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Rize Türküleri
1-Askoroz deresinun
2-Akayi Taşlidere
3-Arhavi’nin dağına
4-Asker ettiler beni da
5-Asker ettiler beni
6-Aykiri yol uzuni
7-Ayşe Fadime
8-Başındaki çembere
9-Belindeki tabanca
10-Ben eleyim eleyim
11-Bilettum orağumi
12-Bir türkü diyeceğum
13-Bu dere akmayinan
14-Bu gece rüya gördüm
15-Çakal yesun anani
16-Çayeli’nden öteye
17-Çemberumun ucina
18-Dağlara yağayi kar
19-Denize var bi kara
20-Dere kütük götürür
21-Duman dağdan yukarı
22-Duman dağdan yukari Hemşin
23-Dumanim derelere
24-E paçi çeşanuni
25-Fadime çemberunun
26-Gel çikalım konağa
27-Gel yüküni vurayim
28-Gelemedim Eminem
29-Gemiye çektum yelken
30-Gökte yulduz ay misun
31-Haburanın ekini
32-Hala geldum evune
33-Haldoz’un portikali
34-Hatçem gider garadaşa
35-Hayde gidelum hayde
36-Hemşin’in yaylalari
37-Karardi Karadeniz
38-Kavron Yaylasina bir gelin gördüm
39-Kerez Çiçek açayi
40-Kesme kiraz dalini
41-Kiremite su düştü
42-Kızılağaç yaprağı
43-Koy ateşe kazanı
44-Neren ağrur
45-Nokta hala destanı (Ahmet’im)
46-Oy dağlarum dağlarum
47-Parmağında yüzükler (Eminem)
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48-Peştemalun düğümi
49-Sarı çiçeğim sarı
50-Sen orada ben burada
51-Sırt üstüne tencere
52-Sivrinun tepesine
53-Soğuk suyun başina Eminem
54-Suda pişmiş misiri
55-Şişmanoğli vurdiler
56-Şu gelen kayik midur
57-Tabancamın sapini
58-Teyze kizun
59-Teyze yanliş gidersun
60-Türki deyirum sağa
61-Uydum yarun sözine
62-Yayladan gelir koyun
63-Yayladanki yürüdüm
64-Yenge kızın
65-Yeni çikayi yeni da
Trabzon Türküleri
1-Ağısar dereleri
2-Ah dağlar serin dağlar
3-Alaca çoraplari ayağina dar idi
4-Alime›dir kız senin adın Alime
5-Anam beni vay beni
6-Anam vay olsun beni
7-Asmam senin dalından
8-Atma beni yabana
9-Ayağına yemeni
10-Ayna ayna ellere
11-Bel bağımın tokası
12-Ben ağlarum el güler
13-Ben bir yarin bakışına
14-Ben burali değilim
15-Ben kemençe çalamam
16-Bir oda yaptırdım
17-Bir yiğit dünyada keleş gezende
18-Bizim köyün kizlari
19-Bizim yayla düz gibi
20-Böyledir yar böyledir
21-Burasi yayla yoli
22-Çiktuk duzlerden dağa
23-Dere sürer gazeli
24-Derenin balıkları
25-Derenin kenarina da sereceğum kilimi
26-Dirvana vurdum uçti
27-Divane aşık gibi
28-Dumanim derelere
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29-Duman aldi dağlara
30-Engeller koymuyor
31-Eser bahar rüzgari
32-Ey Fadime’m niçun niçun
33-Ezelidir deli gönül
34-Fincanı taştan oyarlar
35-Gemiciler kalkalım
36-Gemiler Giresune
37-Gene geldi yaz başi
38-Gül Hanım dedikleri
39--Güneş aliyi güneş
40-Haburadan görünür
41-Hadi gidelum çorttan
42-Hasta oldum derdune
43-İki de bülbül bir derede
44-İslandi da ötmeyi
45-İşte geldim ekim büküm
46-Kahveciler kahve koyar fincana
47-Kapısının önünde
48-Kar yağayi yağayi
49-Karşi beri mezere
50-Karşıdan gel göreyim
51-Kayalar aşamazsun
52-Kazma vurdum çimene
53-Kemençemun telleri
54-Kiz sana demedim mi (sallama)
55-Kuko daldan aşağı
56-Maçka yollari taşli
57-Maçka›nın yolu taşlık
58-Mayıs ayı gelende
59-Mektup yazdum alasun
60-Menşure dedukleri
61-O sari çemberuni
62-Of çayirum çayirum
63-Of Çaykara yollari
64-Ormanda alacalar
65-Otur da konişalum
66-Oy benum sevduceğum da
67-Oy çalamadım gitti Sürmene havasini
68-Oynayin kiz oynayin
69-Sabahtan kalkar gızlar
70-Sen bu yaylalari yayliyamazsun
71- Sen bu yaylalari
72- Silme gözyaşlarımı da
73- Soğuk soğuk akayi
74- Suyun altina testi
75- Şapkamın tereği düz
76- Terazi tartayirum da
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77- Trabzon›dan çıktım uzun yazılar
78- Tütünlükte haneler
79- Yağmur yağayi yağmur
80-Yağmur yağayi (Kar yağar ıslanırsın)
81-Yan yana oturalum
82- Yayladım koyunu
83- Yaylanın çimenine
84- Yaylanun çimenine gelu oturu kizlar
85- Yeni yaptım
86- Yine geldi yaz başı
87- Yol gider mi gider mi?
88- Yükledim kır atıma
Görele Türküleri
1-Ağısar’ın balını da
2-Ah kavaklar kavaklar
3-Akan dereler gibi
4-Al eline feneri
5-Al tavandan belleri
6-At benim atım idi da
7-Atmacayı vurdile
8-Ben keçiye gidemem
9-Biz hepimiz üç kardaş
10-Çavuşlu diye diye
11-Çitten söktüm çangalı
12-Daldım göllere daldım
13-Evlerinin önünde kara üzüm asması
14-Eyvah eyvah ben gelin oldum
15-Fındık attım harmana
16-Görele’den o yani
17-Görele’nin içinde ikiliyim ikili
18-Hayde hayde gidelim
19-Koyunum kuzuladı
20-Mektup yazdım acele
21-Pencerenin üstüne
22-Püsküllüdür püsküllü
23-Sarı kızın ayağında yemeni
24-Üç güzelin sevdası
25-Yayla çimeni budur
26-Yaylanın soğuk suyu da
Artvin Türküleri
1-Ay döne
2-Ben bir avuç kişnişem
3-Bir güzel ki
4-Bir yiğit gurbete varsa
5-Bizim yerler dutludur
6-Bu babamın evidir
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7-Bulutlar oynar oynaşır
8-Çeper çektim
9-Çift candarma geliyor
10-Çıktım Sazgirelaya
11-Derede değirmenim
12-Fincan içi fil olur
13-Gel benim gül yüzlü yarim
14-Gelin çıkma kiraza
15-Gökerçin vurdum kalkmaz
16-İndim çayırı biçmeye
17-İndim dere ırmağa
18-Karşıda çevirmeler
19-Keklik
20-Kız belin incedir ince
21-Leblebi koyarlar tasa
22-Mahramamda kişniş ilen
23-Merekte sarı saman
24-Okudun mu güzelim
25-Sallanı sallanı gelir geçersin
26-Senden bana yar olmaz
27-Suya giden sürmeli kız
28-Tahıl sardım harmana
29-Yayla güzelini gördüm
30-Yenge geldi hoş geldi
Artvin-Oğuzeli Türküsü
1-Haykırdı çıktı meşeden
........
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ÖNSÖZ
İstanbul’a yerleşen Rize merkez mahallelilerin kurduğu RİMER Derneğinin
kurucu başkanı Recep Ali Aksoylu benden Rize türkülerini kitaplaştırmamı istediğinde bu
işi önce üstlenmek istemedim, yeteri kadar zaman ayıramayacağımı düşünüyordum. Sonra
Rizeli bir müzikolog olarak bu işi yapmak bana düşer dedim ve kolları sıvadım.
Ankara Radyosunun değerli THM Müdürü Sabri Sabuncu’nun kapısını çaldım.
Sağ olsun, bana 250 sayfa nota indirdi, taşınır belleğe yükleyip elime verdi. Kendisine
teşekkür ediyorum.
Halk türkülerimizi derleyen, kayıt yapan, notaya alan, radyo arşivlerine koyan
bugün aramızda olmayan canlara rahmet ve saygılar sunuyorum.
Rize türküleri deyince sadece Rize ve Rizeli sanatçıların söylediği türküler değil,
tüm Doğu Karadeniz gelmeli aklımıza ve mozika (armonik), kemençe, tulum. Bu bağlamda
kitabımızda Artvin’den Görele’ye kadar türkü bulacaksınız.
Derlemelerim sırasında sağ olan, adlarını kitaba aldığım birçok güzel insan şimdi
aramızda yoklar. Keşke onların sağlığında bu kitabı basmış olsaydım. Kitabı dizgiye
verirken içimden bunlar geçiyor.
Kitap boyunca adları geçen o güzel insanlara, birçoğu ile tanıştım arkadaş oldum,
birçoğu eski arkadaşımdır, akrabamdır, komşumdur... Adı geçen herkese tek tek teşekkür
ediyorum. Bu kitabı onlar için bastım, onların eseridir, ben sadece onları bir araya getirdim.
Onlara bir teşekkür armağanım olsun, bu kitap asla parayla satılmayacaktır.
Gerek kitap halinde, gerekse DVD içerisinde pdf dosya olarak isteyen herkese,
dedesinin ninesinin adı burada geçenlere er veya geç ulaştırmak niyetindeyim.
Kitaba giren her bir satır için katkı veren herkese...
Kitabı okuyan ve dağıtan her birinize...
Sonsuz teşekkürlerimle, ışıkla, sağlıkla, iyilikle...
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Mahiye Morgül

RİZE TÜRKÜLERİ DEYİNCE
Rize türkülerinin ilk radyo ses kayıtlarını Ankara Radyosunda yapmış olan Hasan
Sözeri kitabımızın doğaldır ki başmisafiridir. Üstelik Portakallık (Haldoz) mahallesinden
komşu ve akrabayız.
Adından da anlaşılacağı gibi, mahallemiz, portakal, lahana, mısır, vb sebze
meyvesiyle çok bereketli bir hal idi, eski adının Hal-düzü (Haldoz) olması hiç şaşırtıcı
değil. Bu bereketi türkülerinde ve Haldoz Horonu gibi horon adlarında da görebiliyoruz.
Hasan Sözeri derlediği türkülerin çoğunu bu mahallenin türkücü kızlarından ve
ninelerimizden almıştı. Bunlardan Fatma Morgül (annem Fincinun Fadime), Hafize
Erdoğar (Hacoğun Hafize nine) ve Esma Aydın (Ekşoğun Esma aba) birer atma türkü
ustasıydılar. Hafize nine ayrıca zeki cevaplarıyla ünlüydü, daha anlatılır. 1930’larda yalıya
(İslampaşa kahvesi) koşar adı verilen şairler gelirmiş, mahallenin şair kızlarına iki satır
türkü/şiir salınır, en zeki cevabı kim verecek, merakla beklenirmiş.
Hafize ninenin cevabını torunu Tayfun’dan dinleyelim:
Soru :
Cevap:
Soru :
Cevap:

“Kuşlardan hangi kuştu/ Kalça belden yukari”
“Oturu çimenluğe/ Hep atlar başukari” (çekirge)
“Kuşlardan hangi kuştu/ Yavrisina süt veru”
“O yarasa kuşidu/ Hep saçaklara duru” (yarasa)

Annemin koşar geleneğini kendisine nasıl aktardığını Şenol Morgül anlatıyor:
“Babaannem pişirdiği yemekten elime bir tabak verirdi, Hafize nineye götürmemi
isterdi, ona sor ki ‘Kuşlardan hangi kuştur / Kalça belden yukari’. Cevabını al gel. Giderdim,
o tabak içi boş çevrilmezdi, içine mutlaka fındık üzüm bir şeyler konurdu ve babaannemin
beklediği ‘Oturu çimenluğe / Hep atlar baş yukari’ cevabını alır gelirdim.”
Bu noktada, bir kültürü çocuğa aktarmanın en mükemmel yolunu bu örnekte
görüyoruz. Bu geleneğin canlandırılması için koşarlı atma türkü şenlikleri yapmak ve bu
yöntemle çocukları şenliğe hazırlamak en doğrusu olacaktır.
Koşarlı türkü deyince...
Koşar ile yapılan atışmalar Rize türkü geleneğinde önemlidir. Genellikle kız –
erkek atışması şeklinde görülür. Böyle bir öyküyü Gündoğdu Akpınarlı Fevzi Kar dayıdan
dinledim.
Fevzi dayının bizzat gençliğinden tanıdığı Gündoğdulu şair Osman dayı varmış.
Osman dayı bir gün ceketini omzuna atmış Cimil’den geçiyorken yolda 18 yaşlarında bir
kız çocuğun ot kestiğini görmüş, ona bir türkü atmış, kızın ne cevap vereceğini merak
etmiş.
Soru
Kız
Soru
Kız

:
:
:
:

Sen edersun inek yer/ Bunda ne kârun vardu
Sen geymedun çuhani/ Yoksa koli mi dardu
Alu giderum seni/ İki da eve vardu
Sen misun kocalari/ yoksa ortağun vardu

Osman dayı bu öyküyü “Cimilli kız beni mat etti, kaçtım ordan” diyerek bitirir.
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Şair Hutanın Ali bir gün Osman dayıya bir türkü atmış, Feyzi dayıdan dinliyoruz:
H.Ali : Osman dayı bu sabah erken indun yaliya
O.dayı: Bu sabah kocakari atti beni avliya
H.Ali : Sevu okşasan oni sarsan oni havliya
O.dayı: Tutuliyi mi oğa el atayi davliya
(Davliya el atmak; sopayla dövecekmiş gibi yapmak.)
Koşarlı türküler ağırlıklı olarak kız-erkek atışması biçimindedir. Atışmaya bir ayak
verilmesiyle şair türküye ön koşmaktadır. Koşarlı dememizin nedeni budur.
Kız-erkek atışmalı böyle bir türkü, “Bu gece rüya gördüm olmadı bağa ayan” diye
başlayan türkü, Hasan Sözeri tarafından radyo repertuarına kazandırılmış, Cemile Cevher
Çiçek ile birlikte Ankara Radyosunda seslendirilmiş ve kaynaklara ikisinin adıyla geçmiştir.
Kız : Bu gece rüya gördüm, olmadı bağa ayan
Erkek: Kemencemun sesine, uyan sevduğum uyan
Kız : Ben bu gece rüyama, gördüm sen ölmiş idun
Erkek: Ben da gördum rüyama, sen benum olmiş idun
Kız : Gene gördüm rüyama, güya darildun bağa
Erkek: Ben da gördum anani, olmiş bağa kaynana
Kız : Soralum bu ruyayi acep nedur mağnasi
Erkek: Boyle olur he binam savdalinun ruyasi
Atışma geleneğinde türkünün şakacı sözle bitirilmesi gerekir. Yukarıda verdiğimiz
örnekte son satırlar kural dışına çıkmıştır. Buradan anlıyoruz ki radyo dinleyicisi için iki
satır daha eklenmiştir.
Koşarlı türkülerin “üç türkülü türkü” formunda olanları vardır. Dursun Kaptan türküsünde örneğini göreceğiz.
Türküyle mektuplaşmak...
Rize’de şiirle mektuplaşmak gelenekti.
Bir de, sevdasının adını güya anlamasınlar diye tersten söylerdi. Örneğin, Eminem
diyecek, Menime der. İki bin yıl önce Rizeli Mete Oğuz’un tarihe geçmiş mektupları da
böyledir.
Kralın, ince belli dal boylu güzelliğiyle dillere destan Eminesine (Eminom/
Monime!) yazdığı dörtlükler halinde mektupları Rize Kalesinden Roma’ya (MÖ.63)
ganimet olarak götürülmesi tarih kitaplarına girmiştir. Şu mealde satırları var:
Sana söz veriyorum Eminem
Bir daha Roma’dan borç almak yok
Koynuna girer gibi
Gideceğim Romanın üstüne
Eminesi (Monime) için yazdığı mektuplardaki atma türküler çok ünlü olmuştu. İyi
bir hatip ve şairdi. Mektupları operalara ve tiyatrolara malzeme oldu.
Emine adı, D/Y/A/E fonetik dönüşümlerle, Latince Domna, Urduca Yumina,
Arapça Amine, gibi daha geniş coğrafyalarda karşımıza çıkmaktadır.
Aşağıdaki satırlar Mozart’ın Mitridate operasında kullanılan eski Almanca
metinden alınmıştır, İtalyanca çeviriden Almancaya çeviridir. Rize tarihine ışık tutması
açısından ayrıca önemlidir.
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Mithridat hofft Rom noch zu besiegen
Verläßt Monimens Arm, um in den Krieg zu ziehn.
Rom setzt ihm siegreich nach, sein Land wird eingenommen
Doch soll das stolze Rom Monimen nicht bekommen
Eh dieß der Prinz erlaubt, befiehlt er ihren Tod
Ein Sklav eröffnet ihr, was Mithridat gebot
So, ruft sie, raubt mir auch die Hoheit noch das Leben?
Die für entrißne Ruh mir einen Thron gegeben
Auf dem ich ungeliebt, durch Reue mich gequält
Daß ich den Niedrigsten mir nicht zum Mann erwählt
Fransa’da “Monimeye Mektuplar” adında tiyatro eseri yazıldı, sahnelendi. Halen
Fransa’da kızlarına Monime adı veriliyor ve aslının Emine olduğu bilinmiyor.
2009 yılında tarihçi Murat Arslan’ın doktora tezi olarak yazdığı “Romanın Büyük
Düşmanı Eupatore Mitridate VI” biyografi kitabında, Mitridate’nin sevdası Emine’nin
babasına pahada ağır hediyeler, altınlar, kumaşlar hediye ettiği, onun da bunları atın üzerine
koyup şehirde dolaştırarak teşhir ettiğinden söz ediliyor.
Kitapta bu bölümü okurken annemin kinayeli benzetmesini hatırladım. Birisi
gösteriş için malını teşhir ettiğinde alaylı şekilde “He he, hepsi senin hepsi senin” derdi.
Sanki Emine’nin babası kralın hediyelerini teşhir ederken ona “Hepsi senin mi?” diye
soranlara, “He he, hepsi benim hepsi benim” demişti.
Görele’nin “Şirip şi” horon türküsünde bu öyküyü tamamlayan sözler var, ileri
sayfalarda okuyacaksınız.
Bir diğer Görele türküsünde, “Sarı kız dediğin bir ince kızdır” derken tüccar kızı
olduğunu, belinde bin liralık kemer olduğunu söyler.
Sarı kız dediğin bir ince kızdır
Babası bezirgân kendisi nazdır
Bin liralık kemer beline azdır
Dön gel dön gel gadaların alayım sarı kız...
Bu sözler Emine’ye gönderme görünüyor. Hem de Rize’den gelin giden bu sarı
kıza hasret kalmış, efkârlı efkârlı, dön gel diye çağırıyor gibidir.
Görele türkülerinin birçoğu Çavuşlu’dan çıkmıştır. Bunu biraz açalım; sözcüğün
aslı Uşağ-Oğuzlu, Çağa Oğuzlu, sıkışarak Çavuşlu haline gelmiş gibidir. Mete Oğuz
bir Oğuzlu Çağadır! Çağa Bey, Saka Bey, Çağatay Hanlığı, gibi eski İskit Türk adlarını
çağrıştırıyor.
Bugün Rize türkülerinde çokça Emine geçer, dikkat çekiyor. Hepsinde sanki
tarihteki Emine var.
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Sabahtan gördüm seni
Çok beyaz geldun bağa
Konakta mı büyüdün, oy oy Eminem
Güneş çalmadı sağa
Parmağune yuzukler
Koluna bilezukler
Oy sana dolanayim, oy oy Eminem
Nedir bu güzellukler
.......
Fevzi dayının şairliği...
Gençliğinde şairmiş. Akpınarlı bir bekâr arkadaşı ona beni evlendirin diye bir şiir
yollamış, o gece uyumamış cevabını hazırlamış.
Fevzi kardeş bu sene ne zevk var ne da neşe
Sanki kesileceğum evden yururken işe
Boyle yaza girilmez böyle girilu kişe
Ne yağ ettum ne de mum yaş geldi otuz beşe
Haçan ki davranurum yaş da gelu yetmişe
Mektup yazmak istedum bazi ahbap dost eşe
Teselli eder beni bazilari az bişe
Yaz gelu çiçek açar, çifin guli menekşe
Bazisi kıymet veru az da ola yemişe
Ben da şimdi dönmişim yabani karamişe
Babama bir şey soyle sen da bak habu işe
Evi braktum geriye bi taraba bir koşe
Onbeş seneden beri yuriyirum yokuşe
Fevzi dayının cevabı:
Aldum bi mektubuni yaba kaldum ne işe
Hiç derduni demedun ne dosta ne da eşe
Hangi zalum çikardi yaşuni otuzbeşe
Daha sen nere varsun daha isun onbeşe
Kalk da bi duğun ede, yeniden başla işe
Biri Fadime ise biri olsun Ayişe
Mevla da veru sağa bikaç tane peşpeşe
O zaman dolaşusun hep guluşe guluşe
Deduğumi etmesan devam eyle yokuşe
Anla ki çarpilmişim git da okun keşişe!
.....
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1924’de Rize’ye gelişinde Atatürk’e kemençe çalan kimdi?
Fevzi dayı anlattı. Mataracı Mehmet Efendi Gündoğdu Eskikale’den bir kemençe
ustasını evindeki bu tarihi buluşmaya davet etmiş. Fevzi dayı kemençecinin adını
hatırlayamadı. Atatürk’e kemençe çalan kimdi, aramaya devam ediyorum.
Fevzi dayı onun da şair olduğunu, Ahmet adındaki oğluna attığı üç türkülü türküyü
anımsadı. Şair kendi oğluna laf konduracaktı.
Gittun aradun buldun
Yahudi pazarindan
Bulunmiyan kumaşi
Kendi yiğite benzer
Sözleri ite benzer
Kari kumandan başi
Fevzi dayının canlı kaynaklardan dinlediği bu anılardan bazıları “mayana1950”
youtube adresimde yayındadır:
https://www.youtube.com/watch?v=noJWWWp-6bA&index=66&list=UUaTIEpqK_B1z6DZ3hDEtpwg

