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I

ÖN SÖZ
Kültürümüzde halk edebiyatının birçok nazım türüne esin kaynağı olan pınar,

günlük hayatımızda da önemini korur. Pınarlar halk yaşamının bir parçası aynı

zamanda halkın sevinç, özlem ve beklentilerinin de şahididir.

Eşimin isminin Pınar olması ve pınarın kültürümüzde önemli bir yere sahip

olması böyle bir çalışma hazırlamama ilham kaynağı oldu. Araştırma yaptıkça büyük

bir zevk aldım.

Çalışmamız Ön söz, Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynakça dışında üç bölümden

oluşmaktadır.

Araştırmamızın Birinci Bölüm’ü “Anonim Halk Şiirinde Kullanılan Pınar

Motifi” adını taşımaktadır. Bu bölüm; Manilerde Kullanılan Pınar, Türkülerde

Kullanılan Pınar, Ağıtlarda Kullanılan Pınar, Ninnilerde Kullanılan Pınar,

Bilmecelerde Kullanılan Pınar ve Tekerlemelerde Kullanılan Pınar olmak üzere altı

alt bölümden oluşmaktadır. Bu alt bölümlerde kullanılan pınar unsuru ve bu unsurun

bu nazım türlerinde hangi anlam ve görevde kullanıldığından bahsedilmiştir.

İkinci Bölüm “Âşık Şiirinde Kullanılan Pınar Motifi” adını taşımaktadır. Bu

bölüm de; Koşmalarda Kullanılan Pınar, Semailerde Kullanılan Pınar, Varsağılarda

Kullanılan Pınar ve Destanlarda Kullanılan Pınar olmak üzere dört alt bölümden

oluşmaktadır. Koşmalar incelenirken konularına göre koşma türleri dikkate alınarak

Güzellemelerde Kullanılan Pınar, Taşlamalarda Kullanılan Pınar, Koçaklamalarda

Kullanılan Pınar, Ağıtlarda Kullanılan Pınar olarak bir gruplandırma yapılmıştır.

Üçüncü Bölüm “Dini-Tasavvufi Halk Şiirinde Kullanılan Pınar Motifi”

adını taşımaktadır. Bu bölümde pek çok kaynak taranmasına rağmen pınar motifinin

kullanıldığı tasavvuf edebiyatı nazım örneklerine çok az rastlanmıştır. Bulunan

örnekler ise “İlahi, Nefes ve Demelerde Kullanılan Pınar” ve “Hikmetlerde

Kullanılan Pınar ” olmak üzere iki alt başlıkta incelenmiştir.

Bu alt başlıkların her birinde pınarın hangi anlamda kullanıldığı hakkında

bilgiler verilerek değerlendirmeler yapılmış; ayrıca bu bilgi ve değerlendirmeleri

doğrulayan içinde pınar motifinin geçtiği maniler, türküler, ağıtlar, ninniler ve âşık

şiirleri gibi birçok türe yer verilmiştir. Kullanılan örneklerde sadece pınarın geçtiği

dörtlükler alınmış, nadiren de olsa konu bütünlüğünü bölmemek için parçanın
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II

tamamının alındığı şiirler de olmuştur.

Çalışmamızda yapılan kaynak incelemelerinin sonucunda araştırmamızı

ilgilendiren pınar unsurunun geçtiği yüz beş eser tespit edilmiştir. Eserlerle ilgili

bilgiler kaynakça kısmında verilmiştir.  Bu eserlerden çalışmamızı ilgilendiren

kısımlar dipnotlar gösterilerek alınmıştır.

Çalışmamız verilen bilgi ve örneklerden hareketle pınar motifinin

değerlendirmesinin ve öneminin yer aldığı Sonuç bölümüyle son bulmaktadır.

Çalışmamızın sonunda Kaynakça yer almaktadır. Kaynakça, yazarların

soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bu çalışmada desteklerini sürekli arkamda hissettiğim aileme, özellikle de

eşime, çalışmamla yakından ilgilenen ve gerekli düzeltmeleri yaparak tezimin

olgunlaşmasını sağlayan  Yrd.  Doç.  Dr.  Erol  GÜNDÜZ  ile  Yrd.  Doç.  Dr.  Ebru

BURCU YILMAZ’a, rehberliğimi üstlenen, benden derin bilgi ve ilgilerini hiçbir

zaman esirgemeyen saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ’ye

sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunmayı kendime zevkli bir vazife kabul ederim.

                                                                                                           Ocak 2012

                                                                                                 Mehmet Şirin KARDAŞ
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ÖZET
“Yoksa yamacında çınar bir de pınar

Ölmüşsün ha yaşamışsın neye yarar.”

Halk edebiyatı nazım türleri açısından son derece zengindir. Halk edebiyatı

nazım ürünleri; anonim halk edebiyatı, âşık edebiyatı ve dini-tasavvufi halk

edebiyatı olmak üzere üç başlıkta incelenir. Bu nazım ürünlerinde birçok motif

işlenmiştir. Halk edebiyatında karşımıza sık çıkan motiflerden biri de pınar

motifidir.

Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak veya bu suyun çıktığı yer, memba

anlamına gelen pınar halk edebiyatının birçok nazım türünde motif olarak

işlenmektedir. Bazı yörelerde pınar;  bulak, bulah, büngül, göze, büngür, bıngıldak,

göz… vb. isimlerle karşımıza çıksa da özelliklerini yitirmemektedir.

Toplumun su ihtiyacını karşılama görevini üstlenen pınarlar, zamanla

birbirini sevenlerin buluştuğu ya da birbirini bekledikleri mekânlar olmuştur.

Önceleri mekân olarak kullanılan pınarlar gerek yaşantı sonucu gerekse anlatıcının

kabiliyeti neticesinde benzetme, abartma, kişileştirme ve mecaz anlamlarıyla da sık

sık karşımıza çıkmaktadır.

 Halk, edindiği birtakım yaşantılar neticesinde pınarı mani, ninni, türkü ve

ağıtlarında, manzum şekilde yazılan bilmece ve tekerlemelerde, koşma, semai,

varsağı ve destanlarda, ilahi ve hikmetlerde bu anlam ve görevlerde başarılı bir

şekilde işlemiştir.

Gerek ihtiyaçtan gerekse yüklenen anlamdan dolayı pınar halk edebiyatı

ürünlerinde duygu ve düşüncenin ifade edilmesinde bir motif olarak sıkça

kullanılmıştır.

Bu çalışmada amacımız pınarın bir motif olarak halk edebiyatı nazım

türlerinde ne derece önemsenip kullanıldığını ayrıca ne tür anlamlar kazandığını

örneklerle göstermektir.

