olmak üzere. (Yenisoy, 1996: 140), gündelik yaşama dair alanlarda 
gerçekleşmiştir. 

Osmanlının ortalama beş asırlık Rumeli hakimiyeti sürecinde bölgede bir
çok Türk halk şairi yetişmiştir. Bunlara bir de Anadolu'dan giden şairler, aşıklar 
ilave olununca Rumeli türküferindeki Anadolu'dan izleri, ·hatıraları, müşterek 

nitelikleri izah etmek kolaylaşacaktır. Bilhassa 15. Yüzyıldan itibaren Rumeli di
yarına giden aşı klar, aşıklık geleneğini buralara taşımışlardır. Bu gelenek özellik
le Müslümanlar arasında kabul görmüş ve Balkan coğrafyasındaki Balkan kül
türüyle de zenginleşmiştir (Artun,2008: 152). "Çeşitli tarikatiara bağ/1 derviş
ler, şeyhler gelerek tekkeler kurmuş/ardir. Şehirlerde medreseler kurulmuştur. 
Medrese/erde, tekkelerde yetişen/er, Balkan diva_n edebiyatinm ve Balkan Türk 
tekke edebiyatinm temellerini atm1şlard1r. Balkanlarda doğmuş birçok şair de 

istanbul'a giderek şöhret olmuşlardir." (Artun,2008: 152). 

Nitekim Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal gibi birçok Anadolu aşığı Rume
li diyariarını dolaşmış, şiirlerinde Rumeli'ye dair temalar kullanmışlardır. 

Karacaoğlan'dan bir mısra buna en güzel örneği teşkil etmektedir: 

Açup gönlümün kaygusun 

Mushaft ver de okusun 

Bülbül gibi şaktsm 

Sevdiğim Bosna güzeli 

Balkanlarda din ve dil, etnisitenin öne çıkan göstergelerindendir. Bilhassa 
Türklerin azınlık konumunda oldukları ülkelerde etnik özelliklerine verdikleri 
ehemmiyet daha da artmaktadır. Bu durum, azınlıkların aidiyet vurgularının 

ı 
1 
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daha kuvvetli olmasından kaynaklanabilmektedir. Bugün Balkan ülkelerinin he
men hepsinde Türklere ait basın yayın organları bulunmakta, bunlar dil başta 
olmak üzere, diğer kültürel öğelerin ve değerlerin yaşatılmasına katkı sağla
maktadırlar. 

Bü açıdan türküler de, kültürün muhafazasında dil ve gelenekleri aktarma 
yoluyla sosyal tarih alanına malzeme taşımaları bakımından önemli fonksiyon
lar icra etmektedirler. Söz konusu olan Rumeli türküleri olduğunda, onlar Bal
kan mi_lletlerini birbirine bağladığı gibi Anadolu ile bağları da sağlamlaştırmış, 
kalıcı kılmıştır. Bu nedenle Rumeli türkülerini, Anadolu ile ortak kültürel hafıza · 
taşıyıcılarından biri olarak kategorize etmek isabetli olacaktır. 

Türkülerin gezgin ezanlar tarafından dile getirildiği bilinmektedir. Bu ozan
lar, gezdikleri yerlerin kültürel öğelerini, yaşanan olayları adeta türkülerde yeni
den canlandırmışlardır. Böylece türkülerin sadece aşığa ait eserler olmadıkları, 
beslendikleri kültü_rel artalanlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Üstelik halkın 
duygularını, yaşanmışilkiarını yansıtmak bakımından barındırdıkları kültürel 
kodlar ve sosyal hayata dair ipuçları bakımından da oldukça zengindirler. 

Böylece, türküle·r en önemli hafıza mekanlarından olmaları yönüyle ha
fızanın başlıca taşıyıcılarından kabul edilebilir. Türkülerin kültürel "hafızanın 

korunmasındaki öneminin yanı sıra, kına gecesi, düğün törenleri, aşık fasılları 
gibi ortamlarda kraları esnasında sosyal iletişim ve ortak duyguların paylaşı
mıı:ıdaki önemi yadsınamaz. Kısaca türküler kültürel değerlerin nesilden nesile 
aktarılmasında riteül ortamı oluşturmaları yönüyle de büyük katkı sağlamakta
dırlar. Bu şekilde hem üretim şekilleri hem de icra ortamları bakımından halkın 
içinde, halk ile birlikte varoluşlarını sürdüren sözlü kültür öğelerinin toplumun 
hafızasını yansıtma düzeyi elbette daha yoğundur ve doğrudandır. Zira aşıklar 
toplumun acılarını, umutlarını, özlemlerini gözlemler, dile getirir ve türküleşti
rerek yine halk ile paylaşır bunları. Aşıkların dile getirdikleri bir nevi tarihe şa
hitlikleridir. Gezip dolaştlklari yerlerin siyasal ve toplumsal olayiarına duyarsız 
değildirler (Artun,2008: 151). Bu olayları gözlemler ve yürek süzgeçlerinden 
geçirerek sanatsallaştırırlar. Sözün özü türküler üretildikleri ortamın, dönemin 
bağiamından bağımsız sadece ozanın, aşığın tasarımları değildir. Dönemin ta
rihini, kültürünü, dil özelliklerini, gündelik yaşantıları, serernonileri taşırlar. Bu 
anlamda aşık sadece bireysel aşklarını işleyen, konu edinen kişi değildir. 