Bu kayıtta Atatürk’ün Potomya’ya okul yapılması için yaptığı görüşmeyle ilgili
bir bölüm var. Feyzi dayı, Potamya’ya okul yapılmasına karşı çıkan faizci Karahoca’yı
anlattı. “Okula giden olursa ben burada tefecilik edemem” diye düşünmüş olmalı ki “Bu
okula gidenin cenaze namazı kılınmaz” diye fetva vermiş. Okul için tahsis edilmiş kalasları
yaktırmış. Daha sonra şapka isyanının arkasında da onun olduğunu anlattı.
.....
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Atatürk’ün Rize’yi ziyaretinde ana konu eğitimdi
Aşağıda,1924’de Atatürk’ü ve beraberinde Rize’ye gelen Miralay Mehmet Arif
(Finci) ve Rauf Orbay’ı görüyorsunuz:

Portakallık ve İslampaşa mahallesinden ilk mektep mezunu 10 kadar çocuk
Atatürk’ün huzuruna çıkartılmış, Gülbahar İlkokulu’nun o zamanki öğretmeni Mustafa
Erdoğar (Hafız dayı) yetiştirdiği en değerli öğrencileri Atatürk’e tanıtmıştı.
Hafız dayı, 1927’de Türkçe Alfabeyi Rize’de ilk öğretendir. Yani Rize’de ilk Türkçe
alfabe Gülbahar mektebinde öğretildi. Atatürk, işte o okulda Hafız dayının öğrencilerinden
bir kısmını yatılı okuttu.
Tophane Sanat Mektebinde okuyanlardan Muammer Morgül 1926’da Uçak
Fabrikasının ve 1934’de Malatya Sümerbank’ın kurucu teknisyeni oldu. Yine Atatürk’ün
Moskova’ya teknik ziraat okumaya gönderdiklerinden Fuat Morgül, Ardahan Kafkas
Arıcılık Enstitüsünü kurdu, ilk bal süzme makinesini yaptı, bir tane de Rize Ziraat
Müdürlüğüne hediye etti, İslampaşa ve Portakallık mahallesinde çok sayıda gence tamirci
tezgahı kurdu, lehim işi ve fener yapımı öğretti.
Fuat Morgül’ün Rusya’dan getirdiği gramofon ve keman (Gülcemal vapurunda
Romanyalı yolcudan satın aldığı) ailemizde ve hatta mahallemizde Türk Sanat Müziği
tohumlarının yeşermesinde aracı olmuştur.
Hafız dayının kendi yeğenlerinden Mehmet Ali Erdoğar ile Sabri Erdoğar inşaat
üzerine eğitim alarak daha sonra Trabzon Karayolları Müdürlüğünde mühendis oldular. İlk
Karadeniz sahil yolu onların eseridir. Bu aileden Erol elinde akordeonla Rize’ye gelirdi,
avluda tango müzikleri çalardı, bütün mahalle onu dinlerdik.
Yıllar sonra ben de Rize Halk Eğitim Merkezine gidecek akordeon çalacaktım,
daha sonra Yardımcıların torunlarına akordeon öğretecektim. Anladım ki ekilen her sanat
tohumu mutlaka yeşeriyor.
....
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Haldozun müzisyen ablası deyince...
Haldoz’un bereketli topraklarında yetişmiş müzik cevheri bir ablamız vardı.
Yardımcıların Zehra (Orhon) ablamız. Yerel adıyla Sofinun Zera.

Zehra ablamızın yeğeni diş doktoru Fikret Gürses, gençliğinde çok güzel ağız
mızıkası çalardı. Sevgili ablamızın oğlu Şafak Orhon annesinin kemençesiyle, torunlarından
Berkay Ersayın keman ve kemençeyle, çalmaya devam ettiler.
Bu mahallede gelenek olduğu gibi, Zehra ablamızda da türkü ve şarkı birbirinden
ayrılmazdı, aynı zamanda ud, cümbüş, kemençe ve mozika çalardı.
Aşağıdaki iki adreste Zehra Orhon’u mozika ve kemençe çalarken göreceksiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=2c25bjm_f0E
https://www.youtube.com/watch?v=Z25om8t2UA4
Son ziyaretimde Zehra abladan sarı çemberli bir türkü istedim. Aşağıda yer alan 1
numaralı ezgiyle söylemeye başladı ve gerisi geldi: (28 Ekim 2013)
Başundaki çemberun
Ben olayim sarisi
Ayrilanlar kavuşti
Bize olsun darisi
Yazmasinun ustine
Sari sari perçemi
Versa bi tutamini
Atlaturdum veremi
Başundaki çemberi
Kim işledi işledi
Yanağunda izi var
Kim dişledi dişledi
Nenesinun evine
Nazli nazli dolanur
Gel dedum da gelmedi
Nenesine inanur
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Notasını gördüğünüz 2.horon ezgisini ilk defa Leyla ablamdan duymuştum. Ablam
düğünlerde mozika çalardı, onun ezgileriyle büyüdüm diyebilirim. Anlatırlar, ağaçlara
çıkar, dalına tüner öyle söylermişim. Bu yüzden evde lakabım “tinika” olmuştu. Ancak
fonetik analizde ilerledikçe, bu sözcüğün müzik sesi çıkartan, “tını-layan” ve müzikte
“tonalite” kavramıyla kökdeş olduğunu fark ettim.
Sonra... Akşamüstleri Çınarın Ümmiye aba pencereye oturur, kemane (kemençe)
başlatırdı. Ertesi akşamüstü kaval çalardı. Hep akşamüstleri duyardık sesini, hüzün o
saatlerde çöküyor demek ki.
Sonraki yıllarda torunlarından Recai (Atakan) kemençe çaldı. Evin bereket anası
Seher aba ise şiir küpüydü, atma türküye başladığı zaman tükenmek bilmezdi.
İlk ud çalmaya başladığımda (1964), ben de açık pencerenin önünde ağaçlara
karşı çalmayı seviyordum. Sonra mehtapta turunç ağacının altında veya balkonda
çalardım. Yazları akşamüstü gün batarken sahilde... Bizim sahilde deniz ile yol arasında
küçük bahçelerimiz vardı, komşumuz Havva’ların bahçesinde gölgeli ağaç vardı, onun
altına serilirdik, muhteşem gün batımı manzarasında ud çalardım. İlk şarkım hep oydu,
“Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben / Gün batar kuşlar döner dönmez bu
yoldan beklenen...” söylemek için inerdim sahile. Tepsi gibi kocaman ateş gibi parlayan bir
güneş inerdi denize... İlham getirirdi.
“Bu akşam gün batarken gel”...
“Akşam oldu bastı da yine kareler, gel gel aman...”
Bu şarkılar benim kendi kendime notasını deşifre ettiğim ilk şarkılarımdı.
Bizim mahallede ayırımsız bütün müzikler çalınırdı, her türün çalanı da, söyleyeni
de, dinleyeni de vardı. Böylesine zengin bir kültür ortamında büyüdük.
Kuvarozun limonundan daha ünlü Gülbahar ilkokulu vardı...
Limonuyla türkülere giren Kuvaroz’un şimdiki adı Gülbahar, çok daha önemli
bir üne sahipti. Amasya Dulkadiroğlu beyliğinden saraya gelin giden Gülbahar Hatun
tarafından 500 yıl önce yaptırılmış bir ilkokulumuz vardı.
Gülbahar İlkokulunda okurken, Askoroz’dan Müftü Mahallesinde kadar, sahilden
Gülbahar’dan tepelik yerde Ramanoz’a kadar bütün çocuklar beraberdik, zengin yoksul
ayırımsız arkadaştık, annelerimiz birbiriyle arkadaştı, hepimiz akraba gibiydik. Annem
40’lı yılların karne günlerini anarken Ramanozlu ninenin furnesi mısır ekmekleriyle
Andonlu ninenin mincileri şükranla anılırdı. Dayanışma kültürü genlerimize böyle yazıldı.
Tarihe ilgimiz ise okulumuzun Gülbahar adıyla başlardı. Özetleyeyim:
Amasya beyliğinden saraya gelin giden Gülbahar Hatun, “Bilim yapmak ibadettir”
itikadına sahip bir kökten geliyordu. Oğlu Yavuz’u Trabzon’da büyütürken sahil boyunca
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sayısız fen bilimleri okutan medreseler açtı. Bağdat’tan ve İslameli’den (Şam) getirdiği
müderrislere cennet bahçelerin arasında konaklar verdi.
Bu okulda tarihi değerde bir anım oldu. 1958 senesinde 2.sınıftayken teneffüste
elimi kesmiştim, akan kanımla defterin ortasına kocaman Kıbrıs haritası çizdim.
Öğretmenim bunu gördü, gazetecilere haber verdi, okula gelip beni çektiler. Rize Kültür
dergisinde yayınlandı.
Gülbahar okulumuz şimdi yıkıldı, adı tarihten silindi. Onun yerine mahallenin
varlıklı bir ailesi tarafından yeni okul yapıldı, adı değişti, MEB yeni okulun bir
kütüphanesine bile Gülbahar Sultan’ın adını vermeyi akıl etmedi. Benzer şekilde yıkılıp
yeniden yapılan İslampaşa İlkokulunda ise örnek olacak bir şey yapıldı, toplantı salonuna
mahallenin Kuvayi Milliye şehidi topçu Süleyman Asaf’ın adı verildi. Bu okulun onarımını
ücretsiz yapan da S.Asaf’ın mühendis torunu Necati Mercan’dı. Gülbahar’da şimdi sadece
camide adı kaldı, oysa Gülbahar Sultan cami değil okul yaptırmıştı.
Gülbahar Hatun medresesinden yetişerek İstanbul’a giden çok kişi Osmanlı
bürokrasisinde önemli görevler aldı. Sarayda her yıl yapılan baş müderrislik yarışmasında
Rize 40 kere birincilik almış olan tek şehirdir. En son birinci olan Koratacı Mercan Dede
İslampaşa mahallesinden olup, S.Asaf’ın babasıydı.
Bu arada belirteyim, bugünkü dekana karşılık gelen bir kariyer olan başmüderrislik,
Osmanlı döneminde davet edilenler arasında yapılan “Zor soru sorma yarışması” ile
belirleniyordu. Biraz daha açalım; kimsenin çözemeyeceği kadar zor olan soruyu hazırlayan
olmak şarttı.
Saygıyla anmalıyım, Hasan Sözeri’nin kızkardeşi Seher öğretmen 1950-60’larda
Gülbahar İlkokulunda öğretmenimizdi. Mahallenin ilk bayan öğretmeniydi, 23 Nisan
bayramlarında bize beyaz elbiseler hazırlar, kız kardeşlerine diktirir bize giydirirdi.
Seher öğretmenin eşi Coşkun Yıldırım benim sınıf öğretmenimdi, sesi çok güzeldi,
bize koro çalıştırırdı. İlk defa Rize türküsü dışında türkü ondan öğrenmiştik.
Müsamerenin sonunda okulun tahta zeminine vura vura horon oynardık.
Vurun vurun vuralım
Tahtaları kıralım
Gülbahar mektebini
Yeniden yaptıralım
Sis dağinun başina
Borana bak borana
Sayin müdürümüzü
İstiyoruz horona
Çağırdığımız öğretmen gelir horona katılırdı. Böyle tek tek öğretmenlerimizi
horona alırdık.
Mayıs’ın ilk haftası sene sonu Hıdrellez pikniğine götürürlerdi bizi. Askoroz’da
şimdiki Öğretmen Evinin orda deniz kenarında, ya da Ramanoz sırtlarında piknik yapardık,
şarkılarımızı oralarda söyler horon yapardık.
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Haldoz’da şarkı-türkü beraberdi
Hasan Sözeri’nin baba evinde ve büyüdüğü bu mahallede Türk Müziği (keman, ud,
cümbüş) ve yöresel müzik (kemençe, mozika) çalıp söyleme geleneği vardı.
Şarkılar en ciddi tavırla hatasız söylenirdi. Bu muhabbetler Aydemir Morgül ile
devam etti, ben tanığıyım. Bu muhabbet meclisleri birer müzik okulu gibiydi. Babamın çok
sevdiği “Olsun erenler” şarkısı mutlaka ilk önce söylenirdi. Udi Aydemir ağabeyim “Uşşak
divanı” söylerken nefeslerimizi tutardık.
Aşağıdaki adreste Haldoz Korosu isimli ses kaydında Aydemir Morgül’ün udunu,
sololarda Canan Sözeri ve İhsan Sözeri’yi duyacaksınız.
https://www.youtube.com/watch?v=OgSVM4FW-cQ
Kayıtları yapan, dijital ortama aktaran ve yayına koyan Şenol Morgül’e teşekkür
ediyorum.
Aydemir ağabeyim Üsküdar Musiki Cemiyetinde aldığı ud terbiyesini Rize’de
arkadaşlarıyla kurduğu korolara taşıdı. Ses Sineması salonunda verdikleri konserler hala
hafızalardadır.
Ağabeyim keman, ud, cümbüş çalardı. Ben bu çalgıları ondan görerek öğrendim.
İleriki yıllarımda bağlama, klasik gitar, piyano ve viyola çaldım. Merakımdan bir de mozika
aldım, hobi olarak çaldım.
Kemanın bizim aileye ilk girişi önemlidir. Fuat amcamız Moskova’da okurken
kemanı orda öğrendi, babam ondan gördü öğrendi, Osman amcamız da, oğlu Yıldırım da.
Aydemir abiyim babamdan, biz iki küçük kardeş Şafak ve ben, ağabeyimizden görerek
öğrendik, sonra torunlar Şenol ve İsmail öğrendi...
Pisagorian Family gibiydik. Aynı zamanda fen dallarında şu veya bu derecede ilgili
ve bilgiliydik, fen ve müzik ruhlu babamızın elinden gelmeyen ustalık yoktu. Sayesinde
ben piyanolu evde doğdum, anlatmalıyım.
1945’lerde Ardahan’da bulup Rize’ye getirdiği, oldukça eski, tuşları eksik bir
Rus duvar piyanosu vardı. Ona tuş yapmak için sahile vurmuş kemikleri toplayıp kesmiş
zımparalamış, kurşun dökerek keçelerini takarak tuş yapmış, sonra tellerin akordunu da
kendisi yapmış, idi. Ben doğduğumda evde iki oktav kadar tuşları olan bu piyano vardı.
Notasıyla öğrendiğim ilk türkü, babamın anneme, annemin de bana, çalarak
gösterdiği aşağıdaki “Yavuzun direkleri” türküsü oldu. Henüz okula başlamamıştım.
Annemin bana çaldığı tonalitede notasını yazdım.