ANAHTAR KELİMELER: Pınar, motif, su kültü, subaşı, göze, halk şiiri
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ABSTRACT
“If there is not a plane tree and a spring nearby

 It does not matter if you are alive or dead.”

Turkish folk literature is extremely rich in terms of verse types. Folk literature

is studied under three headings: anonymous, minstrel and sufi literature. In these

verse types ,many motifs are discussed. One of the motifs that appear frequently in

the folk literature is the motif of spring.

Spring ,which means water coming out of earth or  the place where this event

occurs , is covered  as a motif in many types of folk music. While, in some regions,

spring evolves beyond the names of source, bulah, büngül, headwaters,büngür,

fontanelle,fountainhead … and so on, it does not lose its properties.

Springs, which take on the task of fulfilling the needs of the society for water,

have been the places where lovers meet or they wait for each other in due course.

Springs that were previously used as a place frequently  appear with the meanings of

simile, hyperbole,  personification and metaphor as a result of both the experience

and the talent of the narrator.

As a result of the experiences they had, the people discussed spring very

successfully in mani, cradlesong, folksong and in requiem, in puzzles and nursery

rhymes written in verse and in ballad, semai, varsağı and epic, and also in anthem

and aphorism.

Spring is commonly used in folk literature types as a motif to express the

feelings and thoughts because of both the need and the meaning that is attributed to

it.

Our purpose in this study is to show the extent of regard paid to spring as a

motif in the products of folk literature and what other meanings it has gained.

The people of Anatolia do not consider a place complete without a spring. We

would like to conclude the topic with the following example.

KEYWORDS: Spring, motif, water cult, riverhead, water supply, folk

poem
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GİRİŞ
İnsanlar ortak değerler etrafında bir araya gelir ve ortak bir yaşam oluştururlar.

Oluşturulan ortak yaşamın zenginliği toplum yaşamının zenginliğinin de aynasıdır.

Zira insanlar birtakım ihtiyaçlarına cevap verecek arayışlar içine girer ve bunun

neticesinde birtakım kültürel yeni kavramlar, nesne ve olgular oluştururlar.

Gerek yaşamsal zenginlik gerekse kavramsal zenginlik belli bir süreçte oluşan

birikim ve tecrübenin sonucudur. İhtiyaç duyulan nesnelere işlevlerine uygun adların

verildiğini söylemek mümkündür. Çevremizde gördüğümüz birçok nesnenin bir

adının olması bunun bir sonucudur. İnsanlar, yaşamlarında çokça yer edinmiş

kavramların üzerinde daha fazla dururlar. Zamanla olağanüstü bir nitelik ve misyon

yüklenen bu kavramlar bir motif hüviyetine bürünür.

 Aslı, Latince “motivum” olan “motif” kelimesinin her alanda değişik bir

anlamı vardır. Musikideki, resimdeki, el sanatlarındaki “motif” kelimesi ile

edebiyattaki/halk edebiyatındaki “motif” birbirlerinden oldukça farklıdır.

Edebiyatımızda motiflerin kullanış sebeplerini değişik araştırmacılar tarafından

yapılan tariflerle vermek istiyoruz:

“Canlılıklarıyla kendilerini kabul ettiren, tarifi güç bir kanuna göre dinleyiciyi

avuç içine alabilen ve iptidai fikir silsilelerinden yeni terkiplere girmek için az veya

çok parçalara ayrılabilen unsurlardır.”1

“Hikâyenin parçalara ayrılmayan en küçük kısmıdır.”2

Bu sahadaki en önemli çalışmayı yapan Stith Thompson ise “motif”

kelimesini tarif ederken : “Motif, masalın gelenekte ısrar edici güce sahip en küçük

unsurdur. Bu gücün yanı sıra alışılmamış ve göze çarpıcı oluşuyla da dikkati çeker.”3

demektedir.

Motiflerin Stith Thompson’ın da ifade ettiği gibi sıra dışı ve çarpıcı olması

gerekmektedir. Motiflerin arka planında kültleri görmek mümkündür. Çünkü kültler

toplumların doğayı kavrama çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkan kutsanmış ve

olağanüstü nitelikler yüklenmiş varlıklardır. Bu yönüyle edebiyatımızda köklü bir

1 Saim SAKAOĞLU, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip
Kataloğu, Ankara, 1980, s.24
2 Umay GÜNAY, Masallarda Değişen Motifler ve Tesirleri, Türk Kültürü, s.18
3 Stith THOMPSON, The Folktale, New York,1946,s.415-416
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yere sahip olan su ve pınar kültlerine değinmekte fayda vardır.

Türkler arasında tabiat kültüne bağlı olarak gelişen ve kült konusu olan su

önemli bir unsurdur. Türkler dağlar gibi sular ve gölleri de hep canlı varlıklar olarak

tasavvur etmişlerdir. Bu sebeple onlara verilen isimler sadece coğrafya isimleri

değildir. Çünkü onlar duyan, evlenen ve çoluk çocuk sahibi olan varlıklardır.4 Suyun

arıtıcı niteliği, bolluk ilişkisi, taşma vb. özellikleri bu kültün doğuşunda rol oynayan

önemli etkenlerdir.

Yer-su ruhları merhametli koruyucu ruhlar oldukları için Eski Türk

inançlarında mukaddes su kavramı içine akıntılı olan bütün sular, ırmaklar, dereler ve

pınarlar dâhildir. Bunların yanı sıra Nil, Fırat, Dicle ve Ganj gibi gerek efsanelerde

gerekse gerçek hayatta dini düşüncenin ve ibadetin vazgeçilmez unsurları olarak

görülen birçok büyük nehir de vardır. Bu sular, dini ve büyüsel pratiklerde, adet ve

inançlarda önemli bir araç konumundadır.5 Çünkü su evrendeki dört elementten biri

olduğu gibi hayatın kaynağıdır, bereket sağlamaktadır ve saflık timsalidir. Ayrıca

hayvancılıkla uğraşan bir topluluk için suyun, hayat kaynağı ve yaşama gücü olması

doğaldır. Çünkü hayat suyu bütün dünya mitolojilerinin en önemli motifidir. Altay ve

Anadolu masallarında ölüp de kutsal ve sihirli bir güç olan hayat suyu ile dirilme

motifleri çoktur. Bazı Altay efsanelerine göre göğün 12.katına kadar yükselen Dünya