Rumeli Türkülerinde Kültürel ve Dini Kodlar 
Anadolu'dan Balkan ülkelerine, Rumeli . diyariarına taşınan aşıklık, oralarda 
köklü bir aşıklık geleneğinin temellerini atmıştır. Sonraki dönemlerde Balkanlı 
aşıklar istanbul'a gelmiş, aşık kahvehanelerinde Balkan aşıklık geleneğinin ör
neklerini sunmuşlardır (Hafız, 1985:5-10). 
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Bir taraftan aşıklar Balkanları gezerek şiirler, halk hikayeleri, türküler ara
cılığıyla Türk kültürünü yayarken diğer taraftan dervişler, Balkanlarda tekke ve 
zaviyeler açarak, dinl-tasawufi şiirler söyleyerek bu kültürün bölgede kök sal
masına katkıda bulunmuşlardır (Hafız, 1985: 5-10). 

Balkaniara türkülerimizle taşınmış olan kolektif bellek aynı zamanda 
masallar ve diğer geleneksel folklorik formlada da gerçekleşmiştir. Mesela 
Arnavutluk'ta yaşatılan Nasreddin Hoca'ya dair aniatılar bunlardan biridir. 

Rumeli turkülerinin çoğunun konu itibariyle kahramanlık türküleri oldu
ğunu söylemek mümkündür. Bu bakımdan tarihsel veri yönünden zengin olup, 
kültürel bellek bakım!ndan da taşıdıkları unsurlar bir hayli fazladır. Rumeli 
kahramanlık türküleri, serhat türküleri olarak da bilinirler. Bu türküler bazen 
savaşlarda mücadelelerde kaybedilenleri bazen de zaferleri kazanılanları dile 
getirmektedir. Yine kahramanlık türkülerinin en önemli özelliği siyasi tarih ba
kımın~an old~kça kapsamlı malzeme barındırmalarıdır. 

Rumeli türkülerinde yer alan gündelik yaşama dair olgular Balkan coğraf
yasının sosyal tarihini hafızalarımızda korumaktadır. Kişi adları, dönemin yer 
adları, kına gecesi, düğüh gibi törenler, yeme içme alışkanlıkları, kılık kıyafetler, 
dini hayata dair olgular, mersiyelerle övdükleri padişahlar, paşalar hakkında bil-· 
gi sahibi kılar pizleri. 

Rumeli türkülerinin çoğu Türk Sanat Müziği nağmeler!ne yakın iken, bir 
kısmı da Türk Halk Müziği·, nağmelerine sahiptir. Bu konuda arşiv araştırması 
yapan Harndi Hasan şu tespitte bulunmaktadır: " ... birçok Rumeli Türküsünün 
sahibi Türk müziğinin en büyük bestekan Hamarnızade Hacı ismail Dede Efendi 
olduğu söylenmektedir. Çünkü Dede'ye ait birçok eser ile bazı .Rume/i türküleri 
arasında hiçbir ayım!l yoktur." (Hasan, 1987: 15). 

Rumeli Türkülerinin nasıl toplumsal hafıza taşıyıcılığı yaptığını Üsküp'te 
doğan ve çocukluğunun büyük bölümünü orada geçiren şair Yahya Kemal Be
yatlı hatıratarında izah etmektedir. Yahya Kemal Çocukluğunda lalasının kendi:: 
sine Battaı ·Gazi destanını okuyup, serhat türküleri söylediğinden, btı türkülerin 
kendisine nostalji verdiğinden bahsetmektedir (nakleden: Banarlı, 1965:7). Bu 
türküler, onu geçmişe götürmüş ya da geçmişi ona taşıyan bir hafıza vasıtası 
olmuştur. · 

Yüzyıllardır Balkanlarda süregelen çokkültürlülük ve çok dillilik ortamına 
da Rumeli türküleri şahitlik etmektedir. Günşen'in Plana'dan naklettiği türküler 
bu örneklerden bazılarıdır. 1893 yılında derlenen şu Debre türküsü Makedon
ca, Türkçe ve Arnavutça olmak üzere üç dillidir ve adı "kardeşlik, birlik türküsü 
"dür. 

/mas/ice, Be/o hem crveno! 

Aman Hamdi, Hamdi-aga, 
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Ti Kumriya, xhanem, fo/ me mue (Arnavutça: Sen Kumriye, canım, söyle 
benimle) 

Aman zboriso mene, (Makedonca: Aman söyle benimle) 

Krz morisüle benimle! 

lmasoci, Crnikakogrojze! (Gözlerin var, üzüm gibi kara} 

Aman Hamdi, _Hamdi-aga ... 