Beş notadan ibaretti, tek elimin beş parmağıyla çalabildiğim bir şeydi, kolay geldi.
Müzik çalmayı ilk bununla sevdim. Piyanolu evde doğdum dememe yetti.
Enteresan biçimde Morgül ailemizde keman çalan her kişi beraberinde ud ve
cümbüş çalar, mozika çalar, ağız mızıkası çalar, mandolin çalar. Bütün kardeşler eline
aldığı çalgıdan mutlaka bir şeyler çıkartırız.
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Rize Öğretmen Okulunu bitirdiğim sene (1967) aile kemanımızla Gazi Eğitim
Enstitüsü Müzik Bölümü sınavına hazırlandım, sınavı o kemanla kazandım. Üç kuşak
ailemizin bütün müzik hatıralarının tanığı olan bu keman, artık Mayana Kültürevimin cam
dolabında ona dokunmuş bütün ellerin yorgunluğunda istirahat ediyor.
Morgül torunlardan, halen, İsmail Hakkı Fencioğlu, Şenol Morgül, Ceren Morgül
ve İlknur Mıhçı müziği meslek olarak yapıyor. Hobi olarak, Leyla, Suna ve Şafak Morgül,
Hülya ve Ayla Fencioğlu ud çaldı, Elif Ulukan klasik gitar, Özgür Öziri basgitar, Kerem
Morgül bağlama, Eylül Evyapan keman, Sinem Bodur, Eray Morgül, Ege Akyıldız ve Ege
Ulukan (6 yaş) piyano çaldı.
Sözeri ailesinde, torunlardan Emrah Sözeri tenor olarak Ankara Devlet Operasında
sanatçıdır. Ayşegül Sözeri “En güzel Zeki Müren şarkısı söyleme yarışması”nda ödül aldı.
Vedat Sözeri uduyla başarılı amatör çalışmalar yapmaktadır.
Hasan Sözeri’nin şarkı besteciliği vardı. Buna dair bir hazin öykü anlatılır. Son
yıllarında bestelerini radyo repertuarına kabul etmemelerinden sıkıntılıydı, onu halk
sanatçısı olarak tutmak isteyen yönetimle bir dönem arası açılmıştı ve bunun sonucunda
kemençesini İstanbul Radyoevinin kapısına bırakarak istifa etti.
İsmail Fencioğlu uzun yıllar Kanada’da caz gruplarıyla ud çaldı, vokal yaptı. Başta
Kanada olmak üzere ABD, Peru, Fransa, Bosna, gibi birçok yerde konserler verdi. Ud
yapımcısıdır. İstanbul Konservatuarında okuduğu 1990’lı yıllarda arkadaşlarıyla yaptığı
Altın Şarkılar kaset serisi hatasız TSM söylemek isteyen gençlerin en çok yararlandığı
kayıtlar oldu. Halen İstanbul Radyosunda sözleşmeli ses sanatçısı olup klasik tarzını
koruyarak özel gruplarla TSM konserleri vermektedir.
Sanatçı Yılmaz Morgül ile akrabalığımız merak edilir. Evet, büyük dedelerimiz
Çayeli Büyükköylüdür, Haldoz bağımız yoktur.
Halk müziğiyle Türk sanat Müziği bu mahallede her zaman beraber oldu. Bunu
ısrarla belirtmek istiyorum. Tıpkı şehzadeler şehri Urfa gibi, her ikisini de ustaca yapanların
bir araya geldiği bir mahalledir Haldoz.

Kendi gençliğimden bahçede turunç ağacının altında cümbüş çalarken kardeşimin
çektiği bir fotoğrafım var, arkasında 3 Temmuz 1967 yazıyor, bu mahallede bir zamanlar
genç kızların bahçelerde toplanıp cümbüş çaldığını belgelesin diye buraya alıyorum. O
yıllar elbisemizi de kendimiz dikerdik.
Haldozlu Finci ailesinin önemli bir ismi, annemin kuzeni, Aka Gündüz mahlasıyla
bilinen şair romancı, Malta sürgünü, 1934 Ankara mebusu Hüseyin Avni Finci’dir. Türk
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müziğiyle olan bağını göstermek için söylüyorum, “Nereden sevdim o zalim kadını”
şarkısının sözleri ona aittir. Halil Bedii Yönetken’in Ankara Marşı ve Türk Çocukları
marşları da onun şiirlerinden bestelenmiştir.
Haldoz’un unutulan mozikacı ninesi...
Haldozlu Balcı ailesinden Hasan dedeyi kemençesiyle, eşi Ayşe nineyi mozikasıyla
ve atma türküleriyle anıyoruz. Dededen kalma bir ses kasetinde Ayşe ninenin türküleri ile
Hasan dedenin okuduğu Kuran var.
Balcı ailesinde torun Halil Balcı halen Rize Belediyesinde Hemşin-Rize, Artvin,
Trabzon ve Giresun halk oyunları ekipleri yetiştirmekte, unutulmaya yüz tutan mozikayı
şenliklere çıkartarak ona can suyu vermektedir.
Haldoz’dan Sarıyer’e yerleşmiş Balcılardan yazar İbrahim Balcı’yı anmalıyım.
Sarıyer demek Haldozlular demektir, İstanbul’un Kuvayi Milliyesi, Teşkilatı Mahsusası
demektir, işgalci İngiliz askerlerine kök söktüren Karakol Cemiyeti demektir.
1940’larda Haldoz’dan Sarıyer’e yerleşen İbrahim Balcı, “İpsiz Recep Reis - Rizeli
Milis Yüzbaşı” kitabının yazarıdır. Başka kitapları da vardır.
Mahallemizin müzikle iç içe olmuş ailelerini anlatırken, Beroların torunu TSM
kemençe sanatçısı Arzu Kopuz, Arıcı-Ekşioğlu torunu Gaye, Öksüzlerden Veysel gibi
müziği meslek seçmiş olan birkaç isim daha eklemeliyim. Keza Ekşoğların torunu Duriye
mozika, Beroların torunu Serkan Durmuş kemençe çalmaya devam ediyorlar.
Rize’de ve mahallemizde güzel bir gelenek vardı, ister şarkı ister türkü söylesin,
gençler mutlaka iyi horon oynamak zorundaydı. Oynamayan kınanır. Eminim 2 bin yıl
önce de bu kural böyleydi. Mitridat Krallığının veliahtıyla bir düğünde horon oynarken
tanışmıştı Emine ve Emine’nin annesi Tonika Sitare de düğünün çalgıcısı idi.
....
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Mozikayı yaşatanlar...
Aşağıdaki fotoğrafta Mayana Kültürevimin açılışına (23 Nisan 2016) dört perdeli
tek sıra tuşlu armonikasıyla gelen 80 yaşında Kenan Coşkun görülüyor.

Duvardaki tabloda Atatürk, Çanakkale Conk Bayırında, yanında askeri okuldan
sınıf arkadaşı Tabip Miralay Mehmet Arif (Finci) görülmektedir. (Arif Bey 1924 ziyaretinde
Atatürk’le birlikte Rize’ye gelen heyetin içindeydi, gruptan ayrı olarak kuzeni olan dedemi
ziyaret etmiş, şimdi bu kültürevinin bulunduğu yerde, bahçede yemek yemişlerdi.)
Mayana kültürevinin açılışına mozikayla Şakir Zurnacı, tulumla Yılmaz Birben de
katıldılar.
Rize’de bilinen mozikacılar: Tahsin Satır, M.Ali Can, Eminali Can, Ahmet Topçu,
Peripolli Parapat Hakkı ve oğlu Ergül, Sadık Keklik, Muhteşem Reisli, Şakir Zurnacı,
Mehmet Güney.
Gülbahar’dan Mustafa Kemal Musanoğlu, düğünlerde aynı ezgileri orgda çalarak
Haldoz horonu oynatır.
Hobi olarak mozika çalanlardan tarih öğretmeni Yakup Özkan.
Görüldüğü gibi mozika çalmak artık erkeklere geçmiş haldedir.
2015 yılına geldiğimizde, kadın olarak bilinen son çalan Haldozlu Zehra ablamızdı.
Dost meclislerinde çalmaya 80 yaşına kadar devam etti.
Canlı kaynaklardan tespit edebildiğim 1950’lerden itibaren Rize’de kadın olarak
mozika veya ağız mızıkası çalanlar: (Önceki sayfalarda adı verilmiş olabilir)
-Haldoz bayırından Ayşe Balcı, gelini Ayten Balcı
-Hayratlı Duriye Ekşioğlu (Haldoz torunudur)
-Pehlivanköy’den Havva Yavuz, Nebahat Yavuz
-Paşakuyulu Sabriye Palici (Özçelik)
-Andon / Adacamili Müzeyyen Kalender (Yazıcı)
-Dosma / Samrili Günay Aksoy, Sevilay Barış, Zehra Satır ve oğulları Tahsin,
İsmet, İbrahim.
-Çarşı mahallesinden Müzeyyen ve Taliha Tahtacı, ağız mızıkası.
Araştırmam sırasında mozika çalanları ararken çok sayıda annesi gençliğinde ağız
mızıkası çalana rastladım. Ağız mızıkasıyla horon çalmanın özelliği şudur; çalan da horona
katılır, türkü atacağı zaman müziği keser, ikişer satırlı dinlenme molaları vererek çalınır.
Özel anılarını anlatanlar da çıkıyor: Andonlu Müzeyyen ninenin oğlu, İbo Hoca
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lakaplı imam Mustafa Yazıcı, 40 yıl kemençe çalmış bir şairdi. Çay alımlarına hile
karıştırılması üzerine 1977’de yazdığı “Çay destanı” şiiriyle ünlü oldu.
Rize’den yetişerek İstanbul’da müzik hayatına devam eden kemençe sanatçılarından
birkaçı; Mehmet Avcı, Musa Agun ve Hamza Albayrak. Trabzonlu kemençe sanatçısı Umut
Ayvaz’ı bu gruba ekleyebilirim.
Haldoz Horonu ile Düz Horon farkı...
Haldoz horonu, kız horonudur, biraz ağır adımlarla çalgısız oynanır.
Kızlar karşılıklı türkü atarak oynar. İkişer satırlı söz tekrarı yapılır. İki kız başlarını
birbirine yakınlaştırarak birlikte söyler, karşıdan iki kız aynısını tekrar eder.
Mahallenin şair kızları bu horonlara bahçelerde imecelerde provalı olurdu. Horon
dönülen alan, eskiden geniş toprak zeminli mutfak veya tahta tarabalı sofa olurdu.
Aynı horon mozikayla oynandığı zaman temposu hızlanır ve o zaman adı “Düz
Horon” olur. Düz horon artık erkeklerle birlikte de oynanmaktadır. Çünkü mozikayı
çoktan beri erkekler de çalıyor. Mozika aslen Kafkas kadın çalgısıdır. Kafkaslardaki adı
armonikadır.
Erkek çalgısı olan kemençe ile karma horon oynanması neticesinde kız ayak
figürlerine erkek ayak figürleri karışmaya başlamış, düz horon unutulmaya yüz tutmuştur.
Ankara Radyosu arşivinde notaya alınmış hiçbir mozika havası olmadığını fark
ettim. Ses kaydı var, nota yok. Dilerim bundan sonra olur.
Aşağıda tarafımdan notaya alınmış mozika havası göreceksiniz.

Eskiden kına gecesine erkekler alınmazdı, kapalı alanda kızlar horon oynardı.
Ailenin yeniyetme delikanlılarını yengeleri koluna aldığı olurdu. Aile dışından delikanlı
horona giremezdi.
Kemençe erkeklerin avluda açık alanda oynadıkları horonlarda kullanılırdı.
Şimdilerde mikrofonda çalınan kemençeyle daha geniş alanlarda horon dönüldüğü için
Haldoz Horonu unutuldu ve dahası bir erkek horonu olan Trabzon sallaması Rize horonunu
bastırdı.
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Kaynana Horonu deyince...
Düğünün sonunda düğün yemeğinin yorgun aşçıları tarafından ocağın etrafında
son bir horon oynanır. Buna Kaynana Horonu denir. Onlar eski bildikleri sözlerle biraz
daha ağır horon dönerler.
Kitabımızda Çayeli türküsü olarak geçen, “Başındaki Çembere” ezgisiyle söylenen
bir kaynana horonu anımsıyorum:

......

Yaylanun çimenine
Peri bağuru peri
Kar yağdi da kapatti
Konuştuğumuz yeri

Mozika üzerine fonetik inceleme
Sözcüğün kök hecesi olan Moz, bildiğimiz Müzik sözcüğünün de kök hecesidir ve
Ay Tanrısı MAZ ile buluşur. Son ek olan Ka takısı ise “cik” takısı verir. Batı kaynaklarında
“müzik” tanımı için antik Müz Perilerinin sesi derler. İki tanım Rize’de örtüşür ve Moz-i-Ka
tam açılımıyla Muzi-ka, “müzik” sözcüğü ortaya çıkar. Daha açık söyleyelim, sosyolojik
olgu olarak göçler sürekli doğudan batıya doğrudur, MUZİK adı da Kafkaslardan Avrupa’ya
gitmiştir.
Mozikanın diğer adı Armonik(a), Harmoni yapan, yani çok sesli müzik yapan çalgı
demektir. Mozikacı çalarken kendi söyleyeceği zaman mozikayı susturur, iki satır söyler,
karşıdan bu söz alınmış olacaktır.
“Mozika bayıldı” ne demektir: Damat horonda olduğu zaman, bir an gelir, tam
mozikacının önündeyken mozika susar, çalan kişi mozikayı damadın ayağına bırakır.
Bahşiş alana kadar bekler, buna mozika bayıldı denir.
Horonda kemençe de bayılabilir. Ona “kemençe bayıldı” denir.
Eğlencelik atma türküler
Atma türkü söylemenin birbirini mat etmecesi de vardır, ancak bu çeşidi düğünlerde
değil bahçelerde imece sırasında yapılan atışmadır. Horon yoktur sadece atışma vardır.
“Atma türkü atalım” diye başlatılan bir tür söz düellosudur.
Çay toplama imecelerinde buna devam edenler var. Ancak diğer şehirlerden işçi
getirilmesi imecede türkü söyleme geleneğini kaybettiriyor.
Eskiden atma türkü şenliği kızlar arasında bir marifet gösterisiydi. Birbirini
incitmek dahil her türlü şaka serbestti. Örneğin:
Atma türki atarum
Yüreğuni yakarum
Eski çaruklarumi
Boğazuna takarum
		
O kiz koca mi aldun
Yoksa hoca mi aldun
Görmeyi mi gözlerun
Oni gece mi aldun

24

Bir sonbahar akşamı bir dağ köyünde bir kaval sesi duyulursa...
Eğer bir dağ köyünde bir sonbahar gecesi bir kaval sesi duyan olursa, bilsin ki
o evde bir kutlu tören vardır. Orası Çaykara’nın dağlarıdır ve en eski Oğuz töresi orada
devam ediyordur, köyün amcaları tarafından organizesi yapılan geleneksel harman sonu
kapanış ritüeli vardır.
Kaval sesi eşliğinde dönülen ağır horonda evlilik çağına gelmiş genç kız ve genç
erkekler birbiriyle tanıştırılır. Horona teker teker alınan gençlerin katılmamak gibi bir
tercihi yoktur. Hiç kimse kimi beğendiğini orada belli etmez, birkaç gün sonra anneler
hangi kızın evine ziyarete giderse o zaman belli olur. Kızevi de olur derse bahara düğün
hazırlıkları yapılır.
Horona katılan kızlar da erkekler de bunu bir sır olarak ömür boyu saklar. Bu törenle
ilgili şaka dahi yapılmaz. Bu sırrı saklamak artık büyüdüklerine onlara güvenebileceklerine
işaret eder.
Benzer şekilde, Şalpazarı köylerinde de sır olarak saklanan müzikli ritüellerden
söz edilir. Görele köyleriyle yakınlığı dikkate alındığında buranın da Mete Oğuz’a tanıklık
eden bir yerleşim olduğunu tahmin etmek zor değil. Şalpazarı adı bize ipucu; Şali Peder,
Işıklı Baba... 2 bin yıl önce buralarda yaşamış, şehirlere adını bırakmış.
“Şip şip kayikçi” deyince...
Çocuk tekerlemesi olarak müzik kitaplarına giren “Fış fış kayıkçı”nın Haldoz’da
söylenen bir çeşidi vardır. Yerel şiveyle söylendiğinde sözleri daha uyumlu geldiği için
aslının da Rize olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu bir bebek sevme ezgisidir; nazlatmadır.
Zehra Orhon ablamızdan 2005’de derledim.
Bebek, otururken ninesi onu kollarından ileri geri yavaşça itip çekerek nazlatır:
Şip şip kayikçi
Kayikçinun kureği
Tip tip eder yureği
Akşama fincan bureği
Çek kayikçi kureği
Duşurusun gobeği
Gıdı gıdı gıdı... (bebeğin karnı gıdıklanır)
Macaristan Kutay Enstitüsünde aldığım Müzikoloji eğitiminden sonra bebek sevme
ezgileri derlemeye başladım ve gördüm ki ülkemiz bir pentatonik nazlatma cennetidir.
Derlediğim pentatonik (beş tam ses) yapıda bebek sevme ezgilerine bir isim vermek
gerekiyordu ve o zaman adına “nazlatma” dedim, bu ismi TDK’na onaylattım(2005).
Nazlatmaların pentatonik yapıları üzerinde çalışırken fark ettim ki Fış Fış Kayıkçı
nazlatma olarak değil de üç tam ses aralığında çocuk tekerlemesi olarak kitaplara girmiş.
Eğer aşağıdaki gibi pentatonik dizide notaya alınsaydı, 2 vuruş sonra ikinci sesin başlayacağı
bir kanon olarak çoksesli çocuk şarkıları repertuarına girecekti.