Dağı’nın üzerinde kayın ağacı ve bunun altındaki kutsal çukurda da Hayat Suyu

bulunurdu. Bu hayat suyunun başında yine kutsal ruh olarak bir bekçi vardır. Hayat

suyu ölüleri ve hastaları iyileştirdiği gibi ihtiyarlara gençlik verir.6 Beltirler’in kurban

merasimlerinde söyledikleri bir ilahide “Ey Teye nehri… Dağlara ve sulara

kurbanımız erişsin, Sak(âmin)…” yer alan ifadelerden kutsal nehir ve ona kesilen

kurban anlaşılmaktadır.7

Gerçekten sular, gizil güçlerin evrensel toplamı ve tüm varoluş imkânlarının

haznesi olması hasebiyle her yaratılışı desteklemektedir. Su simgeciliği ölümü

olduğu kadar, yeniden doğumu temsil etmektedir. Çünkü suyla temas her zaman

yeniden canlanma içerdiğinden, sudan çıkma, her zaman hayat potansiyelini

4 Abdulkadir İNAN, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara,1986, s.50
5 Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi I, Ankara, 1989,s.106
6 Age., s.106-107
7 Hikmet TANYU, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara,1987,s.85
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artırmakta ve verimlileştirmektedir.8

Eliade; suyun tanrısal ruhun ilk makamı olduğunu ve hayat olan şeyi ilk önce

suyun ürettiğini ifade etmektedir. Ayrıca Tanrının bizzat insanı oluştururken su

kullandığını… Bu itibarla her doğal su, kökenindeki şereflenme sayesinde Tanrıya

yakarılması halinde kutsama özelliğine sahip kılınmıştır. Bu yüzden sözler ağızdan

dökülünce göklerden inen Kutsal Ruh üretkenliğiyle kutsallaştırdığı suların üzerinde

duraklamaktadır; böylece kutsallaşan su ruhu, sağlık ve huzur sağlamlamaktadır.9

Türklerin tabiat kültünde önemli olan bir unsur olan su kültü Hunlar

döneminde de kutsal olarak kabul ediliyordu.10

Göktürk kitabelerine göre 8.yy.da yer-su kültü, Türk İmparatorluğunda

devletin resmi kültlerinden biridir. Ancak burada ifade edilen mukaddes yer-sub,

vatan kültü olan yer-su’dur. Bu mukaddes yer-su ruhları Göktürklerin mukadderatını

idare ediyorlardı. Yine Kimekler İrtiş nehrini kutsal sayarlar ve su Kimeklerin

tanrısıdır görüşündedirler. Altaylılara göre; yer-su ruhları, insanların yaşadığı

yerlerde yaşarlar, hayvanları yaratan ve onlara bereket veren yer-su’dur. Bu

inançlarını okudukları ilahilerde yer-su’yu “bin kulaklı, yedi kapılı olarak tasavvur

ederler.11

Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi adlı eserinde pınarlara atfedilen

kutsallığı şöyle dile getirmektedir: “Eski Türklerde ”ıduk” yani mukaddes, Tanrı

tarafından verilmiş veya gönderilmiş bir şeydir. Bundan dolayı eski Türklerde “yer

ve sular” mukaddes idiler. …Bunlara eski Türk anlayışıyla “kutlu pınar” da

diyebiliriz. Birçok ünlü pınarların çevresinde küçük bir bük, yani ağaçlık; önünde

küçük bir göl ve yanında da bir yatır bulunur. Yatırsız da olsa adı yine güzel ve

kutludur.”12

Eski Türkler her suyun bir iyesi olduğu inancıyla çocuksuz kadınlar, kurumuş

ırmaklara sücü(şarap) salmak suretiyle o ırmakların iyelerini memnun etmeye çalışır,

onların yardımıyla çocuk sahibi olacaklarına inanırlarmış. Bu şekliyle suyun hayat

bahşedici, yaratıcı bir kutsal varlık gibi tasavvur edilmesi inancı günümüzde zemzem

8  Mircea ELİADE, Kutsal ve Dindışı, Ankara,1995, s.108-109
9  Mircea ELİADE, İmgeler ve Simgeler,(nşr:M.Ali Kılıçbay),Ankara,1992, s.184-185
10 Özkul ÇOBANOĞLU, “Türk Kültür Tarihinde Su Kültü”,Türk Kültürü, s.361,(Mayıs 1993),s.288
11 Abdulkadir İNAN, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul,1976,s.30-31,40-41:İnan, Makaleler  I,s.491
12 Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi II, Ankara, 1995, s.357
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suyu motifinde olduğu gibi birçok yerleşim yerinde bulunan kutlu pınarların sularıyla

devam etmektedir.13

Pınar kavramı sözlük ve halk ağızlarında gerek halkça oluşan kanaatin bir

neticesi olarak gerekse dilbilimcilerin tespitlerinden dolayı muhtelif anlamlarda

kullanılmaktadır.

Pınar kavramının nereden geldiği üzerinde birtakım tartışmalar olmasına

karşın Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL, pınarın kökeni için: “Bizim bu günkü pınar

deyişimizin kökleri Türklerin Oğuz kesimlerine dayanmaktadır. Bunu bize Kaşgarlı

Mahmud kesin olarak söylemektedir. “Bınar” sözü 14.yüzyılda Dede Korkut ile

çağdaş eserlerde görülüyor.”14  demektedir.

İncelenen Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde pınar: Kaynak, memba,

çeşme; Dictionary Bilgi Sözlüğü’nde pınar: Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak,

çeşme, memba olarak geçer. Türkçe Sözlük, Derleme Sözlüğü gibi kaynaklarda da

pınarın aldığı anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak; bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba 15

olarak ifade edilmektedir.

Görüldüğü gibi çeşitli sözlüklerde pınarın kazandığı anlamlar benzer olarak

verilmiştir. Bu anlamları özetleyecek olursak pınar yerden kaynayarak çıkan su,

kaynak, memba, çeşme gibi anlamlara gelmektedir.

Aydil EROL'un "Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle

ADLARIMIZ" adlı eserinde bulak, kaynak, pınar kavramları şöyle açıklanmıştır:

Bulak: 1. Pınar, su kaynağı, göze 2. Özel isim.16

Pınar: 1. Yerden kaynayarak çıkan su, kaynarca. 2. Bir suyun çıktığı yer,

subaşı, memba, göze, kaynak. 3. Kadın adı. 4. Çeşitli tarihlerde Bulgarlaştırma

politikasına kurban edilen Türkçe yer adlarından biri. 5. Kadın ve erkek adı. 6. Yer

adı; Marmara Denizi'nde bir ada.17

Anadolu ağızlarında pınar pek çok farklı kelimeyle anlatılır. Derleme

Sözlüğü’nde pınar anlamını taşıyan ifadeler ve bu ifadelerin kullanıldığı yerler

13 Yaşar KALAFAT, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1990,s.43
14 Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi II, Ankara, 1995, s.360
15İsmail İSMAİL- N.GÜNAYDIN, H.ZÜLFİKAR, Türkçe Sözlük II, Ankara, 1998, s.1799
16 Aydil EROL, Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle ADLARIMIZ, Ankara, 1992,
s.224
17 Age., s. 329
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aşağıda verilmektedir.