/mas kosa, Bela kakosvi/a! (Saçları n var, ipek gibi beyaz} 

Aman Hamdi, Hamdi-aga ... (Günşen,2009: 231} 

Priştine çevresinden derlenen şu Kosova türküsü de üç dillidir: 

Ma ki synin si filxhan, (Arnavutça: Fincan gibi gözlerin va~} 

Ma ki vetilen si gajtan! (Arnavutça: Gaytan gibi kaşların var!} 

Gel krzrm, gel, Gel rica ederimf 

Fo/ e kesh me goje, (Arnavutça: Ağzınla konuş ve gül,} 

Modoremosmenga! (Arnavutça: Elierne beni elinle!) 

la sam si roma, (Sırpça: Ben bir fakir,) 

Ti si si rota, (Sen bir garip,) 

Nemasnikoga, (Sırpça: Hiç kimsen yok) 

O dusomoja! (Sırpça: Ah canım benim!) (Günşen, 2009: 232). 

Bu türküler çok dilliliği yansıtmalarının yanı sıra, sevgilinin tasvirine dair 
kullandıkları birçok ifade Anadolu türkülerinde de yer almaktadır. Bugün Balkan 
ülkelerinin dillerinde ortak kelime, kavram sayısı azımsanmayacak kadar çok

tur. Hatta kültür çeşitliliklerinin bir arada oluşunun bir sonucu olarak Rumeli'de 
bazı türküler Müslümanlar ile diğer din mensupları arasında ortaktır. 

Mesela Balkanlardaki Türklerin bir kısmı Hıristiyan olan Gagavuzlardır. Yo

ğun olarak Romanya ve Bulgaristan'da yaşamaktadırlar. Ancak onların türküle
rinde, ağıtlarında ve şiirlerinde de gerek Rumeli'deki gerekse Anadolu'dakiler 
ile birçok ortak niteliğe rastlamak mümkündür (Bali, 1997:69): 

Bre gaziler yol göründü 

Gene garip gönlüme (Bali, 1997:69). 

Şeklinde başlay;:ın Gagavuz türküsü şu Rumeli serhat türküsü ile benzerlik 

göstermektedir: 

Hey gaziler yol göründü 

Yine de garip serime (Bali, 1997:69). 

Rumeli türküleri daha çok, kahvelerde, çeşitli düğünlerde, merasimler
de,. mahalli toplantılar vesilesiyle türkücü, düğüncü ve halk şairleri tarafından 
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söylenmiştir. Bu türküler aşk konularının yanısıra, yaşanan bazı olayları da dile 

getirmiş ve bunları nesilden nesile aktarmıştır. Yine Türk savaşları, kahraman

lıkları ve bunlara duyulan sevgi ve ihtiram dile getirilmiştir. Öyle ki Türkiye'den 

bazı türkülere kendi duygularını ekleyip benzer şekilde söylemişlerdir. Mesela 

Çanakkale Türküsü, Prizren'de söylenirken şu mısralar da eklenmiştir: 

Çanakkale içinde stra strasüğüt/er 

Süğütler altında ya tır babayiğit/er. 

Çanakkale içinde zincir/i bunar 

içmenin be arkad_aşlar zeirli sular (Hafız, 1975: 117). 

Bosna'da, Anadolu türküleriyle benzer yapıya ve oluşum sürecine sahip 

olan Sevdalinkalar incelendiğinde ko.nu itibariyle Anadolu türküleri ile birçok 

ortak niteliğe sahip oldukları görülür. Bir arada yaşamın kültürel unsurların 

kaynaşmasına yol açması sonucu Türkçe dışındaki Balkan dillerinde çok sayıda 

Türkçe kelimeye rastlanmaktadır. Sevdalinkalar da Boşnakçaya geçmiş olan bir

çok Türkçe kelimenin Boşnakçada korunmasını, hafızada kalmasını sağlamak

tadır. .. 
Bir ö~nek vermek gerekirse aşağıdaki dizelerde Türkçede de kullanılan, 

müezzin (mujezin), yatsıya Uacija), minare (munare), mahalle (mahale), Aziz 
Allah, Ramazan (Ramazanske) kavramları kullanılmaktadır. 

\ 

Kadmujezinsamunarejav/ija 

Da jacijanamahalepada. 

"Aziz Allah" - svakotihosapte, 

SamoAjsa u konakuplate. 

PlaçeAjsamusepkeguste: 

GdjestenosiRamazanskepuste (Arslan, 2012: 75, Muhamed Zero, ·2009, 

Sevdah Bosnjaka, Sarajevo'dan naklen). 

Rumeli türkülerinde dil, kullanılan kelimeler ve nağme ortaklıkları dışınd.a, 

ortak kültürel hafızam ızı çağrıştıran başka hangi unsurların bulunduğu soruş

turulduğunda asıl hazine ile o zaman karşılaşılacaktır. Zira Balkan halklarının 

bilhassa Osmanlı hakimiyeti dönemlerindeki aşkları, yiğitlikleri, yaşadıkları 

felaketler, hasretleri, gurbetleri, kısaca acı ve sevinçlerle ·yoğrulmuş hayatları 

saklıd ı r ortak kültürel varlıklarımız ve değerlerimiz olarak. Bu türküler arasında 
tarihsel hafıza bakımından en zengin olanları ise şüphesiz kahramanlık türkü le- · 

ridir. Bunlar "çeşitli şehir ve serhat kalelerinin fethi ni, savunmasmı, düşüşünü, 
bu savaşlara katılan gaziterin mücadelelerini, kahramanltklarmt ve şehitliklerini 
dile getirmektedir." (Hasan,1987: 17). 
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Tarihi konu ve ternalara sahip kahramanlık türkü leri, d uygulara ağırlık ver
seler de tarihsel gerçekliklerden kopmamışlardır. Türkülerdeki şahıslar tarihi 
gerçek kişilerdir (Hasan, 1987: 17). Bu türkülerde kahramanlık göstereniere 
övgüler yeralmakla birlikte, kazanılan zaferler sadece onlara maledilmernekte 
Allah'ın yardımı da hatıriatıimaktadır (Hasan,1987: 18). 