...
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Rize Nazlatması deyince...
Antik tarihimizin yaşayan sesleri; nazlatmalar
Macaristan Zoltan Kodaly Enstitüsünde Koro Pedagojisi çalışırken öğretmenimiz
Carlos Miro ile arkadaş olduk. Arjantinli 68’liydi, okulun bahçesinde beraber Venseremos
diyorduk. Bir dersini bana verdi, aksak ölçüler üzerine Türkiye’nin dört bir yanından
örneklerle ders anlatmamı istedi, anlattım. (2004)
Carlos benden Türkçe pentatonik bebek nazlatması istedi, kaynaklarda Türkçe
olanına rastlayamamış, “olması gerekir” diye ısrar ediyordu. Hicazdan bebek ninnisi
söyledim, olmaz dedi. İstanbul Türkçesiyle düşündüğümüz için yerel ezgiler aklıma
gelmiyordu. Ertesi gün, nerden bilecekti yerel şiveyle söylediğimi, ona “Kişum kişum
kişmana”yı söyledim. Havalara uçtu, “İşte bu!” dedi. Benden notaya almamı, İngilizce
açıklamasını altına yazmamı ve yöresini istedi, yazdım verdim.
Ve böylece, Kodaly Enstitüsü repertuarına giren ilk Türk nazlatması bu Rize
nazlatması oldu:

Ritim:7/16 (İki zamanlı, 4+3 kümelenir, Horon ritmidir)
Kişûm kişûm kişmâna
Kişûmi vidum Rişvana
Rişvan odun geturu
Kişûm hatun oturu
Nani nani nani nani ...
Oyun: Bebek ablasının kucağındadır. Abla, dizlerini hoplatarak bebeği horon
ritminde nazlatır.
Rize merkez mahallelerinde herkesin bildiği bu nazlatmanın derleyeni ve kaynak
kişisi kendim oldum. Asıl bu hazineyi bize devreden annelerimize teşekkür etmek gerekir
ve bugün bir görevimiz de küresel yok olma tehdidi altında kalan bu kültür hazinemizi
torunlarımıza aktarmaktır. Dilerim başarırız.
Şunu saptadım ki; nazlatmalar, binlerce yıllık dip kültürleri aynı tazelikte ve
doğallıkta bugüne taşıyan aktarma kayışlarıdır. Binlerce yıldan beri yaşayan müzik
kültürümüzün yapısal ipuçlarını bize verir.
Pentatonik halk ezgilerine örnek bir türkü:
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Aspetten Liparita
Kim elçiledi beni
Gideyiken Liparita
Kayinum vurdi beni
Türkü gerçek bir öyküyü anlatır. Bu türküde var olan iki küçük müzik cümlesini alt
alta getirince doğal haliyle iki sesli olabilmektedir.
Oğurli paçi deyince...
Babasının uğurlu kızı olmak türkülerimize girmiş yerel bir kavramdır. Erkek
çocuklar için söylenmez. Kız çocuğu doğduğunda onu erkek çocuklar gibi sevinçle
karşılamanın halk arasındaki formülüdür. Kız çocuğu doğduğunda eve bereket gelir,
babasının işleri açılır, eve uğur gelir.
Bu şekilde, maniyle kız çocuğuna özel sevgi ortamı yaratılır. Aslında bir nazlatmadır.
Portikal ağaciyim
Meyve vermez aciyim
Babam beni çok sever
Ben oğurli paciyim
“Oğurli paçi” yerine “ikballi” de denir. İkbal kız adı “şans, talih” getiren demektir.
Rize Kıble dağ civarında kızlara İkbal adı, Trabzon Maçka’da Sümele/Sibel kız
adı aynı niyetle aileye uğur getirsin diye verilir.
“Paçi” sözcüğünün fonetik açılımı: Bacı’dır. Ka ile sevgi yüklendiğinde Bacı-ka
olur. Ka (-cık eki) tüm Kafkas dillerinde ve Rusya’da kullanılır, örneğin “kalin-ka” Rusça
halk şarkısı “gelin-cik” şarkısıdır. Keza, Bacı-ka ile Maç-ka sesdeştir. Maçka’daki O’Paçi
Sümele/Kibele’dir.
Sümela’nın Hıristiyanlıkla bir ilgisi yoktur, orası manastır yani işevi ve
bilimevidir. Antik Sümer Tanrısı Kibele ile özdeşleşen çalışkan bacıların Gümüşane Sadak
madenlerinden gelen altın ve gümüş ipliklerle Mitridate’nin askerlerine ve atlarına zırh
ördükleri işevidir.
Altının eritilip iplik haline getirilmesi ciddi iştir, bu bilgi ve becerinin de öğretildiği
bu yer bir tür antik teknik okuldur, ocaklar burada okul gibi çalışırdı. Ocağı tüttüren
kadınlar, hiç söndürmeden yakmak ustalıktı, o yüzden ilk ateşin yakılması kutsal bir iş
bir görev olarak baş kadın ocakçıların işiydi. Baş kadın, türkü söylemeyi de iyi bilmek
zorundaydı. Şam-başı, yani Kam-başı olmak için müzik şarttı.
Manastır, Alevilikteki “ocak” ile aynı kavramdır. Bilgiyi/töreyi aktarma evi. Bu
nedenle atalarımız bilim yapmayı ibadet sayardı. Şamani ata değerlerimizi bilmeyen batı
tarihçileri bu ocaklarımıza tapınak dedi, ocağın yanık tutulmasına sapık inanış dedi.
Roma tarafından Hıristiyanlığın resmi din ilan edilmesiyle Şamanilik sapkın inanış
sayıldı (MS.331) ve bilim ocaklarımız yerle bir edildi. Dahası, Romalı tüccarlarla ticaret
etmek için ön şart Roma dinine geçmekti. Bu bir tür İstanbul’a giriş vizesiydi. Bu nedenle
Rumluğu seçmek uyruğunu değiştirmekti, din değiştirmekti. Rum olmak ırk değiştirmek
değildi, müzik kültürünü değiştirmek hiç değildi.
Trabzon’da altın işleme sanatı kadınlar tarafından devam etmektedir. Onlar
bilmiyorlar ki “hatuka/atike” analarımız onlardı. Balta ve kılıç da yaparlardı, at biner
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savaşırlardı, yani hilalin kızları Amazon atalarımız onlardı. Hatta Trabzon’un antik adı olan
Adrapatiene aynı zamanda Azerbaycan’ın da antik adıdır. Kafkasları da içine alan bölgenin
coğrafi adı Elizan (Lat’lar) olunca, hangi antik sözcük nerede yaşıyor diye bakmakta
fayda var. Kibele’nin tüm diğer adlarını (Hopa, Lazopo, Ariheva, Baleva, Kibele, Sümela,
Maçka, Maça-hela, Uma-tina, Atina, Alazya, gibi) yaşatan bir bölgede yaşıyor olmakla
bize bu kültürün köklerini öğrenme görevi düşmektedir. Yerel türkülerimiz bize aslında
ipuçlarını veriyor da biz anlayamıyoruz.
Maçahela’da ağıtıyla karşımıza gelen Vadili Kadın Tina, Fırtına deresinde adı
yaşayan PARTUNE OPA (Fır-tına Aba) ile aynı kişiliktir. Amasya’da gece savaşında
yaralanan kral Mohti Oğuz’u atına aldığı gibi Zir Kale’ye kadar rüzgar kanatlı atıyla getiren
baş kadın savaşçıdır, kralın Kabartay Paçi’sidır. Paçi/Bacı/Maça/Maci-ka odur. Kalei Bala
onun kalesidir. Pazar’ın diğer adı Tina/ Atina (Tina/Asena) da onun sıfatıdır.
Fırtına Aba’nın madalyonunda inanış adı bugünkü harflerle Lazca MİTRİ (Bedri),
yani Ay / Bedir diyor (MÖ.63). Bunu da neredeyse bugünkü Türk harfleriyle yazıyor.
Roma’nın din dışı ilan ettiği Mitraizm inanışını doğuran komutanlardan biridir;
bu yüzden Gürcüler Yahudi kökenli bir kral tarafından Hıristiyanlaştırılırken Tiflis’deki
heykellerini parçaladılar (MS.415).
Hiç evlenmedi, intihar eden kral için yas tuttu, çünkü kralı tek kılıç darbesiyle
öldürme görevi ona düşmüştü. Urfa Mozaiklerindeki CİCİ KATO odur, Belkıs mozaiklerinde
kaplana kılıç saplayan azize şapkalı Amazon kadın da odur.

Atena/Tina adını ondan alan, Pazar kıyısındaki Kız Kalesi onun atıyla denize
girdiği yerdir.
Madalyasında OPASIKORATA sıfatını, MİTRİ ise inanışını verir. Bugün Lazca
Bedri’ye Mitri denir. Ay Tanrılı anlamında, Hilal’in kızı, Amazon demektir. Mitra-izm
inanışı, Babailere Bedreddinilere kadar uzanan direniş kültürümüzün kökenidir.
Aşağıda, Gaziantep Belkıs (Oğuz Beli) mozaiklerinde kral Mohti Oğuz ile
kralın Kabartay Paçi diye hitabettiği başkadın savaşçı Partuneopa (Fırtına Aba) yan yana
görülüyor. Mozaikte MHTİOX, fonetik analizle “Mohti Oğuz” okunuyor.
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Yazılarda görülen Kral Alfabesi, Lat harfleri, bizden batıya gitmiş harflerdir.
Antik Karadeniz paraları üzerinde gördüğümüz harfler bize bu tarihi söylüyor.
Örneğin aşağıdaki, Mete Oğuz’un Emine’den kızı Zeynep’in (Zeynasi) oğlu Eyzebeyisi
AriErOğuz, bugün Karaman’da bulunan DERBE antik şehrine ad olan Dorbeyi’dir. Burası
Kapadokya Pers krallığının başkentiydi.
Parasının üzerinde BAZİLEUS, ARİ-EROGUS, EYZE BEYİSİ, FİLOPATOROS
yazıyor. Sembolünde Ay-Yıldız ve 11 gezegen var. Bu yazılar bu semboller her şeyi
söylüyor. Ari (yüce) Erogus (Koçari). Koçari adı Rizelilere hiç yabancı değildir.

22 Oğuz boyunun birleştiği, Milet Uygarlığının kurulduğu bu topraklarda neden
Romalıların, tarih boyunca tüm sömürgeci yağmacıların, gelip gelip tosladığını artık
anlayabiliyoruz.
Hemşin tulumu deyince...
Tarihin en eski çalgılarından biridir. Hemşin, Yusufeli ve İspir çalgısıdır. Ancak
Yusufeli ve İspir’de bağlamayla bir arada görüldüğü halde Hemşin’de tek çalgıdır. Bu
nedenle Hemşin ile özdeşleşti, adı Hemşin Tulumu oldu. Şiraz tulumundan boyca küçük
olup derisi kadife kaplıdır.
Hem-şin, antik Uma-tina’dır. Fırtına abanın unvanıdır. Sümer tanrısı Ma ile ikisi
birleştiğinde oluşan Homa-Tin, “Ma’nın armağanı Can” demektetir.
Hemşin horonu 5/8 ritimde oynanır. Bu çok önemlidir, çünkü Beş Sekizlik ritmin
evrensel adı Türk Aksağıdır.
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Fransa’nın ve İspanya’nın Periana/Pirene dağlarında özellikle Bask bölgesinde 5/8
lik ezgiler var. Alp dağlarında yaşayan, çıplak ayaklı köle kız çocuğu Heidi’nin halkı,
Kafkas kökenli bu Lato Adige halkının beş sekizlik ritüelleri var. Kırım’da ve Kuzey
Kıbrıs’ta 5/8 lik ritim var, hem de kına gecesinde aynı türküyle oynarlar. Doğu Karadeniz
dağlarının antik adı da Peria Toros dağlarıdır. Toros demek Boğa/Oks demekse, diğeri
Peri/Börü, Kurt demekse, bugüne çevirirsek adı KURTBOĞA dağları olur.
Fındıklı’nın eski adı da Umatina’dır.
Yayladan yaylaya tulum seslerinin yükseldiği bu dağlarda gökdelenlerin
yükseleceğini haber salan ve derelerin çağlayan sesleri yerine elektrik santrallerinin ölüm
sessizliğini pazarlayan küresel güçlere karşı direnmek nasıl olacak, bilemiyoruz, ama
gökdelenler de bir gün yıkılır elbet!
Bir müzikolog olarak toprağa yapılan bu zulmün sesi olan türküler duymak
istiyorum. Nasıl iki bin yıl önce yaşananları türkülerin içinden çekip gün ışığına
çıkartabiliyorsam, yarın bir gün bugün yaşananları da bulabilmeliler; o yüzden tulumlar
kemençeler susmamalı!
İspir tulumu deyince...
İspir tulumunda ayna ve koçbaşı bulunur. Bu ögeler Pers/Sümer sembolleridir. İspir kelimesinde heceleri sağdan okuduğumuzda Sümer olur, bu bir ipucudur. Çoruh nehri
İspir’den başlar ve bu nehrin eski adı Sümer Nehri’dir. Keza yakınından geçtiği Hemşin
İsimer yaylası, Sümer adıdır.
İspir’de tulum çalan çok sayıda kişi bulunmaktadır; Aksulu Mustafa Demirtaş,
Kahraman Şahin, Başköylü Sinan Meral, Yedigöl’den Rasim Erkan, Başpınarlı İsmail
Baki, Karen Yılmaz, Veysel Yılmaz, Ortaköylü Hamdi Aydın, Enes Bektaş, Karakaleli
Ahmet Bingöl ve Sırakonaklar’dan Engin Kumbasar.
(www.cenkerli.org/ispir-makaleler/265-ispir-yoresinde-tulum)
İspir’de, Rize’ye yakın köylerde tulumla horon havaları çalınırken, diğer köylerde
ise bar havaları çalınmaktadır. İspir barında ayak figürleri çok estetiktir.
İran’da tulum...
Tulum, Asya topraklarında başka nerelerde çalınmaktadır diye bir araştırma
yaptığımda karşıma çok sayıda Kaçkar Dağı ve Haydar (Ayder) yaylası olan ülke çıktı.
Şiraz, Belucistan, Tebriz, Bakü, Kazakistan, Altay, Uygur, Urdu, Baltistan, Kırgızistan,
Filistin, Ürdün, ezbere sayabildiklerimdir. Adı tuluğ veya tulum, Filistin’de nanay iken
Şiraz’da ve Belucistan’da adı “neyi enpan”.
Romanya ve Macaristan’ın Transilvanya bölgelerinde, İtalya’da, Fransa’da, İrlanda
ve İskoçya’da... Gayda, Sampogna, vb adları var. “Vur bi gayda” dediğimizdeki gibi.
Aşağıdaki adreste izleyeceğiniz gibi Şiraz bölgesinde Kaçarilerin düğünlerinde
Türkçe “Oy nani Koçari” diyerek tulum çalıp halay çekiyorlar.
https://www.youtube.com/watch?v=ynTNiom1Oiw
Şirazlı neyzen lokantada hatırım için neyienpan (pan neyi) çalarken bize solo
doğaçlama ustalığın gösterdi:
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Şiraz’dan satın aldığım bu tulum Mayana Kültürüevindedir.
Tulumun üzerindeki sembol Fer ve Har (Isı ve Işık) dedikleri kanatlı kuş, halkına
kol kanat geren Oğuzlu beylerinin sembolü olup Azeri şair peygamber Zerdüşt’ün de
sembolüdür.
İranlıların türküde Koçari/Kacari dedikleri kimdir derseniz, Büyük Kuruş’un
soyundan, Ayder’in Koçkoroğlu köyünde, Zir Kalesinde yaşamış, gür sesli KOS-ERİ
(Oğuzeri) Koçari, Ayvaz, en uygun kişilik olarak görünüyor.
.....
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Ayder’e adını veren Haydar Sultan
Sıfatlarından biri Pan idi. Pan adını Şiraz’da tulum adı NEYİ PAN olarak görünce,
başkası değildir diye düşündüm.
Aşağıdaki resimlerde, başında devlet kuşuyla, ata altın parasında atmacasıyla, ALİ
PAN TOROS unvanıyla ve başında “şalili” ışıklarla bilimin de koruyucusudur.

Altın parasında yazı: BAZİLEUS ALE PAN DORUS
ΒAΣΙΛEWΣ ΑΛΕ ΞAΝ DROΥ
Aşağıdaki parasında Bazileus Mitradatos Eypatoros yazısı, başında bantı, kanatlı
Dor-At ve Ay-Yıldız açıkça seçiliyor. Ayrıca daire içinde nokta; Güneş mührü!

Mete Oğuz’un öldüğü yer: Antik Kırım haritasında yer adları bize bir tarih söyler.
Kerkin İtis; Orkun Atası. Maeotid/Mae Otis; Atası Umay, Güneşin oğlu.

Kerkinitis (Eubatoria); Orkun Atası ve Hubyar sıfatları aynı yeri işaret ediyor.
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Bugün adı Gozlev’dir. Gozlev’in şehir bayrağında yılan, koçbaşı ve sarı kırmızı yeşil
renkler vardır.
Taurica (ok.Turk) ile Kırım aynı yerin adıdır. Kimmer-kon, Sümer Hanlığı; Pantikapa-eum; Pan-soylu Opa yeri.
Başoğuzlu Haydar Sultanımızın biyografi kitabı artık internettedir.
https://www.researchgate.net/publication/255815815_MITHRADATES_VI_EUPATOR_Roma’nin_Buyuk_Dusmani

Haldozun portikali deyince...
Turunçgillerin her çeşidini yetiştiren ve kamyonlarla satışı yapılan Portakallık
mahallesinin antik adı Hal-Düzü/Haldoz öz be öz Türkçe bir sözcüktür. Az ilerisinde
Lahanalık mahallesi vardır. Askoroz’dan çarşıya kadar bu mahallelerin tamamının adı
eskiden Haldoz idi, zamanla bölünerek mahalleler çoğaldı, Bağdat’tan gelen bilim adamları
için Bağdatlı, İslameli Şam’dan gelen bilim adamları için İslampaşa, Müftünün oturduğu
Müftü Mahallesi, vb adlarının verilmesi daha sonralarıdır.
Turunç ve Portakal adları aynı zamanda kadın adıdır.
Çay bitkisi bahçeleri kaplamaya başlamadan önce, kurutulmuş portakal çiçeğinden
çay yapılırdı. Ihlamur ile birlikte karışık çiçek çayı yapılırdı. Ihlamur çayına süt katılırdı.
Turunçgillerden greyfurtun Rize’ye özgü adı vardır. Örneğin “kınkan” kırmızı
olan, “kızmemesi” ise sarı greyfurttur. Kuzey Kıbrıs’ta ve Antalya sahil köylerinde sarı
greyfurta tıpkı Rize’deki gibi “kızmemesi” denir. Kuzey Kıbrıs’ta Beş Sekizlik Türk aksağı
ritmi de vardır, bunların tarihsel izahı mutlaka vardır.
Turunçgiller nerede varsa o yer tarihin en eski yaşam alanı demektir.
Buzul çağında bile hayatın devam ettiği, turunçgillerin ve zeytinin yetiştiği nadir
yerlerden biri Yusufeli’dir. Maalesef bu kadim Sümer şehrinin bereketli toprakları şimdi
baraj gölü altında bırakılıyor.
“Çayelinden öteye gidelum yali yali” deyince...
Horon türküsü değildir, 7/8 ritimde, (3+2+2) dizilişte üç vuruşlu halk şarkısıdır. Bu
ritimle horon oynanmaz. Horon ritmi 7/16 lık, (4+2) dizilişte iki vuruşludur.
Her duyduğu kemençeyle horon oynama alışkanlığında olan insanımız bu hataya
düşebiliyor. Örneğin bir şenlikte horon havası çalmakta olan kemençeci araya bu türküyü
girdiğinde horon oynayanların ayağı dağılır. Bilmek lazım, horon üç vuruşlu değil iki
vuruşludur.
Yali yali gitmek: Sahilde bir kavak, bir kahvehane, bir dükkan, bir de kayık
tersanesi olan yerleşimlere eskiden yalı denirdi. Balığa çıkanlar dönerken kemençe çala
çala tuttukları balığı yalı yalı uğrayıp bekleyenlere verirlerdi. Bu türküde balıkçıların
“Çayelinden oyani” Rize’ye doğru yali yali uğrayarak yol aldıklarını anlıyoruz.
Her yalının bir kavağı (çınar ağacına burada kavak deniyor) olurdu. Yavuz Sultan
Selim’in sahil boyunca beşyüz kavak diktirdiği kayıtlara girmiştir.
....
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Taşlıdere deyince...
Özel isim olup Rize merkezde şehrin doğu yakasında denize dökülen deredir.
Türküsü repertuara alınırken sehven Taşlı Dere şeklinde bölünerek yazılmıştır.
M.Ö.1.yüzyılda derenin ağzı bir körfez idi. Antik adı Bakhriya olan bu körfezin
Kıble Dağı tarafında tersanesi ve ordugâhı Opa Damı (Potamiya) vardı. Aynı isimde Batomi
yakınlarında Makriyali (Bahriyeli) adında bir tersane daha vardı.
Mete Oğuz’un ölümünden sonra bütün sarayları, şehirleri ve bilimevleriyle beraber
Opadami, Roma senatosu kararıyla tarihten silme cezasına uğradı ve yerlebir edildi, sadece
semt adı Potamia kaldı. Rumca değil, Lazca/Sümerce kökenlidir, bakınız Sümer Tanrısı Lat
(Laz), bilinen adıyla Kibele Dağı halen daha oradadır.
Mozaik yazılarda adı Mohti Oğuz olarak geçen Mitridate(MÖ.132-63), Roma
kaynaklarına göre 22 Oğuz boyunu birleştirerek Milet Uygarlığını kuran, Roma ordularıyla
48 yıl savaşan Oğuz Beyidir. Sonaraştırmalarıma göre MÖ.132’de Sinop’ta antik doğal
liman şehri olan Boyabat’ta doğdu, Rize Haydar(Ayder) yaylasında büyüdü, MÖ.109’da
Birleşik Oğuz ordularını Ordu Kurul Kalesinde oluşturdu ve imparatorluk tacını Nemrut
dağında büyük gök şöleninde giydi, MÖ.88’de bir gecede Efes ve bütün Anadolu’da
bütün Yahudi tefeci köle tacirlerini kölelerine öldürttü, MÖ.82’de Almus’ta Eupatoria/
Hubyarlı’da Ergenekon ateşini yaktı, MÖ.64’de Amasya gece savaşında yaralandığı zaman,
iki eşi (Emine, Beren) ve kızkardeşleri, Giresun Pir Azizlerde aile konağında intihar etti,
MÖ.63’te Kırım Kerkinitis’te (Eupatoria) kendi başını kestirterek öldü, iki kızı Nisa ve
Mitridatis burada intihar etti, cenazeleri üç sıra kürekli kadırgayla Sinop’a getirildi, kralın
doğduğu şehirde Mitridat Krallığının aile mezarlığına gömüldü.
Rize’de Taşlıdere, “Asker Su”yu olan bu körfez, zamanla doldu, tersanesiyle
birlikte yok oldu unutuldu. Bir efsane gibi anlatılan gemi babaları da artık yok. Hazindir,
Mete Oğuz’un bahriye tersanesinden son kalıntıyı da biz Rizeliler asfalta gömdük.
Rize kalesini onun yaptığını, mektuplarını orada sakladığını, kızı Sare Bacının el
yazması dermanlarını burada yazdığını, Romalıların eline geçmesin diye hazineleri derin
kuyulara atıp üzerine taş doldurduğunu Rizelilere anlatmadık, da, kale kapısına astığımız
plakaya “MS.5.yy.da Cenevizliler burayı kullandı” diye yazdık. Oysa Mitridate’nin
kuyulara attığı hazineler 500 yıl sonra gelip alttan dehliz açan Cenevizliler tarafından
soyuldu, diye yazmalıydık.
.....
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Hasan Sözeri’nin mahallesi deyince...
Turunç, portakal, limon çiçeği kokuları ve kemençe, mozika, ud, keman sesleri
yükselen Haldoz’un bahçelerinden artık apartmanlar yükseliyor.