Bulak: Amasya, Azerî köyleri (Darma, Çakallı...), Ardahan, Doğubeyazıt,

Ankara (Polatlı), Kozan...

Bulah: Iğdır, Kars.

Buğlek: Kayseri (Develi), Sinop (Boyabat)18

Büngül: Isparta ( Yassıviran), Kilis, Ankara (Haymana), Mut ve köyleri,

Mersin (Anamur)

Büngül büngül: Kütahya (Simav), Maraş (Afşin, Elbistan), Konya (Ermenek,

Uğurlu)...

Büngür: Afyon (İshaklı, Bolvadin)

Büngür büngür Isparta

Büngüdük: Afyon,  Denizli,  Manisa  (  Eşme  ve  köyleri),  Bursa,  Kütahya

(Alayurt), İstanbul, Yozgat (Sorgun), Ankara (Polatlı, Kalecik, Çayırlı, Haymana),

Karaman, İçel (Mut), Antalya (Finike)...

Bıngıldak: Kastamonu (Taşköprü)

Büngüldek: Ankara, Sivas, Çankırı, Maraş

Büğlegen: Kayseri (Develi)

Büğülü: Karaman, Konya

Büngüldeyik: Sinop (Boyabat)19

Göz: Afyon (Çığrı, Dinar), Isparta (Bozanönü), Maraş (Göksün), Amasya

(Merzifon ve köyleri), Ordu (Bayadı), Hatay (Antakya), Sivas, Kayseri (Zencidere),

Niğde (Bor), İçel (Tarsus, Silifke ve bazı köyleri, Mut ve köyleri, Anamur)...

Göze: Tokat (Gönyüzü), Samsun, Ordu ve köyleri, Trabzon ve çevresi, Rize,

Iğdır, Erzincan, Ankara (Haymana), Niğde (Bor), Konya (Ereğli), Erzurum… vb.

Gözek: Kırşehir.20

Su her zaman için çok değerli olmuştur. Anadolu halkı için de pınar oldukça

önemlidir. Yerleşimler ya bir dere kenarında ya da bir pınarın bulunduğu muhitte

kurulmuştur.

“Koca evine gelen gelinlerin aile yurdunun sularını, tarlalarını gezip

18 Derleme Sözlüğü II, Ankara, 1993, s.785
19 Age., s.822
20 Derleme Sözlüğü IV, Ankara, 1993, s.2174

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


6

görmeleri Anadolu’da da yaygındır. Anadolu’da bu daha çok gezi halinde yapılır.

Altaylar ile eski Türklerde ise pınarlara ve sulara saçı saçılırdı.”21 şeklinde ifade

edilen cümlelerden hareketle pınarlara atfedilen saygı neticesinde saçıların saçılması

bahsini göstermek mümkündür. Türkler Orta Asya’dan gelirken Gök Tanrı inancında

gördüğümüz yer-su kültünün devamı sayılan saçı saçılarak canlı veya cansız

kurbanlar verilen kutlu pınarlar kavramını kendileriyle Anadolu’ya taşımışlardır.

Böylece gerek Hititler döneminde gerekse Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden

sonra da pınarlar aynı saygıyı görmüştür.

İnsanlara yardım etmek, zor zamanlarında yanlarında bulunmak dinimizin

önemli gerekliliklerindendir. Susuz kalan birine su vermek çok büyük bir erdem

sayılır, bu suyun cennette bir ırmak olacağı üzerine duran birçok anlatı söz

konusudur. “Uçmak, içinde bir bınar vardır, adı Receb’tir.” 22 cümlesinde geçen

uçmak kelimesi cennet anlamındadır. Cennette Recep adında bir pınarın olduğunun

söylenmesi bizim inançlarımızda pınarın ehemmiyetini vurgulamaktadır. İşte

pınarlara yüklenen bu kutsallıktan dolayı pınarlara uğranır ve orada birtakım ritüeller

yapılırdı.

Eski Türklerde çocuğu olmayan insanlar toplum tarafından dışlanırlardı. Bu

durum aile içinde tartışma konusu olur ve çiftler bu ayıp sayılan durumun nedenini

öğrenmeye çalışırlardı. Manas Destanı'nda çocuğu olmayan Yakup Han karısına,

şöyle çıkışır:

"On dört yıldır alalı, anne dahi olmadı

Kutsal bir yere gidip, adım bile atmadı.

Kutsal pınara gidip, yanında bir yatmadı

Bir elmanın altına, giderek oynamadı

Kısırlıktan kurtulup, kutlu yol bulamadı! ...” 23

Manas destanının bu bölümünde geçen pınar kutsal bir unsur olarak kabul

edilmektedir. Yakup Han, karısından çocuk isterken ona kutsal pınara gitmesi ve

orada yatması isteğinde bulunmaktadır. Yakup Han’ın eşinin istenilen eylemi yerine

21Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi II, Ankara, 1995, s.359
22 Age., s.361
23 Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), İstanbul, 2010, s.58
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getirmediğini anladığımız bu metinde Yakup Han karısına sitemde bulunmaktadır.

Yine Kırgız-Kazakların adetleri arasında kadınları kısır olduğu zaman tek başına

biten bir ağaç pınar ve su yanında koyun kesip geceledikleri belirtiliyor. Buna benzer

bir örnek de Kırgız-Kazakların adetlerinden şikâyetçi olan Molla Gazi Hoca tarafında

“kadınları kısır olursa sahrada tek başına biten bir ağaç, bir kuyu(pınar) veya su

yanında koyun kesip geceledikleri” şeklinde rivayet edilmektedir.24

Kısırlıktan kurtulmanın yollarından biri pınara gidip orada yatmak olarak

görülmesini pınarın kutsal kabul edilmesine bağlamak mümkündür.