Bu kahramanlık türkülerinde Osmanlıya ve Türk milletine hayranlığın ya
nısıra, övülen padişahların, komutanların, paşaların cesaretleri, yiğitlikleri, şef
katleri; cöiTıertlikleri, hoşgörüleri ve hamiyetperverl_ikleri öne çıkarılmıştır. IV. 
Murat, III.Selim, I.Mahmut, ll. Abdülhamit Rumeli türkülerinde dile getirilmiŞ 
olan başlıca Osmanlı padişahlarındandır. 

Sırpların Kosova'yı işgali üzerine Sultan Reşat'tan yardım istenen şu türkü
de aynı zamanda bu işgalle birlikte çiğnenen değerlere de hayıflanılmaktadır: 

Sultan Reşat pederimizden geldi telgram 

Davranrn evlatlarmi koukuştiBiligrat 

Arnautlukkoukuşti yediden yetmişe 

Devletimisşaştimurtatlarrn bu işe 

S1rp dsçerlerilendoldiKocovaovasi 

Kurdun, kuşun, hayvanatın bozoldiyuvasi 

Tellalarbağlrdi: "S~rbmoldiburasi" 

Sultan Reşat pederimis sen bizi kurtar 

Verdiginidarey vermiyor çü/far 

Prizren'de meşur cami Sinan Paşa 

Binerler yukari, derler: "Kral Peter yaşa" 

O mübarek kandillerimizi atarlar oşa 

Sultan Reşat pederimis sen bizi kurtar· 

Verdiginidarey vermiyor çü/far (Hafız, 1975: 122-123). 

Avusturyalıların elinden kurtarılan Niş'in kurtuluşunu anlatan şu kahra
manlık türküsünde de, Anadolu türküleriyle ortak olan Türk kültüründen birçok 
öğe, birçok dini motif bulunmaktadır Ayrıca tarihi bir olayın tarihi belgelerdeki 

, bilgilere paralel olarak sunulduğu görülmektedir. 

Bosna Vidin hem Sofiya gazileri yaşasrn 

Sedd-i islam old1 bunlar Hakkhatôdan sak/asrn 

Üç kol olup gazileri aldi/ar N iş kal'asrn 

. . Hamdu-li/lah kimi yeniden gene ser-haddo/di N iş 
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San ma ey kôfir hemôn senden Belgtrad isteriz 

Hem Tamtşvar hem Budin hem bunca ser-hadd isteriz 

Biz Muhammed ümmetiyiz Hakk'danimdad isteriz 

Der Halil/ çok şükür kim gamdan ôzôdoldt Niş(Hasan, 1987: 99). 

Şu Budin türküsünde tarihi olayların yanısıra yine birçok toplumsal unsur 
vardır. Budin'in kaybedilmesinin yarattığı derin üzüntüler halkın diline, türkü

lerine yansımıştır. Bu türkü aynı zamanda sosyal tarih bakımından çok zengin 
veriler içermektedir. Mesela Cami şehrin sembolü olarak görülmüş, camilerde 

namaz kılınamaması şehrin işgalinin belirtisi olarak sunulmuştur. Camileriyle, 
çarşısıyla dönemin şehir tasviri de türküde yer almaktadır. 

Çeşmelerde abdest almmaz oldu 

Camilerde namaz ktlmmaz oldu 

Marnur olan yerler hep ha rab oldu 

Aldt Nemse bizim nazlt Budin'i 

Budin'in içinde uzun çarştst 

Orta yerefe Sultan Ahmed Camisi 
1 

Kabe suretine benzer yapiSI 

Aldt Nemse bizim nazlt Budin'i 
\ . 

Cebhane tutuştu akltmtş şaştı 

Se/atin camiler yandt tutuştu 

Hep sa bi sübyanlar ateşe düştü 

Aldt Nemse bizim nazlt Budin'i 

Ktbfe tarafindan üç top atı/dt 

Perşembe günüydü güneş tutuldu 

Cuma günüydü Budin almdt 

Afdt Nemse bizim nazft Budin'i (Kunos, 1978: 24-25): 

1898 Teselya (Yunanistan) muharebesini anlatan şu destanda, savaşın geç

tiği yerden, hazırlık ve savaşın bitimine, zafere kadar büyük bir titizlikle tasvir 
edilmiştir tüm süreç. 

Sene bin üç yüz on içinde 

Muharebeye kalkti bütün Yunan't 
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Gördü Osmanlt/ar daim başmda 

Cigerinden boşaldl kipkiztl kam. 