Fotoğrafın orta noktasında, ağaçların gölgelediği, kiremitleri az biraz görünen iki
katlı birkaç ev eski komşularımız, Sözeri, Morgül, Finci, Ekşioğlu, Gürses ve Yardımcı
ailelerinden son kalanlardır.

İkinci fotoğrafta mahalleler, sağdan sola: Bağdatlı, Kuvaroz/Gülbahar, LahanalıkMüftü mahallesi, Tophane ve Rize merkez. (çekim ta:15.3.2017)
İlk fotoğrafta ortada görülen en yüksek üç binadan bir tanesi Sözeri dede eviydi.
Dede, Ankara’da Atatürk’ün yakın hizmetinde bulunmuştu ve Sözeri soyadını ona Atatürk
vermişti. Eğer tarih-kültür eğitimi almış Kültür Bakanlarımız olsaydı Hasan Sözeri’nin evi
kamulaştırılır Müzik Müzesi yapılırdı.
Denize dik inen ortadaki sokağın adı artık İpsiz Recep Sokağı olarak geçiyor, oysa
resmi adı bu değildir. Gönül ister ki onun evi de Kuvayi Milliye müzesine dönüştürülsün.
Mahallemizdeki birçok iki katlı kesme taş ahşap örme ev (Ekşoğun evi,
Yardımcıların evi, vd), su kuyusu ve nayla, antik değerde görülerek korumaya alındı.
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Bunlardan Hüseyin Yardımcıların evi özel müze haline getirildi. Yalıdaki 600 yıllık kavak
ise artık yok gibi, asfalt onun ömrünü bitirdi, kurumak üzeredir.
İlk fotoğrafta sağ kenarda seçilebilen üç yüksek binadan ilk ikisi Mercan dede evi,
üçüncüsü Mayana Kültürevimin bulunduğu Morgül baba evimizdir. Burası Humruğ’un
(İslampaşa) ilk sokağıdır. Haldoz buradan başlar. Humruğ, fonetik açılımla Umar-öğü’dür.
Eskiden yılana Mar/Mer denir, tıbbın sembolüdür. Bu mahallede antik dönemlerde tıp
yapanların yaşadığına ya da ilaç yapılan yılanların olduğuna işaret eder.
Fotoğrafta apartman aralarında görebildiğimiz son yeşil ağaçlar kışın dahi yaprak
dökmeyen portakal, mandalina, turunç, kınkan (greyfurt), ağaç kavunu (bergamut) ve
yediveren limon ağaçlarıdır.
Not: Fotoğraflar için Metin Topçu’ya teşekkür ediyorum. Bu mahallenin torunudur,
profesyonel su sporları kaptanıdır, fakat aynı zamanda ud yapar, ud çalar, amatör koro
kurar. Yani tipik Haldozludur!
Recep Emice’nin yanında Altıkanoğlu üç kardeş...
Recep Emice’yi ortaya oturtmuşlar, birlikte resim aldırmışlar. Bugün torunlarıyla
akrabalarıyla tanışıp görüştüklerimiz var, bu resmi çerçeveleyip asanlar var.
Nasıl anlatacağımı bilemiyorum, bu kahramanlardan üç Altıkanoğlu’dan bir
tanesini kendi dedesidir diye evine asan komşumuz var. Yanılmanın kaynağı neresidir
bilemiyoruz. Kendi amcası Süleyman Asaf diyerek evine asan Cevdet Mercan emice de
haklıdır. Biz yazarlar dara düşüyoruz, birini kaynak gösterince diğeri darılıyor.
Bu karışıklığı gidermek yerine, “ikisi de bizimdu, ikisi de düşmanla vuruşmiştu,
hem Yunan’a hem İngiliz’e mermi atmiştu, bizi kurtarmiştu...” diyerek onları aynen
Rizelinin gönül bahçesine koymayı tercih ediyorum.
İpsiz Recep Reisin yanında yer alan Mehmet, Osman ve İlyas Altıkanoğlu
emicelere, Salih Çavuş’a ve Kansız Ali’ye saygı ve şükranlarımızla...
Rizelilerin gururu kahraman emice’lerimizi isimleriyle resimleriyle görmek için:
http://www.rizedeyiz.com/Haber/Rizenin-Dusman-Isgalinden-Kurtulusunun-98Yili-Anisina-87796.html
Altıkanoğlular, komşumuz Hacoğun Emine abanın dayılarıydı. Şimdi Emine abanın
bir kız torunu Rize’de benim evimde oturuyor. Bana çocukluğumun komşuluklarını
hatırlattığı için kirayı düşük tuttum. Apartmandaki diğer ev sahipleri fiyatı düşürdüğüm
için memnun olmadılar. Oysa bilmiyorlar bu mahallenin asıl sahipleri Kuvayi Milliyenin
emiceleriydi.
Fiyatı asıl yükselten başka etmenler olduğu için gençler artık bütçelerine göre kiralık
ev bulmakta zorlanıyorlar. Mesela, bizim binada olduğu gibi, iki tane (ikisi de üç çocuklu
ve üçü de burada doğduğu için otomatik vatandaş) Amerikalı sosyolog (!) aileye en yüksek
fiyattan daire verildi, ben de buna itiraz ederim. Otomatik olarak onların verdiği fiyat baz
alınıyor, onlarda para sorun değil, burada çocuk doğurdukları için kendi devletleri onlara
yüklü maaş veriyor. Yani onlar burada en yüksek fiyatı her zaman verebilirken Kuvayi
Milliyemin torunlarına büyüdüğü mahallede ev tutma şansı kalmıyor.
İngiliz işgali altındayken İstanbul’da da böyle olmuş, işgalin ilk belirtisi yükselen
kiralar olmuştu. Evini işgalcilere vermek için kiracıları sokağa atanlar bile olmuş, çarşı
pazar fiyatları almış gitmiş, halk yoksul düşmüş, bir de evinde silahı olanlar İngiliz
karakollarına teslim etmek zorundaydı.
Işıklar içinde uyusunlar. Rizeli Emicelerimiz neden Kuvvacı oldular, unuttuk!
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Rize’nin torunu büyük avaz, Sadettin Kaynak...
Aslen Rize - Derepazarlıdır. O nedenle Rize deyince aklımıza gelmelidir.
Rize müzik kültürüne ne hizmet verdi diye soran olursa, şimdi onu anlatıyorum.
Başta öz güven kazandırdı, Cumhuriyetin taze rüzgârını şarkılarıyla estirdi, türkü formuyla
şarkı formunu ustaca harmanladı ve Kuvayi Milliye için çalışanlara moral verdi, ezanı ilk
Türkçe okuyan müezzin oldu ve kitabımıza girme nedeni olan, Rusya’dan takasıyla silah
getiren akrabası Dursun Kaptan için türkü yaptı. Ya da Dursun Kaptan’ın türküsünü Safiye
Ayla’ya öğretti.
Safiye Ayla’dan dinleyenlerle kulaktan kulağa yayılmış olan “Dursun Kaptan”
türküsü Dursun Kaptan’ın bizzat yaşadığıdır.
Dursun kaptan Batom’dan avara etti kakti
Şişurdi yelkenleri cigarasini yakti
Pupa yelken giderken kupeşteye yan yatti
Taka yukli cephane Tarbizana varacak
Duşmana rast gelurse takayi baturacak
Vardiyadan bağurdu “Dursun Kaptan bir duman!” (ezgisizdir)
Usaklar hep alesta yanayi bu kahraman
Kaptan aldi aynayi dedi ki Gulcemal’dur
Bi horon edeceğum kemençeciyi kaldur
Gidelum yali yali aşalum Makriyali
Kemer’i bordaladuk kalk kemençeci dayi
Bi horon edeceğum vur kemençeye Ali
Nari nirina nari nirina nirinom
Piryoz çakayi piryoz selam olsun Rize’ye
Ellibeş sefer ettum Kuvayi Milliye’ye
Of Sürmene Arakli yanaştuk Tarbizana
Kurtuluş savaşina vuriştuk kana kana
1968’lerde Ruhi Su tarafından kurulan Dostlar Korosu’nun repertuarına girdi ve
oradan birçok sanatçının kulağına döküldü. Benim ilk dinlemem ise Ruhi Su’nun hapisane
arkadaşı Turgut Akalın’dan, Adana’daki evinde nişan olduğum 5 Mart 1971 akşamı, Rizeli
olmam nedeniyle bana nişan armağanıydı. Benim kaynağım Turgut Akalın’dır.
Turgut ağabey “Uy bayan Safiye al bi odun ko kafama” diye başlardı, sonra
öyküsünü bir tamam anlatır öyle türküye başlardı.
Sadettin Kaynak İstanbul’a gelen akrabası Dursun Kaptan’dan dinlediği bu türküyü,
saz heyetinde ud çaldığı Safiye Ayla’ya öğretir, ertesi hafta Dursun Kaptan’ı gazinoya
götürür, ön sıraya oturtur. Kaptan çok mutludur, Sadettin Kaynak bestelerini dinlemektedir.
“Yanık Ömer” gibi, “Çile bülbülüm çile” gibi dev eserleri söyleyen bir sanatçıyı hayranlıkla
izler. Programın sonunda Safiye Ayla sürprizine başlar, Kaptan’ın türküsünü söyler.
Salon ayakta Dursun Kaptan’ı alkışlamaktadır, Dursun Kaptan çok heyecanlanır,
ayağa fırlar, Safiye Ayla’ya türküyle seslenir:
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Uzaklardan sesuni duydum da düştüm yola
Ben ne ettumsa ettum geldum bu İstanbol’a
Uy bayan Safiye al bi odun ko kafama! (ezgisizdir)
.......
Bu satırları yazarken “üç türkülü türkü” formunda olduğunu fark ettim.
Örneğini Dursun Kaptan’ın doğaçlamasında yakaladım ve dönüp baktığımda
“Dursun Kaptan Batom’dan avara etti kakti” türküsünün neredeyse tamamının Üç Türkülü
Türkü formunda olduğunu gördüm. Son dört satırın sonradan eklendiğini anlıyorum, çünkü
bu türkünün formunu bilmeyenler o satırları eklemiş olmalı. Onlar da haklı, o satırları
silmek olmaz!
Bu türküyü Rizeli sanatçılardan İsmail Hakkı Demircioğlu ve İsmail Türüt söylüyor,
ayrıca özgün yorumculardan Selda Bağcan ve Sümeyra Çakır söylüyor. İnternette ses
kayıtlarına erişilebilmektedir.
Not: Pazarlı Kuvvacılar Erzurum Kongresine delege göndermiştir. Kongre
fotoğraflarında Atatürk’ün yanında dedesini gösterenlere rastladım.
Beş sekizlik ritimdeki “Sarı Gelin” türküsünün tarihi üzerine...
Sarı Gelin türküsünün kahramanı Sare Bacı (Doripati) Rizelidir. Mitridate’nin
dağlarda intihar eden kızıdır.
Rize, Hemşin, İkizdere ve diğer civar köylerde dolaşıp türlü bitki ilaçları toplardı.
Bir ablası Bedriye Ermenistan kralı Dikran ile, diğer ablası Zeynep Kapadokya Pers
kralı Ariarkos ile evliydi. İntihar eden Nisa Kıbrıs komutanıyla, Mitridatis ise Nebatyan
ordusunun komutanıyla nişanlıydı.
Sare Bacının çenesinde doğuştan diş problemi vardı, o kendini ilaç araştırmaya
vermişti. Ablaları kadın ordularının başında savaşırken o bu köylerde dolaşıp yaşlı
ninelerden ordu için yapılmış ilaçları (derman) topluyor, elinde divit-kalem, ilacı hangi
köyde kimden aldığını, hangi bitkiden yapıldığını ve neye iyi geldiğini yazıyordu. Böylelikle
babasının panzehirini yapan Kırımlı askeri doktor Menosofis’e yardım ediyordu. İhtimaldir
nişanlıydılar, çünkü birlikte intihar ettiler, beraber dağlara gidip orada hakka yürüdüler.
Türkünün Ermenicesinde Sarı Gelin yerine Dağlı Gâlin deniyor.
İşte bu hazin öykü Erzurum, İspir de olabilir, Horasan da, Azerbaycan da,
Ermenistan da. Bütün nineleri çok ağlatmış görünüyor.
Elinde divit kalem, neylim aman aman
Dertlere derman yazar...
Ah nenen ölsün Sarı Gelin aman, Sona yarim...
Sen ölmeyeydin, ben öleydim Sona (Tina!) yarim, diyor nineler.
Bu türkünün Erzurum’dan Bakü’ye Yerevan’a kadar neden çok sevildiğini açıklayan
böyle bir tarih bilgisi var elimizde.
Erzurum Horasanlı halk aşıkları türküde geçen “suna yarim”i “sona yarim” şeklinde
söyler. Bu durumda türkünün çıkış yeri Erzurum Horasan kabul edilebilir.
Yazdığı ilaç reçeteleri Rize kalesinde muhafaza ediliyordu. Ciniuz Pompeius kaleyi
ele geçirdikten sonra bu reçeteler ile kralın mektupları ve diğer ganimetler Roma’ya
götürüldü ve bu el yazması reçeteler sayesinde Roma’da kurulan ilk tıp kütüphanesine
kralımızın adı Jupiter / Eubidor adı verildi. Jupiter gezegenine de onun adı verilmişti.
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Sarı Gelin türküsü Beş Sekizlik ritimdedir, yani ritmi Türk Aksağıdır. Bu özelliğiyle
bir daha yöresini belirtmektedir.
Sarı Gelinin acısı Kaçkar Dağlarının kuzey eteklerinde toprağa düşmüş, güney
eteklerinde avazlanmış görünüyor..
Antik Karedeniz’e fonetik yolculuk notlarından...
Fonetik yolculuğum Antik Karadeniz araştırmalarımla birlikte başladı. Biraz da
beni buna Halikarnaslı Balıkçı Baba zorladı. Diyordu ki, Karyalı yöneticiler Anadolu’nun
kuzey doğusundan gelirlerdi, şimdi kaybolmuş bir dilde konuşurlardı.
Acaba öyle mi, o dediği yerde belki de o dil duruyordu, gidip bakmadı ki!
Antik sembolleri ve yazıları çözmeye başladım. Güneş kültünde semboller,
kaybolmuş birçok uygarlıkla akraba olduğumuza işaret ediyordu. Örneğin Şems gibi,
çoğunun ismi bugün de var ve yine kutsal kabul edilmektedir.
Örneğin Laz adı etnik değil inanış adı çıkıverdi; Sümer Tanrısı Lat/Laz! Bugün
Lazca dediğimiz dil Latincenin kökü ve Sümer dili çıkıverdi. Bu insanların soyata adı Eyzi
(Oğuzi), yaşadıkları bölgenin adı ise Kolk-is (Halk uşakları) idi.
Bu araştırmalarım sırasında Tahsin Mayatepek’in ifadesiyle “Güneş Dininden”
İslamiyete girmiş sözcüklere ve sembollere rastladım.
Fark ettim ki atalarımız asla ırksal ad kullanmadılar. İnanış adları Ulu-Oz, Laz,
Lat, Soli olurken, demiri bulan ve kullanan kültüre Sümer, Sümerli dediler. Kuzeylilere
Got, Oğuz, Eyzi; güneylilere Art, Tur, Dor, Zor; Herat-Horasan kökenli direniş ruhu yüksek
asker kavimlere Horas-ani, Karuş, Korus, Korata, Korti, Koria derken, dağları mekan
edinmişlere Pan, Ponti dediler. Kaynaşmış bir olmuşlara Milet; kadın erkek birlikte vatan
savunanlara Maz, Mede, Mazeus, Mautu, Mete dediler. Aziz analarına ve onların aziz
oğullarına Hatti, Hitit, Eti gibi isimler verdiler.
Roma’da Latince, İran’da Farsça devlet dili, tıpkı Osmanlıca gibi devletin sanat
ve yönetim diliydi. Bu dillerle eğitim, hitabet, siyaset, bilim ve sanat yapılırdı. Bu nedenle
antik şehirlerdeki yazılar çoğu zaman halkın kullandığı birden fazla dilleri göstermez. İşte
bir İran atasözü: “Türk’ün iti şehre inince Farsça ürür.” Bu yolculukta tanıştığım Tahranlı
bir köy delikanlısından aldım bu atasözünü, Türkçe konuştuk.
Fonetik analiz, Atatürk’ün de merakı olmuş, tuttuğu notlar arasında “AYOL”
sözcüğünü merak ettiği görülmüştür. Tarih merakı üzerine annesi, “Ayol, bunları ne
yapacaksın?” demiş, Atatürk de, “Annem bana neden ‘Ay-ol’ dedi?” diye merak etmiş.
Atatürk, bu sözcüğün Güneş Dil Kuramına ait bir dua olacağını düşünmüş, bu düşüncesini
günlüğüne yazmıştır.
Atatürk, ilk tarih araştırmaları emrini verdiği zaman kurulan bölümün adına
Asuroloji denilmesine itiraz etmiş, “Bırakın Samilerin Asurolojisini, adına Sumeroloji
diyelim” demiş, Eti Bank, Sümer Bank adlarıyla işletmeler kurarak düşüncesini hayata
geçirmiş, hatta 1931’de Fransa’da basılan ilk Hititoloji dergisini himayesine almıştır.
(M.İlmiye Çığ’dan naklen)
Araştırmaya başladığımda, Sümer Anası Muazzez İlmiye Çığ ile mektuplaştım,
desteğini aldım.
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“Çok Sevgili Muazzez Ablacığım,
Umarım sağlık ve afiyettesiniz.
Müzik ve Drama eğitimcisiyim, yayınlanmış eğitim kitaplarım var. Bebek
nazlatmaları derlerken, binlerce yıllık seslerle karşılaştım; değişik yerlerde benzer fonetik
özellikte seslere rastladıkça konuya biraz daha derinleşir oldum.
Rizeliyim, yerel şivemizdeki seslerin sırrını çözdüm. Örneğin Rize’de bir bebek
ezgisi (nazlatma) Tacik’çe çıkıveriyor!
Benim adım Mahiye yazılmış ama bana evde MAYA (Mayye) derler, Maya Analar
aramaya başladım, Mayana, İrana, Tatana, Medana gibi şehir adları buldum. (Daha sonra
Suriye Selezya Kraliçesi Maye Aba’yı ve Pisagor’un benim gibi çocuk müziği üzerinde
çalışan kızı Maye’yi buldum.)
Şimdi kendi doğduğum yerdeki eski isimlerle ilgileniyorum: Attika, Humruğ,