Önceleri kutsal kabul edilen pınarlar halkın su ihtiyacını karşılamalarının yanı

sıra dinlenme ortamları da olmuşlardır. Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL bu hususu şöyle

dile getirmiştir:“Anadolu’da şehir dışında yaşayan herkesin içecek suyun alındığı bir

pınarı veya çeşmesi vardır. Yaygın olarak çevresi ağaçlar veya çalılıklar ile çevrilmiş

olan bu çeşme ve pınarlar oturma, sohbet ve karşılaşma yeri de olurlar.”25

Gerek sözlüklerde gerekse halk anlatımlarında pınarın özel bir yere sahip

olduğu yadsınamaz. Pınarları sadece yukarıda bahsedilen anlamlarda kullanmak bu

unsuru tam olarak anlatmaya yetmemektedir. Çünkü pınarlar su kaynağı

olmalarından dolayı toplumun uğramadan edemeyeceği bir unsur olmuşlardır. Halkın

pınarlara gitmesi ve orada vakit geçirmesiyle pınarlar birtakım anlamlar

kazanmışlardır.

Toplumun yaşamına eğildiğimizde sevdiğiyle buluşma arzusunda olan genç

bir kız soluğu pınar başında almaktadır. Delikanlılar ilk göz ağrılarını pınarın başında

görme imkânına sahiptirler. Pınar tarih boyunca bu âşıkların hem sırdaşı hem de

arkadaşı olmuştur. İncelediğimiz nazım türlerinde halk şairlerinin özellikle pınarların

bu yönü üzerinde çok durduklarını görüyoruz. Sayın ÖGEL bu durumu şu cümleyle

özetlemektedir. “Çeşme başı bir karşılaşma yeridir.” 26

Pınarlar yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi halk yaşamının ayrılmaz

bir parçasıdır. Pınarlarla var olan bu yaşanmışlık zamanla farklı boyutlara taşınmış,

önceleri sadece ihtiyaç gideren somut bir nesne olan pınarlar daha sonraları nazım

türlerinde birçok anlamda kullanılan bir unsur olarak varlığını sürdürmüşlerdir.

24 Abdulkadir İNAN, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara,1986, s.168
25 A.y.
26 Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi II, Ankara, 1995, s.361
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İnsanlarda yaşadığını paylaşma arzusu vardır. Toplum olmanın gereği olarak

acılar, sevinçler, beklenti ve istekler paylaşılarak daha kuvvetli bağlar oluşturulur.

Duygu ve düşüncelerin sadece paylaşılması yetmez. Onların kulağa hoş

gelecek bir biçimde dile getirilmesi de gerekir. Mesela pınarın kavram olarak somut

bir anlamı vardır. Ancak pınar sadece bu değildir. O, bir toplumun uzun yaşamında

yer edindikçe yeni anlam ve görevler üstlenmiş, bünyesinde nice yaşantıyı

barındırmış, yeni bir unsur olmuştur. Şimdi araştırmamıza konu olan pınarın hangi

halk edebiyatı nazım türlerinde kullanıldığını ve bu nazım türlerinde pınarın nasıl

kullanıldığını örneklerle inceleyelim.
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1. BÖLÜM

ANONİM HALK ŞİİRİNDE KULLANILAN PINAR MOTİFİ

Anonim halk edebiyatı halk edebiyatının temelini oluşturmaktadır. Yazıya

geçirilmeden günümüze kadar gelmeyi başarmış olan ve halka mal olmuş bu dönem

halk edebiyatı ürünlerindeki anlam ve anlatım zenginliği kültürümüzün ne kadar

köklü olduğunu göstermektedir.

Bu bölümde bir motif olarak pınarın anonim halk şiirlerinde nasıl kullanıldığı

üzerinde durulacaktır.

Anonim halk edebiyatı; söyleyeni belli olmayan, ağızdan ağza, kulaktan

kulağa yayılan, halkın ortak malı olan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır.

Dili sade, akıcı bir halk Türkçesidir. Şiirlerde hece ölçüsünün 7'li, 8'li, 11'li

kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır. Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır.

Şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür. En çok yarım kafiye kullanılmıştır.

Ölüm, aşk, tabiat sevgisi, ayrılık acısı, özlem, yiğitlik, toplumsal aksaklıklar

gibi konular işlenir. Sözlü geleneğe dayanır.

Anonim halk edebiyatı için edebiyatımızın gizli kalmış, meçhul sanatçılarının

bize kalan eserleridir de diyebiliriz. Yaşadıklarını, tecrübelerini dile getiren bu

şairlerin isimleri ulaşamasa da eserleri günümüze kadar ulaşabilmiştir.

İncelenen anonim halk şiirlerinde karşımıza çıkan pınar motifinin geçtiği

şiirler şu sırayla verilmiştir:

1. Manilerde Kullanılan Pınar

2. Türkülerde Kullanılan Pınar

3. Ağıtlarda Kullanılan Pınar

4. Ninnilerde Kullanılan Pınar

5. Bilmecelerde Kullanılan Pınar

6. Tekerlemelerde Kullanılan Pınar
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1.1 MANİLERDE KULLANILAN PINAR

Mani anonim halk edebiyatı nazım türlerinden biridir. Yedili hece ölçüsüyle

yazılır. Kafiye şeması aaxa şeklindedir ve deyişler dışında tek dörtlükten oluşur.

Manilerde aşk, sevgi, hasret, özlem gibi pek çok konu işlenebilir. İlk iki

mısraı genellikle öylesine söylenmiş kafiyeye uygun sözlerdir. Asıl söylenecek son

iki mısrada söylenir. Hal böyle olunca mani yakan kimse kafiyeyi uydurmak için ilk

iki mısrada hayatındaki birçok yaşanmışlıktan yola çıkarak sözlerini dizer. Bu

bölümde sıkça pınar motifinin geçtiğini görmekteyiz.

Pınarın yer aldığı maniler, pınar motifinin kullanıldığı anlama göre

sınıflandırılarak aşağıda verilmiştir.

1.1.1 BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR

Halkın içinden çıkan maniciler genellikle eğitim almamış kişilerdir. Bu

yüzden de yaktıkları manilerde kendi yaşantılarını ve deneyimlerini işlemişlerdir.

Aslında anonim halk şiirinin bu kadar benimsenmesi de herkesin kendi yaşantısından

bir şeyler bulmasındandır.

Mani yakanlar sevdikleriyle karşılaştıkları veya buluştukları yer olan pınarları

da işlemekten geri durmamışlardır. Aşağıdaki dörtlükte de bunun bir örneği

görülmektedir:

Vardım pınar başına

Sabun koydum taşına

Sevda nedir bilmezdim

O da geldi başıma27

Ne için pınar başına gelinirse gelinsin güzel görme umudunun hep olduğu

aşağıdaki manide vurgulanmaktadır:

İndim pınar başına

Dalımı verdim taşına

Benden selam olsun

Güzellerin başına.28

27 Hamit ÇİNE, Burdur’dan Damlalar, Burdur, 2003, s.191
28 Ruhi KARA, Erzincan Manileri, Ankara, 1993, s.88
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Aşağıdaki iki manide de aynı imgelerin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle

ilk iki dize aynen kullanılmıştır. Bu durum halk edebiyatı nazım ürünlerinin özellikle

de sözlü edebiyat ürünlerinin kulaktan kulağa yayılırken bazı değişimlere uğradığının

da delilidir.  İki manide de pınar buluşma mekânı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sevgiliye gül bırakılan bir yer olduğu görülmektedir:

Pınara varmadın mı?