Gôziler zümresi oldular haz1r 

Ethem Paşa idi anlara nôzu; 

Osman Paşa da var idi misôl-i HJzJr 

Acele keşfetti fikr-i düşmam. 

Kuşattı islamlar sol ile sağ1 

Bellerinde var idi gayret kuşaği, 

Kahramanlar en önde çekti sancaği 

Alasonya oldu kavga meydam. 

Yüz elli bin asker ilmiyle ômif 

Var yanlarmda keşf u hamôil 

Haydar Paşa idi sancaği hômil 

Düşman başına döktü tufôm(Hafız1 1985: 115-116). 

Yeniçerilerin lll. Selim'i tahttan indirip öldürmeleri üzerine yakılan türkü

nün bazı mısraları şöyledir: 

Uyan Sultan Selim uyan 

Diba yasd1kfara dayan 

Yeniçeri kulun yayan 

Nice gider Vidin üstüne 

Ktkarsun yeşil bayraklar 

Görelim tuğu sancaklar 

Yeniçeri hem yamaklar 

Nice gider Vidin üstüne 

Yeniçeri gel demezler 

Biz içeri almazlar 

Büyük toplar balyemezler 

Nice patlar Vidin üstüne (Hascın~ 1987: 107). 

IV. Murat'ın ölümü üzerine ağıtlar yakılmış, bu ağıtlarda kimi zaman Sultan 

M.urat'ın ağzından verilen,seferin düzenlendiği yerlerle vedalaşması ve halkın 

padişaha olan yürekten, samimi sevgisi dile getirilmiştir . 

. Sultan Murad eydur işbu cihanda 
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Çü n bana kiimadı bey~ er elveda 

Bukıldı kametim döndü kemane 

Vezirlerim has kul/arım elveda. 

Ard1mca yürüdü zülülü melekler 

Aksine devridiçarhJ fe/ekler 

Yeniçeri sipahiler solaklar 

Yammca yürüyen kullar elveda. 

Alayımda cümle beyler dizi/sin 

Hep kul/arım esnamla yazılsun 

Tabudum düzüisün kabrim kazi/sm 

Seyretdiğim yüce dağlar elved_a 

Ardımda sıra diziidi köçekler 

Önümce sıra edildi beyler 

Çöller içre kuruldu otağ/ar 

Seyrettiğim Bağdat çöller elveda (Hasan, 1987: 136-137). 

Sosyal tarih içerikli Rumeli türkülerinin bir kısmı da dönemin meşhur eşkı
yaları üstüne yakılan eşkıya türküleridir. Bunlardan en çok bilineni Debreli Ha
san Türküsüdür. Debrefi"~asan, Drama'da yetişmiş halkın sevdiği ve Makedon~ 
ya dağlarında hüküm süren bir eşkıyadır. Drama köprüsünü haksızlıklarla para 
kazanan zenginlerden aldığı paralarla yaptırmıştır.(Salini, ty: 10). Halk onun fa
aliyetlerini tasvip etmektedir ki aşağıdaki türkü onu övmekte ve bir kahraman 
misali yüceltmektedir. 

Drama çüprüsünümore Hasan 

Gece mi ceçtinmore Hasan 

Gece mi ceçtin? 

Ece/ şerbetini more Hasan 

Ölmeden içtin 

Anandan babandan more Hasan 

Nasıl vazceçtınmore Hasan 

At martini more Debreli Hasan 

Dağlar infesin 

Drama hapsanesinde bre· Hasan 

Narnın sülensin ... (Hafız, 1975: 139). 
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Debreli Hasan kadar meşhur olan diğer bir eşkıyada lll. Selim' e başkaldıran 
Pazvandoğlu'dur. Onun da yiğitliğin i öven türküler yakılmıştır Rumeli'de: 

Pazvandağ/u biner küheylan ata 

Haracumtzabt iden bu hasmt mukata 

Vidinkulcazlan baban meteriz kazar 

Aman Padişah aman ne etdim sana 

Üc yüz bin asker baba gonderdi bana 

Askerin içinde yirmi dört Vezir 

Anlar yağmactdtr baba varmazlar kana 

Alu Padişah dedikleri baba sen Vezir girdi oda (Hasan,l987: 101). · 

Eşkıyalar dışında halkın diğer kahramanları da bulunmaktadır. Şehitler, ga
ziler, vatan uğruna, din uğruna fedakarlık yapanlar, halka iyilik yapanlar da sık sık 
türkülerde destanlaştırılmışlardır. Bu kahramanlara türküler, ağıtlar yakılması, 

övülmeleri halkın vefakarlığının ve civanmertliğinin belgeleridir. Yugoslavya'da 
şehit düşen kahraman Panca için yakılan türkü bu konuda önemli bir örneği 
teşkil etmektedir. Türküde Pa nca'nın şehitliği yüceltilmektedir. Şehit olduğu ta
rihin de kaydedildiği türküde, şehitlik, gazilik, cennet gibi Türk-islam kültürün
deki birçok dini öğeye rastlan ma ktadır ki, bu öğeler ortak hafızanın neredeyse 
en kalıcı öğeleri olarak Anadolu'daki edebiyat eserlerinde, türkü lerde, ağıtlarda 
da sıkça kullanılmıştır. 