Potomya, Peripol, Haldoz, Askoroz, Kible Dağı, Ayane Dağı…
Halikarnas Balıkçısı’nı yeniden kurcalamaya başladım, bu kez farklı şeyler
dikkatimi çekti, örneğin ÜÇLEK TANRIÇA adı. Onun işaretlerini aramaya başladım.
Buldum galiba. Ve onun dildeki karşılığını yakaladım.
Dildeki ÜÇLEK sistemle sözcük türetmeyi, dil ailesi oluşturmayı gördüm. Daha
yazacaklarım var. Ama yazdığım kadarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir bölümünü
buraya aldım.
Saygı ve sevgiyle ellerinizden öperim.”Mahiye Morgül 20.11.2007
Ertesi gün aldığım yanıt:
“Sayın Mahiye Morgül,
Çalışmalarınız için sizi candan kutlarım. Beni çok heyecanlandırdınız.
Evet son yapılan çalışmalar, buluntular Türklerin ta ezelden beri bu topraklarda
yaşadığını gösteriyor. Bunlar arasında yer adları çok önemli.
Sizin bu yazınızı ben de ilgilenebileceklere göndereceğim, sizce bir sakınca yoksa.
Diğer taraftan Sumer Türk bağlantıları üzerindeki çalışmalar da çok iyi sonuçlar
veriyor. Türk dilinin tarihi Avrupalıların kabul ettiği gibi İsa ile değil binlerce yıl önce var
olduğu ortaya çıkıyor. Bir gün bütün bu çalışmalar toplanıp büyük bir kongre düzenlenerek
dünyaya duyurulmalı.
Sizi tekrar candan kutlar sevgi ve selamlarımı sunarım.
Sevgili Mahiye Morgül, çalışmalarınız çok ilginç. Ben böyle dil çalışmaları
yapmadım. Siz bütün bu çalışmaları bir kitap haline getirin. Sümer dili ve Türk dili
karşılaştırmaları ile ilgili bir projemiz var. Belki sizin bu bulgularınızdan da yararlanabiliriz.
Çok selamlar.”
Muazzez İlmiye Çığ / 21.11.2007
.......
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Hemşinli tulum sanatçıları deyince...
Tulum sanatçısı Emin Yağcı adı nota sayfalarımızda karşınıza gelecektir. İnternette
onunla birlikte çok sayıda tulum sanatçısı hakkında bilgi var. Burada sadece adlarını
sıralayacağım:
http://www.hemsinliyiz.biz/ index.php/CustomPage/11
Çayeli: Ali Osman Arıcı, İdris Budak, Volkan Çalık, Mehmet Salih Çil, Mustafa
Tahir Taşer, Osman Yazıcı, Memiş Yazıcı, M.Yaşar Yazıcı
Pazar: Server Bakoğlu, Filiz İlkay Balta, Güner Dündar, Ahmet Güngör, Timur
İşgören, Sükrü Parlak, Niyazi Saymaz, M.Ramazan Şahin, Selim Tarım, Mustafa Tezcan,
Kasım Yazar
Çamlıhemşin: Alican Akay, Ahmet Çakır, Ali Çamkerten, Ahmet Çamkerten,
Mustafa Çamkerten, Hasan Aydil, Aydınoğlu Ahmet, Behçet Gülas, Musa İbrahimoğlu,
Ömer Kızmış, Mustafa Kurkut, Ahmet Kurkut, Mesut Okan, Süleyman Serin, Varol Taşer,
Tahir Taşer, Mahmut Turan
Hemşin: Cevahir Aşçı, Remzi Bekar, Yaşar Çorbacı, Naci Çorbacı, Özbay
Demirciler, Mehmet Demirci, Mustafa Gökay Ferah, Ahmet Kahramantürk, Mustafa Okan
Fındıklı: Bünyamin Kartal, Mehmet Özkan, Cevdet Öztopal, Muhsin Salihoğlu,
Ardeşen: Ahmet Özyanık
İkizdere: Gökçen Mahmutoğlu
Görüldüğü gibi en fazla tulumcu Pazar, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin’den çıktı.
Hemşin’de Alçak Hubyarlı ve Yüksek Hubyarlı köyleri var, tıpta ünlü Mehmet Haberal
aslen buradandır ve soyadıyla örtüşür. Fonetik analizde Hubyarlı ile Haberal sesdeştir.
Görele’de ve birçok yerde daha Hubyarlı köyleri olduğunu biliyoruz. Hubyar
Sultan’ın konakladığı her yere adını verdiklerini düşünmek töreye uygundur.
....
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Hemşin ve Çayeli deyince gelsin Helesa oyunları...
Bu bölümde yer alan derlemeler tarafımdan 2009 yılında yapılmıştır.
Helesa: İmece halinde söylenen haykırışlar ve avazlardır. Kökeninde Uluesiğ/ LAZ
kültü görülüyor. Helesa seslerini nerelerde duyduğumuza bakalım.
Örneğin Maksim Gorki’nin çocukluğunu anlatan romanın filminde, Volga nehir
vapurlarını çeken esirlerin haykırışları bir müzik gibi ritmik beraberlikte duyulur.
Eskiden Kazan’da, Tataristan’da, Volga nehri boyunca gemiler sahilden çekilen
halatlarla yürütülürdü. Bunları çeken esirler, ayaklarından zincirle bağlı halde, “Yamo,
Heyamo, Helesa…” diye müzikli haykırışlar yaparlardı. Bu sesleri Maksim Gorki’nin
çocukluğunu anlattığı romanın filminde duyuyoruz.
Gorki’nin çocukluğu Kazan’da geçer. Öksüz (maksum) olan Maksim Gorki bu
altyazılı filmde bilinmeyen bir dilde konuştuğu sanılarak silinmemiş, babaanesiyle Türkçe
konuşuyordu.
1-Helesa Oyunu:
Yöresi: Rize/ Çamlıhemşin /Ayder/Minrunkavak Köyü (Kaynak: Safiye Okumuş)
Oyun: İp çekiştirerek oynanır. İpin iki yanına dizilen takımlar ipe asılarak karşı
takımdan zayıf olanları düşürmeye çalışır. Bu sırada oyuncular topluca güçlerini belli bir
anda asılmaya gayret vermek için haykırışlar yapar. Bu haykırışlar HELESA haykırışlarıdır.
“ Hele SA” hecelerinde kuvvet SA hecesindedir, bu hecede ipe birlikte asılma gerçekleşir.
5/8 ağır ritimde söylenir. Ezgi yoktur, haykırış vardır. Son satırda aniden hızla ip
çekilir; hedef karşı takımdan birilerini ipten kopartıp yere düşmesini (yere devrilmesini)
sağlamaktır.
Helesa, yulesa
Safiye devrilsa
Bizum takum kazansa
Tekrar edildikçe devrilmesi istenen oyuncuların adı haykırışa eklenir.
İki takımın arasında yerde çizgi vardır, ayağı çizgiyi geçen taraf oyunu kaybeder.
Not: Ön-Türk Uygarlığı araştırmacısı Halûk Tarcan, Fransa’nın güneyindeki Bask
bölgesinde aynı oyuna rastladığını belirtmiştir.
2-Heyamol Oyunu
Yöresi: Hemşin
Oyun: Düğünde aşçının etrafını çeviren erkekler tarafından söylenir. Mutfakta
ocak başında asılı olan zinciri sallayarak, zincirde asılı olan yemek kazanının etrafındaki
aşçı ve yardımcısı kızlara şaka yapılır.
Sözler ezgisiz manidir, son satırda kazan zincirinden o yana bu yana sallanırken
“helesa yulesa…” 5/8 ağır ritimde haykırışlarla söylenir.
Aşçinun kazani uçtur
Uçi doli biri boştur
Aşçinun gonli hoştur
Helesa yulesa,
Heyemola yisaho
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3-Helesa Horonu
Yöresi: Çayeli/Rize (Kaynak: Elif Çepni)
Oyun: Düğünde orta yaş ve üstü erkekler tarafından oynanır. Ağır hareketlerle çok
sakin oynanır. 5/8 ritimdedir. Horonun yönlendireni oyuna başlarken, “haydi horona gelin”
anlamında haykırışlar yapar; onun haykırışını ve biraz sonra söyleyeceği türküyü karşıdan
alan iki kişi vardır.
Karşıdan tekrar tekniği oyun kurucuyu dinlendirmeyi ve yeni söz bulmaya yarar.
Çalgısız oynanır. Kol kola girerek, sağa sola sallanarak, atma türkü söylenir, sözler
o anda yaratılırken düğün sahibine şaka yollu sözler edilir.
Haykırışlar:
Helesa, yelesa,
Yesa yesa helesa
Ya mo heyamo
Heyamola heyalessa
Yelesa salim yesa
Bu haykırışlar 5/8 doğaçlamadır, oyun kurucu tarafından sözler dilediği kadar
çeşitlendirilir, uzatılır ve bir türküye bağlanır.
Aynı oyun Hemşin yöresinde, haykırışların sonuna tulum zurna çalarak türkülü
ezgiye geçilir. Orada da karşılıklı türküyü yineleme şekli vardır.
Helesa oyunları Kastamonu ve Sinop yöresinde de vardır.
Helesa haykırışları, imece işler yaparken kullanılır. Balık dolu kayığı sahile
çekerken, geminin ağır yükünü indirirken veya nehir salını çekerken söylenir.
Ek: Maksim Gorki’nin çocukluğunun geçtiği Volga kıyılarını anlatan “Çocukluğum”
romanının filminde, solo “Hey moli hey mo!”, koro “Ya mo heya mo!” duyulur. Bu an
filimde, Gorki’nin “artık para kazanmaya başlamıştım” dediği karedir. Filmde Gorki,
babannesiyle Türkçe konuşmakta, babaannesine “babaanne”, dedesine “dade” demektedir.
4-Güneş duası:
Yer: Rize, Çamlıhemşin, Kavrun yaylası
Kaynak: Utku Reyhan
Publiğ publiğ ne ister
Allah’tan güneş ister
Memet emiceden UN ister
Oyun: Gençler, bulutlu havalar uzayınca, gece evleri dolaşır, Un, Yağ, Şeker ister.
Evine yanaşıldığında ev sahibine tekerleme söylenir. Toplanan malzemeyle ertesi gün
helva yapılır, gençler eğlenirler.
Başka yerde yağmur, burada güneş istenir. Türkülerinde “güneşli gün” için söz
vardır. Tulumla, 5/8 Türk aksağıyla çalınan Hemşin horonunda geçer:
Yayladanki yurudum
Yayla güneşliyidi
Bakamadum geriye
Gozlerum yaşliyidi
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5- Arhave’de “Mohti Mohti Vamohti” ritüeli....
Bu ritüeli kimden aldığımı notlarım arasında bulamadım, üzgünüm.
Çok eskilerde Arhave’nin dağ köylerinde yaşlı kadınların meşe etrafında dönerek
yaptıkları bir tür Şaman dansıdır.
Köyden bir nedenle gidip de dönmeyen oğulları için, askerden dönmeyen, belki de
sahilden kaçırılıp köle yapılmış uşakları için, sesi sedası kesilmiş oğullarını merak eden,
onların geri gelmesini isteyen analar, nineler, yaşlı meşe ağacının altında toplanır etrafında
yalvaran haykırışlarla dönerler.
“Mohti mohti komohti, mohti mohti komohti” (gel, gel, gel...)
Dairede sağ yönde birbiri arkasına dizilerek ağır ağır ağacın etrafında dönerken
bu haykırışları yaparlar. Belli bir ritme geldiklerinde geriye dönüp ters yönde haykırmaya
devam ederler. Bu sefer haykırış değişir:
“Vamohti vamohti vamohti” (gelmedi gelmedi gelmedi...) şeklindedir.
“Vamohti” haykırışları daha yüksek sesle yapılır, bu sırada döğünmeler başlar.
Göğsüne vurmalar, başını yumruklamalar, saçını başını yolmalar, diz döğmeler, vb.
Bu ritüel bir tür duadır ve ortak acıyı paylaşmaktır. Ortak acının kaynağı antik
dönemde öncelikle savaşlarda esir alınan oğullarının köle satılmalarıdır. Cenevizli
korsanların sahilden delikanlıları kaçırıp köle satmaları Roma ve Atina ekonomisinin
dayandığı ticaret şekliydi. Başta ticaret gemilerine kürek çekiciler lazımdı, bunlar kölelerle
yapılırdı. (Marks’ın Primitif Akümülasyon dediği, ilkel sermaye birikimi!)
Akşam saatlerinde köyüne dönmeyen gençler (uşaklar) için, o dönemden kalma
Arhaveli ninelerin bir sözü vardır:
“Akşam oldi, uşaklari sahile pirakmayun, ciniuzle kacurule!”
Sahile denize giden gençleri toplayın getirin, orda bırakmayın, Cenevizli köle
tacirleri onları kaçırmasın diyor.
Ağaç etrafında yapılan toplu ayinde Mehdi çağırdıklarını söyleyebiliriz. Tekrar
gelsin bizi kurtarsın diye beklenilen efsane kişi Mohti Oğuz olmalı!
Lazlara “mohti” denilmesinin böyle bir tarihe dayanması, kralıyla özdeşleştirerek
anılması, antik dönemin adlandırma yöntemine uygundur.
.....
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Karagoncolos deyince...
Çocukken hatırlıyorum, gece kardeşimle kikirdeşir de uyumazsak ninem bize
“Hayde, kapatun gözünizi, kara goncolos geliyi, verurum sizi oğa” derdi, korkudan susar
uyurduk.
Yıllar sonra karagoncolosun, Venedikli tüccarın tahsildarı olduğunu çözdüm.
Borçlunun evine gönderilen kara giysili konsolos (elçi) önce evin erkek çocuğunu
rehin alırdı, sonra kız çocuğunu, sonra eşini.
Roma ekonomisi borç köleliğine dayanırken Oğuz töresi ona karşı “borç yasaktır”
kuralları koymuştu. Bu yüzden Karadeniz’de doğan Mitra kültürü ve diğer Anadolu
kültürleri hep köleliğe karşı direniş destanlarından oluşur.
Antik karagoncoloslara dönelim. Mitolojide karagoncolos, siyah elbiselidir,
eve yaklaşırken evin gelini onu sopayla kovalar, çocuklarını vermez, direnir. Bunun adı
“Burnuna osurmak”tır.
“Gelin uşaklari vermedi, burnina osurdi” denir.
Bu toplumsal bellek bize bir şey daha söylüyor; Roma kralları Hıristiyanlığı
resmi din ilan ettiği zaman bu halk buna öyle kolay kolay evet demezdi. Onun için Roma
tarihçileri “Kolkhis halkı vergi vermeyi hiçbir zaman kabul etmedi” diye yazdı.
Kolk-his’i açalım. Kolk; Halk. His; usağisi. Yani Halk Uşağısi olan bölge, Latin
diliyle Roma’ya baş eğmeyen, onlara vergi vermeyen, çalışan helaik/ halk.
Bugünün itibarlı sözcüğüyle Laik-us olan bölge; Kolkhis!
Ve. çocuklarını karagoncoloslara vermemenin antik karşılığı bugün Laiklik çıkıyor,
2 bin yıldan beri hiçbir şey değişmemiş!
Hemşin Tanatobu köyü deyince...
Tanatobu Ayder yaylasına en yakın köydür. Civarda antik dönemden kalma demir
ocakları vardır. Köydeki evlerin kapı sürgüsü demirdendir ve bu sürgülerin bir ucunda
koçboynuzu diğer ucunda kurt başı bulunur. Köyün yaşlıları “Biz buraya demir döve döve
geldik” der.
Köyün İstiklâl Harbi kahramanlarından Demircioğlu Reşat Bey, İzmit Karasu’da
Türk katliamı yapan İngiliz-Yunan askerlerini temizleyerek Kocaeli’nin anahtarını
Mustafa Kemal’e teslim eden Kuvayi Milliye kahramanıdır. (İpsiz Recep Müfrezesinden
olmalıdır.M.M.)
Köyün töresinden: Delikanlı kendisi silah almaz, ona silahı bir yetişkin verir. Bu
şu demektir; “Artık bir silah taşıyacak kadar olgunlaştın, seni aramıza alıyoruz, sana bu
onuru veriyoruz.”
Köyde bir kadın, oğlunu evlendirip torun sahibi olduktan sonra artık evde tüm
yetki ona aittir, kocası ona hükmedemez, son söz onundur.
(ADD Yöneticisi Reşat Demircioğlu’dan naklen. Batıkent-Ankara, 2008)
Gelinkaya deyince....
Askoroz körfezine bakan Baleva sırtlarındaki en yüksek tepenin adıdır.
1950’li yılarda bu tepeye adını veren bir rölyef vardı. At üstünde gelin ile arkasında
dünürcüleri kayaya resmedilmişti. Bu gelin Şiraz’a gelin giden Akmenid kraliçesi
Lazopo/Opalizi Semiramis’den başkası olamaz. Babil’in asma bahçelerini eğer Kuruş
kraliçe Semiramis memleketini özlemesin diye yaptırmış idiyse, orası bu köydür. Çünkü
yamaçlarda ağaçlardan sarkan kara üzüm asmaları Eylül’de tıpkı Babilin asma bahçeleri
gibidir.
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Gelinkaya eteklerinde Baleva bayırına Rize Paşakuyu’dan gelin gelen, gençliğinde
(1940-50) mozika çalan Sabriye Palici’den söz edeceğim. Bu bilgiyi bana kitap basılmadan
kısa süre önce veren oğlu Nazif Özçelik, yıllar önce bana bu köyün bir tekerlemesini vermişti.
Şaman kültüründe kızıl kurdele başına bağlamak ne demekti, tam bunu konuşuyorduk
kendisiyle, bu dörtlüğü hatırladı.
Kardaş Karataş
Kızkardaş kızılbaş
Ana can direği
Baba koçbaş
Dörtlükte “Kızılbaş” sözcüğü kız evladına denk kullanılmaktadır. Başına al kurdele
bağlayıp Başı Panlı savaşa giden Amazon kızlar gibi.
Köyde Şamani izlerden soyadları ve lakaplar var: Balevalar, Paliciler, Eğizler...
Gelinkaya tepesinden (915m) Askoroz vadisi ve Rize sahili aynı anda
görünebilmektedir. Hatta açık havalarda Rusya dağları dahi görünür.
Rus işgalinde bu tepeyi Rus askerlerinin kullandığı anlatılır, tepede mermilerini
bulmuşlar.