Gül koydum almadın mı?

İnsafsız zalim güzel

Sen bekâr kalmadın mı?29

Pınara varmadın mı?

Gül koydum almadın mı?

Ey insafsızın kızı

Sözünde kalmadın mı?30

Bir kızın yaktığı anlaşılan aşağıdaki mani de pınar başında dolanan bir

gencedir. Bu manide de görüldüğü gibi gençlerin bir araya gelip doğru kişiyi

seçmeye çalıştıkları yer pınar başlarıdır:

Pınar başında durma

Suları bulandırma

Senin bende gönlün yok

Lüzumsuz dolandırma 31

Sıradaki mani ise bir delikanlının ağzından dökülmüştür. Pınara gelen kızlar

arasından kendi sevdiğini seçmeye çalışan genç sevdiğini görünce de heyecanlanır:

Pınarın başında kızlar

Ağızlarda sakızlar

Esmerimi görende

Yüreğim başı sızlar32

29 Şerif OKTÜRK, Türk Manileri Antolojisi Güldeste, İstanbul,1998,s.423
30 M. Hasan GÖKSU, Manilerimiz, İstanbul,1996,s.276
31 Şerif OKTÜRK, Türk Manileri Antolojisi Güldeste, İstanbul,1998,s.428
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Aşağıdaki mani de sevdiğini pınar başında görmek umuduyla yolları gözleyen

bir âşık tarafından yazılmıştır:

Yârim pınar başında

Kalem oynar kaşında

Yanıp tutuştu gönlüm

Kül oldum genç yaşımda33

1.1.2 BEDDUA VE SERZENİŞ YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR

Kızılan herhangi bir şahsa yönelik duygular farklı nesnelere de yansıtılabilir.

Aşağıdaki manide de Dursun Bey’e duyulan kızgınlık Kocapınar’ın kurnasına

yansıtılmıştır ve o kurnanın kırılması gerektiği söylenmiştir:

Kocapınar gurnalı

Gurnasını kırmalı

Ahh! Dursun Bey'in yoluna

Demir kapan kurmalı, haydi leey!34

32 Şerif OKTÜRK, Türk Manileri Antolojisi Güldeste, İstanbul,1998,s.428
33 Age., s.508
34 Türk Folklorundan Derlemeler, Ankara,1987. s.57
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1.1.3 MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

İncelenen birçok türde olduğu gibi manide de pınarın sıkça gerçek anlamında

kullanıldığı veya özel isim olarak geçtiği görülmektedir. Sosyal yaşamları içerisinde

doğayla iç içe yaşayan sanatçılarımız, doğaya ait unsurları da şiirlerinde sıkça

kullanmışlardır.

Aşağıdaki manide herkesin sıkça uğradığı yer olarak görülen pınar başına

hayatını yazdığını söyleyen manici böylece daha fazla kişiye ulaşacağını

düşünmektedir:

Gittim pınar başına

Destan yazdım taşına

Giden okusun

Neler geldi başıma.35

Pınarbaşı aşağıdaki manide özel isim olarak kullanılmıştır:

Pınarbaşı varmaşık

Oldum o yâre âşık

Yar aklıma düştükçe

Elimden düşer kaşık.36

Sevgilisinin saçını hatırlatan her şey manicinin hoşuna gitmektedir ve sarı

olan her objeyi söyleyerek sözü sevdiğinin saçına getirir. Bu saydığı şeylerin

arasında tabi ki pınar da yer almaktadır:

Pınarın başı sarı

Dibimde taşı sarı

Allah alnıma yazmış

Gözü gök saçı sarı.37

Kafiyeyi sağlamak için hayatın içinde büyük öneme sahip olan, hep

gözlerinin önünde olan şeylerden ilham alır maniciler. Bu ilham kaynaklarından biri

de pınarlar olmuştur:

35 Ruhi KARA, Erzincan Manileri, Ankara, 1993, s.79
36 Age., s.131
37 A.y.
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Yedi lüleli pınar

Kuşlar hep ona konar

Doya doya sevmedim

Yüreğim ona yanar.38

Aşağıda yer alan üç manide Akpınar kelimesi geçmektedir ve bu bir yerin

özel adıdır. Yalnız ikinci maniyi bu bölümde incelesek de buluşma yeri olarak da

alınabilir. Çünkü Akpınar maniyi yakanın sevdiği Emine’yi göreceği yerdir:

Akpınar hiç akmıyor

Yârim bana bakmıyor

 Elde güzel çok ama

Yârim gibi kokmuyor39

Akpınara varaydım

Emine’mi göreydim

Emine’min yoluna

Canlar verip öleydim40

Akpınar yapısına

Gün doğmuş yapısına

Emine' m çiçek yollamış

Uyandım kokusuna41

Amasya, Ardahan ve özellikle Azeri köylerinde bulak kelimesi, pınar

anlamına gelmektedir. Birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı ağızlarda da olsa aynı

imgelerin kullanılması hatta aynı dizelerin kullanılması halk edebiyatının halkın

ortak ürünü olduğunun göstergesidir:

Bulak başı poturak

At minderi oturak

38 Ruhi KARA, Erzincan Manileri, Ankara, 1993, s.153
39 M. Hasan GÖKSU, Manilerimiz, İstanbul, 1996, s.74
40 A.y.
41 A.y.
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Bir sen söyle bir de men

Bu sevdadan kurtulak*

Pınar başı pıtırak

Yârim gelsin oturak

Bir o desin bir de ben

Bu sevdadan kurtulak42

Pınar başı pıtırak

Gel yanıma oturak

Bir sen söyle, bir de ben

Bu sevdadan kurtulak43

Talihinden şikâyetin yer aldığı aşağıdaki manide doldurma niteliğinde olan

ilk dizede geçen pınar akan gözyaşının benzetildiği bir unsurdur. Pınarın

kullanılmasının sebebi akan gözyaşının çokluğunun anlatılmaya çalışılmasıdır:

Pınarın taşına bak

Gözümün yaşına bak

Kimi sevsem yâr olmaz

Talihsiz başıma bak. 44

Aşağıdaki manilerde görüldüğü üzere manilerin özellikle ilk iki dizelerinde

pınarbaşı kavramı oldukça fazla kullanılmıştır. Bu durum hem kafiyeyi oluşturmak

için bir ön hazırlık hem de söyleyiş güzelliği oluşturma çabası olarak görülebilir.