Be gaziler bilin küffar elinde 

Zerrece korkmadt cam Panca'nm 

Ahiri gezerken gaza yolundan 

Al kana boyandt kolu Panca'nm 

Kahraman misali idi dünyada 

Söylenirdi yam~ gibi kalede 

Çünki şehit düştü cennet-i alada 

Güller donansm ya m Panca'nm 

Şahsuvar oğluna haber olundu 

Ertesi gün cenazesi ktlmdt 

Tarihin yaztldt kabre konu/dt 

Bin doksan da başstz teni Panca'nm 

. Hayltgezdtecelmt bulunca 
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Tabburcllarmedfilnsçıylerolunce 

Zay1 olmaz kwamete vannca 

Dunyalardurdukca nam1 Panca'nm(Hasan, 1987:155-156). 

Rumeli türkülerinde en fazla bahsedilen kahraman şüphesiz Plevne kah
ramanı Osman Paşa'dır. Osman Paşa o denli meşhurdur ki Plevne türküleri 
Türkiye'de, Balkanlarda, Kırım, Kerkük, Kazakistan gibi birçok diyarda söylene
gelmiştir {Önal, 2011:23). Bunlardan sadece bir mısra örnek verilebilir: 

Karadeniz akmam dedi 

Ben Tuna'ya bakmam dedi 

Yüz bin Kaiak gelmiş olsa 

Osman Paşa korkmam dedi (Kunos, 1978:28). 

Anadolu Türkleri arasında yaygın olan, sıkıntılı zamanlarda Hızır'ın veya ev
liyaların yardıma çağrılması olgusuna Rumeli türkülerinde de rastlanmaktadır. 
Şu türküde ortak kültüre.( hafızada yer edinmiş olan Türk halk aşığı Karacaoğlan, 
bu olgulara dikkati çekmektedir: 

Gelen Ahmet Paşa' m kendidir kendi 

Altm1ş bin dal kili"ç..küsuru-hindi 

Kaçma kôfir kaçma ölümün şimdi 

Hac1 Bektaş Veli kalkmiş geliyor 

Şevket/i Efendim, Sultamm Vezir 

Altm1ş bin kiiiçii yanmda hazlf 

Deryalar yüzünde boz at/1 HlZ If 

Benliboz'a binmiş o da geliyor 

Karacoğ/an der ki burda durulmaz 

Gü/eç yüze tatli söze doyulmaz 

Gökteki yildizdan çoktur say1/maz 

Yedi iklim dört köseden geliyor( Birinci, 1987: 51). 

Gündelik hayatın, savaş, felaketler gibi büyük olayiarına nispeten daha 
ufak ve gündelik sayılabilecek, aşk, ayrılık, gurbet gibi sınırlı meselelerini dile 
getiren Rumeli türkülerinde de kültürel ve dini birçok kod ile karşılaşılmaktadır. 
Bu türküler sevda, ayrılık, gurbet, kına gecesi, gelin kaynana atışmaları ve ben

zeri ternalara sahip olan türkülerdir. 
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Şu sevda türküsünde aşık derin aşkını anlatırken istanbul ve Üsküdar ile 
süslemiştir türküsünü. Türküde Anadolu'daki sevda türkülerinde de yer alan 
aşk acısını, kurşun yarasına benzetme unsuru kullanılmıştır. 

Stanbol'denüsçüdar'marasi hey aman aman 

Yakti beni cüzlerinin karasi 

Bende·biçak sende kurşun yarasi 

Ne sebepten efçar senden, gam benden 

Nasil ağlayay1m da ben di Iberan am 

Çençlik gitti elimden (Hafız, 1975: 121). 

Anadolu türkülerinde de sevdiğine penceresinin önünde serenat, bu şekil-
de yalvarma, dini motifler ve yeminlerle yapılmaktadır: 

Bir taş attim dereye 

K1z ç1kt1 pencereye 

K1z Alla'ni seversen 

Al beni içeriye (Hafız, 1975: 119). 

Anadolu türkülerinde olduğu gibi aşık için çok zor da olsa sevdiğinden sev
dasına karşılık alamayınca onu Allah'a hava le etme, türkülerde görülen olgular
dandır. Rumeli türkülerinde de bu tür beddualar yer almaktadır. 

Güzel sana bir niyaza gelmişim 

Dinlemezsen Hak muradm virmesün, 

Gül yüzünü gören kulun olmuşum 

Redidersen Hak muradm virmesün (Hasan,1987:49) . 

Ancak yine de Anadolu'daki aşıklar gibi Rumeli aşıkları da sevdiklerine kar-
şı vefakardırlar. Sevgileri geçici değildir. Ölünceye dek bağlılık söz konusudur: 

Kad1 klZI müftü k1z1 

Sen al/ar giy ben k1rm1z1 

Camilerde cenazemi 

Klfmca severim seni(Hasan, 1987: 55). 