(Fotoğraf: Nazif Özçelik)
Fotoğrafta, Galinkaya’dan Rize Dağyarımadası ve daha uzakta Rize Fener Burnu
görünmektedir. Öndeki vadide akan Askoroz deresi (Bahriye Körfezi) üzerinde ince
bulutlar, bu cennette yaşanan mikroklima etkisinin de belgesidir.
Kraliçe Semiramis (Sümer-emesi), Kolkhis’in de kralı olan Smerdis’in ile
1.Artemis’in anneleriydi. Üçünün de İran’da 2450 yıllık heykelleri var. İran’a adını veren
(Er-Ana) odur, sıfatı Lazopo’dur. Farsça gibi sağdan okuyunca OPALİZİ olur. İran’da en
fazla tulum çalınan Beluci bölgesinde de adı yaşıyor.
Güneysu’da tufan söylencesinden izler...
Potomya (Antik Diaskoros) bugünkü Güneysu’dur.
Güney-su adını anlambilim açısından açalım; güney taraftaki su. Şöyle ki, antik
haritalarda Rize Dağı adıyla Askoroz’a doğru uzanan bir dağyarımada vardır. Askoros
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körfezi bu dağın güneyinde kalıyordu. Güneydeki deniz (su) için çok doğru bir tanımla
Güneysu denilmiştir.
Karadeniz demek anlambilimde Kuzey Denizi demektir; anımsayalım, Uygur
pusulasında kuzey kara ile, güney kırmızı ile, batı beyaz ile, doğu mavi ile renklendirilirdi.
Buna göre Akdeniz, batı denizi demektir.
Karadeniz tufanı MÖ.6500 de yaşanmıştır. Buradaki iki büyük göl çökerek büyük
çukur oluştu, Sinop ile Kırım arasındaki bağlantı kemeri (benti) yok oldu, büyük çukura
Akdeniz’den gelen sular aktı, insanlar bu tufanda yüksek dağlara doğru kaçabilenler (Rize
için Kıble Dağ) kurtuldu. Sular aşağıdan yukarıya doğru yükselmişti, bunun ipuçlarına
ulaştım.
Çöküntü alanında kalanlarla ilgili olarak eski balıkçılar derinlere indiğimiz zaman
evlerin damlarına bastıklarını söylerdi.
Değerli Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ablamız, benden Tufan efsanelerine
rastladığımda haberdar etmemi istemişti. Canlı kaynaklardan aldığım aşağıdaki kısa
öyküleri onun ricasıyla derlemiştim.
1.Öykü Potomya’da 1950’lerde çocuklar oynarken, “Su yükselirse nereye
kaçarsın?” diyerek kendine yüksek tepe seçerlermiş.
Bu anısını 2009 yılında bana anlatan Nurol Banabak (Potomyalı 65 yaş) kendine
üzerinde kestane ağacı olan bir tepeyi seçermiş!
2.Öykü Askoroz deresine bakan 915metre yüksekteki Gelinkaya tepesinin
yamacındaki Malakamboz’dan Balevaların torunu kuzenim Bedri Bal’dan:
Bayırda ineğini otlatan bir kadına diğer bir kadın yaklaşmış, sormuş, “O kadar
sular seller oldu, sen niye buradasın?
Diğer kadın, ineğin ayak bileğini göstererek demiş ki; “İneğumun haburasina kada
su geldi, başka bişe gormedum.” (Yaşlı kadın fıkrası diyerek gülüşürlermiş.)
Bedri Bal’ın ninesi Zinnet aba 1950’lerde tahminen 100 yaşındayken, akşamları
gaz feneri ışığında otururken torunlarını etrafına toplar böyle efsaneler anlatırmış.
3.Öykü, Kıble Dağı köylerinde yaygın inanış; bu dağın altında su var. Burada bir
su vardı, bir yerden sonra toprağın altına girdi kayboldu. (Su/Sea, deniz demektir.)
Baleva: Bal-Hiva açılımında, Heva Beli. Sümer Ay tanrısının yeri, anlamındadır.
Halk arasında denize, “su” denir. Deniz’e Su denilmesi Türk dillerinde yaygındır.
Potomya’ya eskiden gemi geldiğini yaşlılar anlatırlar. Hatta bir kayayı gemiler
buna bağlanırdı diye gösterirler.
Kıble Dağı köylerinde Oğuz’un sıkışmış hali “ğoz” ekine rastlanır. Örneğin Filiğoz (Oğuz Beli) köyü Recep Tayyip Erdoğan’nın baba köyüdür..
Tarihçi Heredot Kolkhis için diyor ki....
Heredot, Kolkhis halkının Mısırlılar ve Etyopyalılar gibi sünnet olduklarını, Pers
İmparatorluğuna bağlı olduklarını söyler. Bu halkın Pers komutanı Serhaz’ın MÖ.480’de
yaptığı Yunanistan seferine katıldıklarından söz eder.
Potomya bu dönemin büyük liman şehriydi. Hopa’dan Giresun’a kadar adımız
Kolkhlar diye geçiyor. Gürcü dilinde “kholkis” halk demektir.
Lazcada güneşe ŞUA/ Ci’a denir. Bütün dillerde bu kelimeyi buluruz; şia, eşiğ,
ziya, ışığ, vb.
Serhaz, Gelinkaya’da resmedilen Semiramis’in oğludur, annesinden gelen adı
Sümerdis/ Smerdis’tir. Midilli adasındayken bir müzik ziyafetinde Safo (Sapho) ile
karşılıklı türkü söylerken resmedildiği tablo ile ünlüdür.
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Kolkhis kralı Midilli’de Kam yaparak ünlendiğinde ona Kam-ata (Gaumata)
denildi, elinde kurdeleli tef ile resmedildi. Tüm Kafkasyanın kralıydı. Kafkasların diğer
adı Sirkazya onun adından gelir. “Baş Oğuzlu yurdu” demektir. Çerkezya ile sesdeştir.
Her taka bir müzik okuluydu desem...
Karadenizli balıkçının olmazsa olmazı kemençedir. Ağı serip beklemeye geçtiği
zaman kemençeden başka oyalayacak bir şey yoktur. Pilli radyolar çıkıncaya kadar
böyleydi. Balık ağlara dolduğu zaman tayfayı kim uyandıracak?
“Kemençemun sesine
Uyan sevduğum uyan” diyecek...
Çocukluğumda, teknenin yanaştığını motor sesinden duymuyorsak kemençe
sesinden duyardık. Sahil boyu kemençeli kayık gezileri olurdu. Hatta Ordu Vapuru yolcu
getirdiği zaman yolcusunu almaya kayıkla gidenler olurdu, iki kayık da şeref olsun diye
ona eklenirdi, kemençe çala çala vapurun etrafında tur atılırdı.
Bir de senede bir Denizcilik Okulu öğrencileri donanmadan birkaç parçayla
Karadeniz limanlarını selamlamaya çıkardı, her limandan üç gün kalırlardı. Bahriyeli
görmek insanın içini ferahlatır, hala öyledir.
Büyük şenliklerle karşılardık, kayıklar motorlar limana dolar gemilerin etrafında
coşku gurur yükselirdi. Ablamın onlara kayıkta mozika çaldığını, nöbet tutan bahriyeliye
“teşriflerinize teşekkür ederiz” diye seslendiğini hiç unutmuyorum.
Gece olunca ışıklarını yakarlardı, gelin gibi donanırdı deniz, bütün mahalleli sahile
dolar onları seyrederdik. “Bahriyeli şarkıları söyler el çırpar çiftetelli oynardık:
Amman aman amman bahriyeli
Beyaz da giymiş terbiyeli
Adım atışın bile talimli
Yandım ela gözlere bahriyeli
Bir zamanlar balıkçının takasına bestelenmiş bir çocuk şarkımız vardı, okul müzik
kitaplarına girmişti. Bu şarkı nedense bana hep takanın içinde kemençeyi yeni öğrenmeye
başlayan on yaşlarında bir çocuğu çağrıştırmıştır.

Ben kemençe çalamam da
Dayım darılır bana
Bir horon havası vur da
Kurban olayım sana
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Görele Şirip Şi horonu deyince...

Göreleli kemençeci Mehmet Gündoğdu’nun TV’de çalıp söylediği bir türküdür.
Tıpkı Rize türküsü “Kerez çiçek açayi” gibi, “Şirip şip, can can” sözleri duyulur.
Radyo arşivinde notası yok. Video kaydını dinleyince benzerliği fark edeceksiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=qOPgWbwvMoc
Bu türküyle 2 bin yıllık bir öykü karşıma geldi. Çok sevindim, havalara uçtum.
Halk kızı saraya gelin olmuş Rizeli Emine’yi buldum. Rize’den Görele sarayına
gelin giderken yanında en iyi kemençe ustalarını götürdüğünü tahmin edebiliyorum.
Giderken nar yanaklı yayla kızlarını da nedime almıştır yanına.
Kralımızın boyu 2.40 idi, boyu boyuna uyan bir kraliçe olmalıydı. “Gayet beli
inceden, ben seni sakınırım Eminem, yerdeki karıncadan” diyen Giresun türküsündeki gibi.
Şiripşi türküsünde bir Rizeli için pek tanıdık sözler var:
Bir tarafta maruşka, bir tarafta naruşka
Şirip şip şip, şalili konakları, bir tarafta altun krali
Can can, ne acaip ikballi, şirip şip başi Panli (Bantlı),
Kalıbdan mı döktürdün, yavrum o bacaklari
Sözler bana hiç yabancı gelmiyor:
Başı Panlı; Şamani yıllarımızda da gelinin başına kırmızı kurdele bağlanırdı.
Bunun anlamı; kendimi yuvama ve vatanıma adıyorum, buna and içiyorum...
Bu gelenek bugün az değişik devam ediyor; kırmızı kurdele gelinin başına değil
beline bağlanıyor ve kına yakılırken gelinin başına kırmızı tülbent örtülüyor.
Bir yanında altın krali; altın para basmış olan Mete Oğuz’a eş oldu.
Bir tarafta naruçka; bir yanında yanakları nar gibi genç odalıklar.
Bir tarafta maruçka; bir yanında yaşlı kaynana (moruk).
Acaip ikballi; çok büyük talihli. Saraya gelin gitti.
Şiripşi; şurupsu, ‘bir içim su’ der gibi.
Can can; canına sarasın gelir, sevgiyle yüceltilen can.
Kalıbdan mı döktürdün yavrum o bacakları; güzel bacaklar için bugün de
söylenir.
Şalili konakları; ışıl ışıl parlayan, ışıkları hiç sönmeyen konaktadır.
Bugün de söylenen, ışıkları ışıl ışıl yanan konağa uygun bir Görele deyişi vardır;
“Lambaları yanık bıraktın, Bedros’un düğünü mü var?”
Evet, bu kralın adı VI.Bedri’dir, ona Bedri(Bedir) soylu anlamında Bedros da denir.
Benim de ikbalim var ki bu türkü karşıma çıktı. İki bin yıllık türküdür.
Göreleli kemençe sanatçısı Mehmet Gündoğdu benim karşıma tam da internette
Rize Gündoğdu türkülerini ararken çıktı. Onun da büyük dede toprağı Gündoğdu (Fetekoz)
olabilir.
Tarihte git gör-hele denilen yer burası olmalı.
Görele’nin gidip görülecek bir kraliçesi vardı. Kralın güzelliğiyle dillere destan
Emine’si Roma’da çok meşhurdu. Jul Sezar da merak ediyordu; geldi, gördü, yendi...
Bir de Almus Hubyarlı’da MÖ.82’de yakılan Ergenekon ateşini merak etmiştir.
Orası buraya kuş uçumu mesafededir.
Ünü Roma’ya kadar ulaşmış Emine’yi git bi GÖR HELE demişler gibidir. Ancak
MÖ.47’de buraya gelmiş olan Oğul Sezar, Emine’nin (Ölümü MÖ.64) sadece mezarını
görmüştür. Lazca “Geldi, Gördü, Yendi” dediği Zile kaya yazısından anlıyoruz ki yıllar
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sonra gelip görebilmiş ve şehrin adı da muhtemelen ondan sonra GÖRELE olmuştur.
Kral Mete Oğuz Amasya’dan önce Vezirköprü’de Pompeius ile savaşmış,
yenilecekken kral geri çekilmişti, savaş alanında kalan ölü atların züerlerindeki altın gümüş
hasır örtüleri savaş ganimeti olarak toplayan Pompeius Vezirköprü’yü yağmalamaktan
Mete Oğuz’un ordularını takip edemedi, diye yazdı kendi tarihçileri. Sonra da şehrin adını
değiştirip Pompeipolis yaptılar.
Görele’deki “Şirip Şi” türküsünde altın kralına gelin olan şanslı halk kızı Emine
intihar şekliyle ayrıca kahramandır, “aziz” unvanlıdır.
Emine 68 yaşında orada başını kestirerek intihar etti. Eşi büyük kral VI.Mitridate
Romayla 48 yıl savaştı, yaşlanınca yenik düştü, töreye göre Emine’nin düşmana teslim
olmayıp zehir içerek intihar etmesi gerekiyordu. Zehir görümcelerine yetmezse diye
zehiri reddetmiş, kendini gelinlik duvağıyla başında tacıyla asmaya çalışmış, tacı düşmüş,
tacı alıp başına koyup kılıcı keskin görevli komutana başını uzatmış ve bu şekilde kendi
başını kestirerek intihar etmiştir. Pir Azizler adı onlardan kaldı. Kral da MÖ.63’de Kırım
Kerkinitis (şimdiki adı Gozlev) Eupadoria (Hubyarlı) kalesinde başını kestirerek intihar
edecekti.
Eğer Mete Oğuz’un VI.Mitridate olduğunu, onun da Eubador (Hubyar) olduğunu
biliyorsanız, MÖ.82’de Almus’ta bugünkü Hubyar Alevi Ocağında Ergenekon ateşine ilk
odunu onun koyduğunu biliyorsanız, işte bu türkü “bir yanında altın kralı, acayip ikballi”
dediği kızın onun eşi olduğu aklınıza gelir. O Rizeli Emine’dir.
Bu türkü elbette bir opera eseri değildir, sanatsal ve edebi endişesi olmadan, şakacı
sözlerle bir çeşit atma türküdür.
Türkünün sözlerinde benim anlamadığım hiç bir şey yok, bu şive asla bir başka dil
değildir. Tıpkı Rize’de kaba köy aksanı dediğimiz gibidir. 2 bin yılda değişen pek bir şey
yok. Ve, 2 bin yıl önce de Cenevizli Venedikli Roma krallarıyla savaşıyorduk.
Arhaveli yaşlı kadınların, “akşam oldi uşaklari sahila pirakmayun, Ciniuzle
kaçurule” dediğindeki Ciniuz Pompei (Geneus Pompeius, yakıp yıkan Cenevizli) ile
savaştığını bu halk biliyordu. Oğuz kralının ailesinden altı kadın burada Görele konağında
düşmana sağ olarak teslim olmamak için intihar ettiler. Evlenirken başlarına bağladıkları
kırmızı Pan kurdelesiyle ettikleri namus yeminini yerine getirdiler, aziz oldular. Onlar
böyle kutlu/aziz bir görevi, intihar vazifesini, yerine getirdikleri için buranın adı Azze,
yerleşim yerinin adı da PİR AZİZ(E)LER oldu.
Anadolu’ya Anati-Ulu, Anadolu, adını veren Ulu-Analarımız onlardı.
.....
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Artvin türküleri deyince...
Yusufeli ile Ayder arasında tarihi Koçkoroğlu geçiş yolunun bulunması nedeniyle
tulum vasıtasıyla burada kurabildiğimiz bağlantıyı diğer türkülerde de göreceğimizi umarak
arşivde Yusufeli türküleri aradım, çıkmadı. Ardanuç türküsü de çıkmadı. Olmadığından
değil, Artvin türküsü olarak kaydedilmiş olmalarından.
Pek çoğu Şavşat türküsü olarak girmiş görünüyor. Hatta aynı zamanda Ardahan
türküsü olanlar var. Bunda yanlış yoktur, çünkü yaylaları ortaktır. Ayrıca, Şavşat adında
saklı Şam-Seti (Samsat ile sesdeştir) kavramı buranın eskiden Şamani müzik-dans merkezi
olduğuna işaret eder.
İçinde en fazla erat/asker kavramı olan şehrimiz Artvin’dir. Ard-aşen, Art-vin, Ardanuç, Ard-ıhan, sözcüklerinin ortak kök hecesi olan “arta” Farsça asker demektir. Pers
İmparatoru Büyük Kuruş’un oğlu Arta-serhas’ın Sirkasya da denilen bu bölgede yönetici
olduğu dönemi hatırlatıyor. Kaçkarların büyük oğlu büyük avazlı Mete Oğuz bu hanedana
dayandığını söylermiş. Avaz’ı Atina ve Roma kölelerine işaret fişeği olmuş uyandırmıştı.
“Haykırdı çıktı meşeden” türküsünde sözü edilen Ayvaz (Büyük Avaz) onun kan
kardeşi gösteriliyor. Efsaneleşen kralımız gür sesli hatipti, batıda Broimos, “Büyük
ürüyücü” adıyla namı yürümüştü. Bence türküde az bir karıştırma olmuş, dolaylı anlatıma
girilmiştir, gür sesiyle haykırarak gelen Ayvaz/Avaz odur.
Bölgenin coğrafi adlarından biri Oğuzeli’dir. Antik kaynaklarda Tao(Dağ) bölgesi
olarak geçer. Kralımız Mohti Oğuz da 8 yaşındayken babasının zehirlenerek öldürülmesi
üzerine Sinop Boyabat sarayından buralara getirilmişti. Bu dağlarda büyüdü. “Haykırdı
çıktı meşeden” derken onu anlatır gibidir.
Bir Azeri destanında eğer Koç-koroğlu’dan (Kaçgar-oğlu, Koçari!) övgüyle
bahsediliyorsa, burada bize iş düşer.
Ayrıca, Azerbaycan destanları içerisinde önemli yeri olan Köroğlu destanıyla
türkünün bağını kurmakta fayda vardır, çünkü;
a- Bu türkünün ritmi altı sekizlik Azeri ritmidir,
b- Büyük kralımızın komutasındaki sekiz ordudan bir tanesi Azerbaycan ve
Ermenistan birleşik ordusuydu.
c- Ardanuç halk müziğinde saz çalan aşık geleneği vardır, Kars-Azeri tarzında çalıp
söylerler.
d- Oğuzeli yöresi Ardanuç’u da içine alır. Adını Mete Oğuz’un adından aldığı çok
belli olan bu yerde destansı türkülerin ortaya çıkması umulur.
Köroğlu destanında beyin iki atı vardır, biri KIR AT, diğeri DOR at ve bu atlar denizden
gelmiştir... Çok eğitilmiş bu iki atın üzerine kurulmuş bir öyküdür anlatılan. Dikkat; Dor-at,
Trabzon’da Torat, (Rize’de Turut!) denizde atlarıyla birlikte savaşma yeteneğindeki Süvari
atlarına denirdi ve bugün sadece denizci askerlere süvari diyoruz. Karada ise sadece atlı
süvariler onursal geçiş yapıyor!
Böyle süvari atlarıyla yapılan geçit törenlerinde bilmeden 2 bin yıl önce Mete
Oğuz’un karada ve denizde Romalılarla savaşan atlı Mitra ordularına selam gönderiyoruz!
Mitracı kadın savaşçılar dört atın çektiği teknede resmedilirdi. Atları şaha kaldırırken
heykelleri yapılmıştır. Bu ordular bir daha tarih sahnesinde görülmesin diye İncil’e
yazdılar, “Bir daha denizde dört atlı görünürse o gün dünyanın sonu gelmiş demektir,
mahşer günüdür. Allah bize o günü göstermesin” gibi bir ifade vardır. Çünkü Mitracılık
Hıristiyanlığın yayılmasının önündeki en büyük engel sayılıyordu. Aslında sömürgeci
yayılmacılığın önündeki engeldi.
Büyük kralımızın dor atı İtalya’da Etrüsk çocuk tekerlemelerine girmiştir; atlarına
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bile altın kapta yemek verirdi, atlarına kovalar dolusu şarap içirirdi, kendisi de atları da
hiç sarhoş olmazlardı, diye tekerlemesi var. Atlarına da panzehir içirirdi, ondan sarhoş
olmazlardı.
Şimdi gerçeğe dönelim; denizde savaşmak üzere eğitilmiş Dor atlar ilk defa antik
adı TAURİC (Turk) olan Kırım’da yetiştirilmiştir. Biliyoruz ki Mete Oğuz’un Kırım
ordusu vardı, yaralandığında onu tedavi eden doktorlar Kırımlıydı, hatta kralın zehirle
öldürülmesine önlem için yılan zehirinden antidot panzehiri onlar yapmıştı. Bu ilaç
kralımızın adıyla anılan Mitridatikom panzehiridir.
Kralın öldüğü yer olan Kırım Eupatoria Kerkinitis(Orkun Atası) kalesinin kalıntıları
halen Gozlev şehrindedir ve şehrin bayrağında onursal Koçbaşı ile Yılan sembolleri vardır.
Artvin, Oğuzeli, o kadar güzel bir tarihe sahiptir ki, Artvin Barı’na Ata Bar adının
verilmesi de o kadar güzel, o kadar o tarihine yakışmıştır.
.....
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Artvin Maçahela (Paçi Hala) deyince...
Maçahela deyince çoksesli müzik yapan erkekleri akla geliyor. Buraya adını veren
Paçi Hala Tina kim diye düşünmek özel merak gerektirir. Biz de önce şarkılarına bakalım.
Aşağıda iki sesli notalarını gördüğünüz Maçahela şarkısında koronun söylediği
“Hayahey heyaho” sözleri bir tür imeceyle söylenen helesa ezgileridir.
Sololar:
Kar yağar patul patul /Kapilari donatur
Bir evde iki gelin / Birbirini oynatur
O kaynana kaynana /Kara kazanda kayna
O kaynana kaynana / Kizuni versan bana
Çok hurmet ettum sana, o kaynana kaynana