Burada esas görülmesi gereken şey pınarbaşının kullanılmasıdır. Maniler özellikle

genç kızlar arasında son derece saygın bir yere sahiptir. Öyle ki genç kızlar isteklerini

ve kabiliyetlerini söyledikleri bu manzum yapılarla ispatlama şansına sahipti. Kızlar

özellikle pınar başlarında bir araya geldiklerine göre manilerinde de bunu

*  Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Gölbaşı Beldesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Zekiye Kardaş’tan
derlenmiştir.
42 M. Hasan GÖKSU, Manilerimiz, İstanbul, 1996, s.274
43 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.423
44 M. Hasan GÖKSU, Manilerimiz, İstanbul, 1996, s.274
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kullanmaları oldukça doğal kabul edilmelidir:

Pınarbaşı hergele

Her gelen de yâr gele

Şu benim düşmanlarım

Düşer m'ola çengele 45

Pınarbaşı hurmalı

Elde mendil sırmalı

Bu ikrarın üstüne

Ölenecek durmalı46

Pınarbaşı midilli yâr

Eli deste güllü yâr

Gölbaşında gördüğüm

Ağzı şeker dilli yâr47

Pınarbaşı tekneli

Gül ireyhan ekmeli

Kötü yârin kahrini

Ölenecek çekmeli48

Pınarbaşı tekneli

Tekneye gül ekmeli

O yâr gelip geçende

Çizmesini çekmeli49

Pınarın başı kara

Gözümün yaşı kara

45 M. Hasan GÖKSU, Manilerimiz, İstanbul, 1996, s.275
46 Age., s.276
47 A.y.
48 A.y.
49 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.423
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Mevlâ’m bana mı vermiş

Her günüm dünden kara50

Pınarın başı kara

Gözümün yaşı kara

Tanrı şimdiden yazmış

Mezarım taşı kara51

Pınar başında çimen

Şeker yollasa yimen

Yüz düğünlük yollasa

Gene varacam dimen 52

Çıktım pınar başına

Sabun koydum taşına

Anası kurban olsun

Kızının oynaşına53

Pınarın başı kara

Yalağı, taşı kara

Bir gün rahat görmedim

Gözümün yaşı kara54

Pınarların başını

Irgalayın taşını

Öyle gönlüm arzular

Kaynımın kardeşini55

50 M. Hasan GÖKSU, Manilerimiz, İstanbul, 1996, s.276
51 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.428
52 Age., s.57
53 Age., s.239
54 A.y.
55 A.y.
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Pınarın başı güzel

Dibinin taşı güzel

Öyle bir yâr almışım

Kirpiği, kaşı güzel56

Yukarıda kullanılan manilerin bir ortak yönü de manilerin ilk dizelerinde

geçen pınar başının her manide pınarın bir özelliğinden ya da niteliğini gösteren bir

sıfattan bahsedilmesidir.

Pınarın gözüne bak

Ne olur, yüzüme bak

Darıldın mı yâr benden

Kararmış gözüne bak57

Pınarbaşı ben olsam

Akmasam da göl olsam

Yârin kapilerine

Çifte kaldurum olsam.58

Pınar başında duran gelin

Âşık boynun buran gelin

Altın tastan su ver bana

O kınalı ellerinden59

Bazı manilerde âşık karşılık vermeyen sevgiliye hem sitemde bulunur hem de

böyle davranan sevgiliye yapılması gerekenin ne olduğu üzerinde durur. Aşağıda

pınarın suyunun durulması temennisinde bulunulmuş ardından esas sitem olan bu yüz

vermeme durumu dile getirilmiştir:

56 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.423
57 A.y.
58 Necmi AKGÜL, Rize Manileri, İzmir, 1985, s.247
59 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerin Önü, İstanbul, 1983, s.745
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Çarşı pazar kurula

Pınar suyun durula

Yâre yüz vermeyen kız

Kafasından vurula60

Aşağıdaki manide pınarın nerede olduğu söylenmiş, ardından bu pınarın

suyunun ne kadar soğuk olduğunu anlatmak için “Elimi soksam donar.” cümlesi

kullanılmıştır. Asıl sitem maninin devamında gelmektedir. O sitem ise dilenen şeyin

olmamasıdır:

Kalenin ardı pınar

Soksam elimi donar

Ne kız oldum ne gelin

Yüreğim ona yanar61

Pınarların birçok eş anlamı vardır. Aşağıdaki “kaynak” kelimesi pınar

anlamında kullanılmaktadır. Kaynak, suyun kaynayıp çıktığı yer anlamındadır:

Kayığı vurdum suya

Su çıktı kaynaklara

O ne kadar güzellik

Bakarsın aynalara62

Aşağıda pınarın akarken çıkardığı ses ikilemeyle anlatılmıştır. Bunun

anlatılmasının sebebi aşığın sevdiğini her gün anması ve gözyaşı dökmesidir. Burada

pınarın akması ile gözyaşı arasında bir benzerlik kurulmuş böylece anlatıma abartma

katılmıştır:

Lık lık akar pınarım

Yaprak dökmüş çınarım

Gözüm yaşın akıtır

60 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerin Önü, İstanbul, 1983, s.244
61 Age., s.364
62 Age., s.370

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


20

Yârim her gün anarım63

Pınarın bir mekân olarak kullanıldığını gösteren birçok örnek mevcuttur.

İnsanlar birini beklerken, birini görmek isterken, su içmek isterken ya da eve su

götürmeyi düşünürken soluğu bir pınarın başında almışlardır. Aşağıdaki maniler

bunun en güzel göstergeleridir:

Pınarın başı bu mudur?

Testi dolu su mudur?