Rumeli türkülerinde de ayrılık, gurbet tıpkı Anadolu türküferindeki gibi aşı
ğın belini büker: 

Tutamadim ben bu yerde bi vatan 

Yastığ1mcülli, yorgamm tiçen 

. Bu aynflk benim belimi büken 
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Yar bükien aman aman 

A ayri düştüm ben vatammdan 
Evimden dostomdan (Hafız, 1975: 120). 

Şu Üsküp yöresi türküsünde ayrılık aşığın ölüm sebebidir: 

Ceviz id im kopardiiar daltmdan 

Cahil-id/m aytrdtlar yarimden 

Ben korkartm ayrtltktan ölümden 

Söyle doktor söyle ölecek miyim 

Ölmeden önce yarimi görecek miyi1J1 (Nuş, 1988: 79). 

Sevdiği ile ayrılıktan Rumeli türkülerinde kader sorumlu tutulmakta, hat
t~ yaratıcıya saygıdan olacak ki kaderi yazan Allah değilmiş gibi, "kaderi yazan 
katip"e sitem edilmektedir. Hatta kaderin elinden yine hakka sığınılmaktadır. 
Anadolu türkülerinde de felek, kader olgusunun ele alınış şekli tıpkı Rumeli 
türküferindeki gibidir {Özmen, 2012:17). 

Sevda özce belô imiş bilinsün 

Kimi yardan kimi candan ayrtldt 

Halime bakup bir hoş ibret olmsun 

Fe/ek beni yardan b~ni candan aytrdt (Hasan, 1987:203). 

Yazan katip yanltş yazmişyaztmi aman aman 

Yazan çatip kara yazmişyaztmi aman aman 

Mineti/en açamadtm yüzüni aman Df!1Dn 

Hak nasip etsin görebilsem yüzüni aman aman {Hafız, 1975: 121). 

Batı Trakya Tü(k geleneğinde akraba iie evlenmek ayıp ve günah sayılır. 
Yani islam'da kendisiyle evlenmenin caiz olduğu, amca, dayı, hala, teyze Çocuk
larıyla evlenmek Batı Trakya geleneğinde haram sayılmaktadır. Zeynep akra
basına aŞık olmuş ve ona kaçmıştır. Halk da Gümülcine yöresine ait şu türküyü 
yakarak Zeynep' i yadırgamıştır. Oysa Anadolu'da böyle bir geleneğe pek rast
lanmamaktadır: 

Ev ardmda popara 

Selam söyle mohtara 

HactAli'nin bir ktzt 
Salmanlt'yamostara · 

Dayam/tr mt Zeynebim 

inamltr mt (Dede, 1978:74). 
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iskeçe yöresine ait şu türküde meydana gelen olay çetelerin eline düşen 
gencin dilinden annesine anlatılmaktadır. Türkü bir sosyal olgu olarak o dönem
deki çeteleri ve yolaçtıkları olayları yansıtmaktadır: 

Evden ç1ktım annem baş1m selamet 

Bozoğlan'a vard1m koptu kwamet 

Yand1m anneciğim yand(m ben senin elinden 

Kurtulamadim anneciğim . çetelerin elinden (Dede, 1978: 76). 

Balkanlarla Rumeli ile ortak geleneklerimiiden biri olan kına gecesi tören
lerinde söylenen .ve Anadolu'da gelin ağiatma türküleri olarak da bilinen türkü
lerde yeralan olgular, motifler büyük oranda aynıdır. Kuzeydoğu Bulgaristan'dan 
derlenmiş olan türkülerden birkaç örnek verilebilir: 

Kahve içti m filcandan balam 

Kenarlan mercandan 

K1z ben seni seviyom, balam 

Hem yürekten hem candan 

Evim i y1ktın, belimi büktün, 

Camm1 yaktın oy nereye? 

Evimi y1ktın, belimi büktün, 

Camm1 yaktın k1z nereye? (Paşaoğlu, 2007:173) 

Şu Rumeli kına gecesi türküsü, birkaç ı,ıfak değişiklik ile Türkiye'de çok yay
gın bir şekilde, günümüzde de söylenmektedir: 

KlZIIcikfar oldu mu, 

Çinilere kondu mu? 

Yollad!ğlm mektupfar, 

Yarim seni buldu mu? 

Mendili eline mendil verdim cebine 

Kara kma yollamiş yar benim ellerime 

Mendilim var mendilden, 

Ben annamam bu dilden. 

Gözlerim yolda kafd1 

Naz/1 yari beklerken (Paşaoğlu, 2007:175) 

Anadolu'da gelin kaynana atışmaları tarzında söylenen türkülere Rumeli'de 
de rastlanmaktadır. Üstelik bu türkülerdeki gelin kaynana motiflerine yüklenen 
nitelikler Anadolu'daki gibidir: 
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Atej başı tuz taşı 

Yedi gün bulgur aş i. 

Teneşire yaraşır, 

Kaynanamın kır başı (Paşaoğlu, 2007:179). 

osmanlı'nın son dönemlerinde toplumda yaşanan açlık ve sıkıntıları yansı

tan, yöneticil~re sitem içeren Anadolu türkülerinin benzerlerine Rumeli'de de 

rastlanmaktadır: 

Eger ben bu açlıkta ölürsem 

Bak/avad~n bana türbe yapsunlar 

Eger ben bu açluğ-ıla ölürsem 

Pazı pitesinden tabut v.apsmlar 

Eger ben bu açluğ-ıla ö/ürsem 

Pişmiş hazır koçı imam kılsunlar (Hasan,1987: 486). 