“Ha ya he heya ho…” koro dem tutarken, her tekrarda bir başkası soloyu devralır.
Maça-hela’nın Tina adlı Paçi-hala’sına Gürcü dilinde yakılmış bir ağıt var. Bayar
Şahin tarafından seslendirdi ve CD’ye kaydedildi. Aşağıdaki sözler ondan alınmıştır.
Mohevis kalo Tina o - vadili kadin Tina
Dedas rad uzi shina o - neden ananın yanında duruyorsun
Sheni tolebi gathovdnen - senin emsallerin evlendi
Shen rağamda garçina o - sen neden kaldın
Hey gidi mohevis kalo Tina - ah gidi vadili kadın Tina
Ra lamazi ra maharo - ne guzel bir şeysin
Netavi sheni alersi – senin hayalin nedir
Vin ginda rom gaharo - kimi sevindirmek istersin
Bacı Hala, hiç evlenmeyip de kalan ömrünü kurtardığı kralın yasıyla geçirmiş
Amazon Ulu Hala, Furtuna Aba, CİCİ KATO görünüyor.
Urfa Halepli Bahçe mozaiklerinde başında Azize beresiyle, elinde yayı gerilmiş
okuyla resmedilen, CIC KTO yazılı olan Amazon anamız olabilir.
Artvin’e Oğuzeli adını veren ulu halalarımıza saygıyla...
....
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Türkü yörelerinin karıştırılması
Derleme yapılırken kaynak kişi nereliyse türkü oraya ait zannedilir. Çünkü aynı
türkü sahil boyunca birçok yerde daha söylenebiliyor. O zaman türküde adı geçen yerleşime,
dağa, dereye bakmakta fayda var.
Örneğin “Menşure” türküsünde eğer Çayeli uşaklari konu ediliyorsa, bu demektir
ki, bu türkü arşivde yazıldığı gibi Trabzon türküsü değildir.
Örneğin, “Askoroz deresinun sol tarafi derindu” diyen bir türkü aslen Trabzon
türküsü olamaz. Benim gibi 1950’lerde Rize’de bulunmuş herkes bunu fark edecektir.
Eskiden Askoroz deresinin denize döküldüğü yerde çok derin bir su çukuru (lingoz)
vardı, Taşlıdere köprüsü yeni yapıldığında o çukur hemen köprünün bir yanında kalırdı. Tam
ona bakan yamaçta yüksekçe bir uçurum vardı, uçurumun yukarısında kenarına Karayolları
parkı yapıldı. Daha evvelinde buralarda mısır tarlaları olurdu, tarlalara dadanan domuzlar
oraya kadar kovalanır, uçurumdan aşağı düşürülürdü. İşte o uçurumun adı Domuzkiran idi.
Domuzkiran neresidir hatırlayanlar Askoroz deresinin sol tarafi derindir, bunu iyi bilirler.
Bizim mahalleden oraya Karayolları parkında salıncaklara binmeye gider, uçurumdan
aşağıya bakardık.
Askoroz dere yatağı doğal afetlerle dolmuştur. Hatırlarım, yüzlerce metre ilerideki
Zincirli Köprü’ye kadar dere yatağında büyük beyaz iri taşlar vardı, Taşlıdere’ye adını
veren o taşlardı. Dere yatağının ortasında mısır öğüttüğümüz deremen (değirmen) vardı,
bir de fındık bahçesi vardı, oraya gitmek için taşların üzerinden sekerek geçerdik. Bugün o
değirmenin yerinde taş kırma fabrikası var.
“Trabzon” sözcüğüne Rizeliler eskiden “Tarbizan” derlerdi, kibarlaştıkça Trabzan
oldu, çünkü “İçi kalaylı kazan” ile kafiye tutması lazımdı. Bu arada, kalaylı kazan derken
tarif edilen altın hasır bilezik işçiliğiyle ünlü kuyumcular sokağıdır, Rizeliler geline takıyı
gider ordan alırdı.
Özetle, “Askoroz deresinun sol tarafi derindu” diye sözü olan, “Oy Tirabzan
Tirabzan” diye başlayan türkü öz be öz Rize türküsüdür.
Bir yanlışlık da Ağısar dereleri türküsünde yapılıyor, Rize türküsü olarak repertuara
girmesinde bir hata var, derleyen Rizeli olunca öyle geçmiş kayıtlara. Oysa Ağısar deresi
Akçaabat’tan denize dökülür ve “Tonya üstüme kalksa” diyorsa, bu sözü Tonyalı bir aşığın
söylendiğine işaret eder.
Keza Görele Çavuşlu türküsü, “Evlerinin önü kara üzüm asması”...
Türkü, aynı zamanda Rize türküsü olmalıdır, çünkü sözü edilen kara üzüm Rize’nin
ünlü kokulu üzümüdür. Türküde sözü edilen “Oğuz ula öreni” düşündürücüdür. Yerel
anlatımda OĞUZELİ YÖRESİ diyeceğimiz “Oğuz ula öreni”, antik adı Oğuz’un sıkışmış
hali GOD YORA olan bölge, Oğuz Beyinin büyüdüğü Rize’yi de kapsar.
....
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Giresun Karşılaması deyince...
Aşağıdaki Beyli (Şehir) Karşılaması Macaristan Kutay Enstitüsünde derste Yunan
Halk Şarkısı örneği diye elimize verilmiş notadır. Sınıfın Atinalı öğrencileri şarkının
nakaratında Türkçe söylediklerini bilmeden öylesine terennüm ettiklerini zannediyorlardı.
Ben açıklayınca şok yaşadılar.
Şarkının İspanyolca açıklamasında ise, bu ezgide Asya Minör (Anadolu’ya onlar
böyle der) karakterinde 9/8 Karşılama Ritmi olduğunu söylüyor. Bu durum dikkatimi çekti
ve şarkıyı incelemeye aldım.
“Aide, aide, gidelim bisim odaya”
(Hayde hayde gidelim bizim odaya)
Açıklamalar kısmında diyor ki:
- “Asya Minör”. Kücük Asya/Anadolu kökenlidir.
- “İdiomo turco”. Türk karakterindedir.
- “Baile Karsilamas”. Beyli, şehirli karşılamasıdır.
- “Alatsatiani”. Alacatı yöresindendir. (Çeşme Alaçatı ile karıştırılmamalı.)
- “… oriental, de microasiaticas mezcladas con la antiqua orguesis Fyrrihios”.
Orijinal antik Frigya (Hitit) bağlantılı çok eski Asya motifleri vardır.
- 9/8 ritmiyle “… la voz turca Zeimbekis..” . Türk zeybeği gibidir.
-“Acompanado…instrumento Mbuzuki…” Buzuki adındaki, bağlama/bozuk
ailesinden bir çalgıyla şarkıya eşlik edilir.
Türküde geçen kimi sözcükler oldukça eski yerel sözcüklerimizdir.
ke; gel
pu; bu
pi; bi, bir
fi tepso; ayağıyla bir kere tep’sa, uzaklaştırsa, tepivirse
pu nase; bu nazı.
fi gomatin; bir koymadin
pi peri mu; biber-um
Ke pu nase fi tepso, Alatsatiani; Gel, bu nazı bi tepsen, bu nazı bıraksan!
Ke paroketha fi gomatin Panayâ; Gel, hiç fer koymadın, Pan-aya; Ulu Ay’a
yemin ederim ki!
Aide, aide gidelim bisim odaya; Hayde hayde gidelim bizim odaya
Türkünün son sözlerinde geçen “ahor” ise bildiğimiz ahur/ev olmalıdır. Lazca
“ahori”; ev.
“Ahora me ves y dices; quien es? no lo conozco, Alatsatiani…, Aide aide
gidelim…”
Sanki; Ahura mi diyecesun, esas (hesetten) hayınsın, no’lur konuşalım Alaçatili...
Alacatiyani; Alaçatı-yönü. Ala-seti yöresi.
Bağlantının son sözcüklerindeki uyaklar “odaya” ve “Panaya” Türkçe sözcüklerdir.
Söyleyen, sanki Alacatılı bir kızı sevmiştir, türkü ona seslenmektedir.
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Karşılamanın ritmini notaya alan kişi, eksik ölçü olarak başlatmış, (2/3+2+2+2)
yazmıştır. Karşılama figürlerini bilmemesindendir. Oysa Giresun oyunlarında ayak figürü
bize 9/8 (2+3+2+2) karşılama ritmini verir.
Yunanistan’ın kuzeyinde halen kemençe çalınmaktadır. Burada buzuki/bozuk da
çalınır. Benzer şekilde Türkiye’de, bağlama ile kemençenin yan yana olduğu yer GiresunGörele civarıdır. Bu türkü çıkış kaynağını Görele olarak işaret etmektedir.
Türkünün bağlantısında geçen Panaya sözcüğü bir kutsal yemin ifadesidir.
Açılımında PAN-AY, ay tanrısı İştar üzerine, İyon / Ay Önü’nü ışıtan tanrıça üzerine
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yemindir, Anadolu kökenlidir. Rize’de Ayane Dağı vardır. Ay-ol, Kuzum, gibi Hilal- Oğuz
inanışıyla söze başlamaktır. Selanik’in şehir ambleminde, antik sikke üzerinde başında
koçboynuzu olan bir kral vardır, ilk Türk devletlerinden Trak devletinin sembolüdür.
Antik Troya (Tur-ya) şehrimizi işgale gelen Yunan ordularıyla savaşan Karadenizli
Amazon ordularının komutanı Pantisi-Leia (Efendisi Uluay) anısına, tarihe not düşmek
için bu notayı buraya alıyorum. Yenik düştüklerinde götürüldükleri esir pazarında Atina
oligarklarına köle hizmetçi satılmışlardı. Sonra, Çanakkale’de Troya’nın rövanşını
aldık, Sakarya’da İskender’den rövanş aldık. Ve sonra, anlaşma masasında İngilizlerin
bastırmasıyla, 3 milyon Türk ağlaya ağlaya, sırf Ortodoks Hıristiyan oldukları için
Yunanistan topraklarına gönderildi, 2 milyonluk Yunanistan oluverdi 5 milyon.
Tarih böyle tuzaklarla doludur. Ancak gördüğünüz gibi, 3 bin yıl önce götürülenler
de, mübadelede götürülenler de, orada kendi türkülerini söylemeye devam ettiler.
Sosyoloji kuralına göre doğal göçler doğudan batıyadır. Ancak bilinmelidir ki esir
ve köle ticareti de doğudan batıya olmuştur. Batı uygarlığı denilen şey özetle haram paraya
ve Anadolu analarının gözyaşlarına dayanır.
Kolkhis’den kalkıp esirleri kurtarmak için Ege (İyoni/Ayönü) sahiline sefere
giden Semiramis’in oğlu AlisiOğuz (Alce-ous) ünlü türkücü/şair Safo ile yaptığı atışmayla
tarihe geçti. Genç prensi, Lazbeyi (Lazbos) sarayının bahçesinde kızlara konser verirken
aşağıdaki gibi resmettiler.

Ekleyelim; MÖ.5.yüzyılda, Kos (Oğuz) adası Atina’ya günlük köle satışı yapılan
ticaret limanıydı. Akmenid İmparatoru Büyük Kuruş’un (Rizeli Semiramis’in eşi) köle
ticaretini yasaklamasıyla (29 Ekim MÖ.535) Kolkhis’ten Ege adalarına seferler yapıldı.
Kuruş’un kızı 1.Artemis kardeşi Smerdis’ten ayrı olarak köleleri kurtarmak üzere
Karadeniz’den topladığı Amazon ordularıyla Atina’ya kadar gitti. Adı Efes Artemisi diye
geçer. Farsça adı Kutlu-Asker (Arti-Mis) olup Lazkiye’deki hilalli heykelinde adı TorcAttosi (Atası Türk) okunur.
Yağmacı batı tarihçileri antik kraliçemizi bile bizden çalıp Yunan kraliçesi yaptılar.
En büyük manevi değerlerimiz böyle yok edildi. Bari türkülerimize Yunan demesinler.
........
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Rize Türküleri
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Askoroz deresinun sol tarafi derindu, diyen türkü...
Türkünün kaynağı kendi mahallemin deresi olunca bu türküye bir torpil yaptım.
Rize’de çok bilinen bir kıtasını öne alarak alfabetik sıraya koydum ve ilk türkümüz
mahallemin bu türküsü oluverdi. Arşivlere Oy Trabzan adıyla girmiştir.
Askoroz deresinun
Sol tarafi derindu
Bu yil da boyle geçti
Yarun Ella kerimdu

.
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Taşlıdere: Askoroz deresidir. Taşli Dere şeklinde ayrı yazılması doğru değildir. (M.M.)
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Elum daha eyidur / Boyle yalnuz gezmeden
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Hartama: Kerteme. Kertilerek yolunan ot.
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Oğuz ula oreni: Oğuzeli yöresi. Antik adı God Yora.
Eniş dibi: Yeniş dibi, yokuş aşağı iniş yeri.
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Yaylanın Duriye’si, Açmadan kuriyesi: Duriye kıza “kuruyasın” diyor.
Allah ondurmiyesi: Muradına erdirmesin.
Gözlerinin sarısı; hatalıdır. Doğrusu “saçlarunun sarisi” olmalıydı.
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Fırma: Furma, hurma.
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Not: Rize’de aynı ezgi mozikayla çalınır, kız horonudur.

258

Not: Rize’de aynı ezgi mozikayla çalınır, kız horonudur.
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Usul bölümleri: 11/8 + 5/8
7/8 (3+2+3) ritim kümeleriyle de notalanabilme özelliğindedir. M.M.)
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