şu Rumeli türküsü toplumdaki bazı uygulamaların gelenekler adına veya 
din adına ta_rtışıldığını, o dönemlerde de gündelik yaşama dair olguların dinen 
caiz olup olmamaları bakımından değerlendirmeye tabi tutulduğunu göster

mektedir. Aşık'ın tanbura,sını eleştiren, dini değerlere aykırı bulan bir sofuya 

aşık yine türkü ile cevap vermektedir: 

Tanburanm iki teli var 

Bre hey sofi Tann ku/ı 

Bülbüiümdür bana yar 

Tanburam sana n'eyledi 

Sana abdest alma dimez 

Hem sencü/eyin zarar itmez 

Sana namaz kılma dimez 

Tanburam sana n'eyledi(Hasan, 1987: 485). 

Sonuç 
Türkiye'de hemen her Türk çocuğunu Rumeli nağmeleriyle ilk tan ıştıran, müzik 
derslerinde öğretilen Plevne Marşı'dır. Sonra Vardar Ovası söylenir ve sürüp 
gider. Böylelikle Rumeli türkülerinin dilden kulağa, oradan ka Ipiere ve hafızaya, 

hatıralara yolculuğu başlar. 
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Balkanlarda Türk-islam unsuru azınlık durumda olsa da, bölgenin kültürel 
hafızasında büyük katkısı olan Rumeli rengine boyanmış Türk islam kültürünün 
varlığını sürdürmesi ve gelecek nesillere aktarılması bakımından mühim top
lumsal hafıza taşıyıcıları olarak Rumeli türkülerinin tahlil edilmesi önem ·arzet
mektedir. 

Birçok kültürel ve dini kodun ortak olduğu bu hafızanın nakledilmesi için 
hatıriatıiması gerekir. Hatıriama için araçlar ve mekanlar gereklidir. Sözlü kültü
rün önemli bir unsuru olan türküler de bu araçlardandır. Türküler hem kültürel 
hafızanın üretildiği bir alan, hem de zaman geçip de yaşatıldıklarında da hafıza
nın taşıyıcıları görevini üstlenmektedir. 

Sosyolog P.Sorokin'e göre"her sanat türü, içinde bulunduğu kültür tipinin 
zihniyetinin bir ürünüdür ... Başka bir deyişle sanat, yaratıld1ğ1 döneme dam
gasml vuran kültürel zihniyetin estetik olarak cisimleşmesidir."(nakleden:Uiu
soy, 1993:253). Her sanat eseri, edebiyat eseri mutlaka içerisinde teşekkül 
ettiği toplumla dinamik bir ilişki içindedir. Kah topluma bir şeyler katmakta, 
dönüşümler kazandırıp geleceğe dair perspektifler kazandırmakta, kah fikirler 
vermekte, geçmişi hatırlatmakta, köklere atıflarda bulunmakta sosyo-kültürel 
hafıza aktarımına aracı olmaktadır. Rumeli türkülerinin taşıdığı zengin hafıza 
kayıtları da bu bağlamda değerlendirilmeleri ve daha derin ve tarihsel, sosyo
lojik bağlamlar çerçevesinde ineelenmeleri elzem görünmektedir. 

Toplumun mazisini hatırlaması bireyin kendi geçmişini hatırlaması gibi 
değildir. Birey hatırladığı geçmişe bizzat şahit olmuştur. Toplumun geçmişini 
hatırlaması için, geçmişteki değerlerini taşıyabilme~i için şahitlik yapacak olgu
lara ihtiyaç vardır. işte Rumeli türküleri bir nevi Balkanlarla ortak geçmişimizin 
şahitleridir, hafıza aktarıcılarıdır. Ve bu şahitlik o kadar verimli ve bereketlidir ki 
bu konuda her bir Rumeli türküsü için ayrı birer çalışmaya yapmaya değerdir. 
Zira adeta Balkanlar'daki sosyal hayatın tasvirini sunan birçok kültürel ve dini 
kod, bu çalışmada kullanılan türküler aracılığıyla kısmen analiz edilebilmiştir. 

Sözlü kültür ürünü olan türküler ancak kolektif bellek ile geleceğe, bugün
lere taşınmıştır. Şayet kolektif bellekte yer edinmeselerdi yok olup giderlerdi. 
Bellekte yer bulmaları ise bellekte karşılıklarının olduğunun göstergesidir. Yani 
kültür öğeleri (dil, din, sanat, gelenek, görenek vb) birlikte kolektif bellekte 
birbirini besleyerek saklı kalır, muhafaza edilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 
Rumeli türküleri tarihten günümüze varlığını sürdüren, çok mühim kültürel ha
fıza alanları oldukları gibi, görülen o ki Anadolu ile ortak olan kültürel mirası, 
belleği geleceğe de taşıyacak, bu ortak kültürün izlerini payidar kılacak sanat 
eserleridir. 

., 
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(*) Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi. 
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