Seninle güzel yârim

Son görüşme bu mudur?64

Pınara konmuş olam

Ellerim yumuş olam

Gelip beni almazsan

Dinimden dönmüş olam65

Pınarı seçemedim

Bir tas su içemedim

Yâr belki benden geçti

Ama ben geçemedim66

Tarlada buğdayı biç

İn gözede suyu iç

O yâr yenisin buldu

Eskiye bakar mı hiç67

Yedi lüleli pınar

Kuşlar üstüne konar

63 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.393
64 Age., s.428
65 A.y.
66 A.y.
67 Age., s.473
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Doya doya görmedim

Yüreğim ona yanar68

Çıktım pahar69 başına

Gün vuruyor kaşına

Sen beni bırahalı

Neler geldi başıma 70

Pınarbaşı sarmaşık

Derdinden oldum âşık

Dediler yârin geldi

Elimden düştü kaşık71

Olandır özün bilmez

Cahildir sözün bilmez

Atı çaydan sulamış

Punarın gözün bilmez72

Pınarda kap nolacak

Damla damla dolacak

Benim sevdiğim oğlan

Başöğretmen olacak73

Oy dağlar oy kayalar

Ağlayım benim içun

Her puardan su içtim

Sevduğum senin içun.74

68 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.504
69 Pınar, çeşme
70 Türk Folklorundan Derlemeler; 1986/1,Ankara,1986. s.72
71 İsmail Hakkı ACAR, Zara Folkloru, İstanbul, 1990,s.74
72 Türk Folklorundan Derlemeler; 1986/1,Ankara,1986. s.269
73 Ali ÇELİK, Manilerimiz ve Trabzon Manileri, Ankara, s.174
74 Necmi AKGÜL, Rize Manileri, İzmir, 1985, s.215
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Pınar başında durma

Pınarı bulandırma

Seninki burada değil

Gözünü dolandırma.75

Yedi lüleli pınar

Hep kuşlar ona konar

Doya doya görmedim

Yüreğim ona yanar 76

75 Necmi AKGÜL, Rize Manileri, İzmir, 1985, s.246
76 Ali ÇELİK, Manilerimiz ve Trabzon Manileri, Ankara, s.212
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1.1.4 EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA PINAR

1.1.4.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR

Hayatta büyük yer tutan pınarlar insanların dert ortağı olmuştur. Ona sırlar

açılmakta bazen de ondan medet umulmakta, ondan çareler söylemesi

beklenmektedir. Bazen de aşağıdaki manide olduğu gibi sevgiliyi yakından

görebildiği için pınar şanslı sayılmaktadır:

Pınar ne hoş akarsın

Mor menekşe kokarsın

Pınar ne mutlu sana

Yâr geçerken bakarsın77

Pınar ne hoş akarsın

Mor menekşe kokarsın

Vah dulu pınar seni

Yâre doğru bakarsın.78

Aşağıdaki manide tamamen pınara hitap edilmektedir ve pınardan bazı

isteklerde bulunulmaktadır:

Ey pınar eşme pınar

Derdimi deşme pınar

Yârim suya gelirse

Su verme çeşme pınar79

İnsanlar bazen çaresizliklerinden bazı objeleri kendileriyle özdeşleştirip, akıp

çağlayan bir pınarı gözlerinin yaşı hiç dinmeyen kendilerine benzetip pınarı dert

ortağı görebilirler. Bunun en iyi örneğini “ağlayan pınar” kelimeleriyle dile getirilen

aşağıdaki iki manide görmek mümkündür:

Alçacık duvar mıyım?

Ağlayan pınar mıyım?

77 Ali ÇELİK, Manilerimiz ve Trabzon Manileri, Ankara, s.425
78 Ruhi KARA, Erzincan Manileri, Ankara, 1993, s.131
79 Age., s.293
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Önceden ummadımdı

Sonradan umar mıyım?*

Yağmur muyum kar mıyım?

Ağlayan pınar mıyım?

Gençliğimde ummadım

Bu yaşta umar mıyım?80

*  Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Gölbaşı Beldesi’nde İkamet Eden 62 yaşındaki Mehmet Şerif
Kardaş’tan derlenmiştir.
80 Şerif OKTÜRK, Türk Manileri Antolojisi Güldeste, İstanbul,1998, s.505
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1.1.4.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM VE BENZETMELERDE
KULLANILAN PINAR

İnsanlar genellikle kendilerini ve sevdalarını temizliği yönüyle pınarlara

benzetirler. Bazen de sevdalarının büyüklüğünü göstermek için bu benzetmeyi

kullanırlar. Hayatlarında harmanladıkları her şeyi deyimlerinde, atasözlerinde ve

mecazlarda kalıplaştırırlar. Pınar da bu durumdan nasibini almaktadır.

Aşağıdaki manide çağlayan pınarın dertten oluştuğu söylenerek ne kadar aciz

bir durumda olunduğu dile getirilmiştir. Çağlayıp, taşıp gelmesi ise pınarın

yeryüzüyle buluşmasından sonra ilerlerken farklı kaynaklarla kaynaşarak artmasını

işaret etmektedir. Manici de her geçen gün dertlerine yenilerinin eklendiğini ve

taştığını söylemeye çalışmaktadır:

Dağları aşıp geldim

Yol yol dolaşıp geldim

Dertten pınarlar gibi

Çağlayıp, taşıp geldim81

Aşağıdaki manide maniyi yakan kişinin imkânsız bir aşka tutularak yandığını,

çok ağladığını; ama geçen zaman ve bulduğu başka bir aşkın bu yaraya derman

olduğunu görmekteyiz. Bu durumu delikanlı ise yaraların geçmesine işaret ederek bu

akıp coşan içimi acıtan pınar buz bağladı diye açıklamaktadır. Bir nevi yaradan akan

kana benzetilen pınarın donması ile mecazi anlamda akan kanın durması birbirine

benzetilmiştir:

Bu pınar buz bağladı

Gönül çalıp ağladı

Beni bir gelin vurdu

Yaremi kız bağladı82

Aşağıdaki manide gözlerimin pınarı sözü mecazi bir anlamda kullanılmıştır. Göz

pınarları halk arasında sıkça kullanılan kalıplaşmış bir ifadedir. Çok ağlamış ve artık

81 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.255
82 Age., s.230
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gözlerinden yaş gelmeyenlerin kullandığı en yaygın ifade ise göz pınarlarının

kurumasıdır. Bu mani dilden dile aktarılırken değişime uğrayıp dağ ve bağ kelimeleri

birbirinin yerine kullanılmıştır. İlk kullanılan ifadenin hangisi olduğu belli değildir:

Dağda kestim çınarı

Çınarın dalı sarı

Ağlamaktan kurudu

Gözlerimin pınarı83

Bağda kestim çınarı

Çınarın dalı sarı

Ağlamaktan kurudu

Gözlerimin pınarı.84

Aşağıdaki manide de bir önceki manide olduğu gibi göz pınarı kavramı

kullanılmıştır. Yalnız bu manide manici göz kelimesini kullanmadan kurudu

pınarlarım kavramıyla aynı anlamı vermiştir:

Kuruttum pınarımı

Duymaz ah ü zarımı

Ararım her tarafta

O vefasız yârimi85

83 Şerif OKTÜRK, Türk Maniler Antolojisi Güldeste, İstanbul, 1998, s.39
84 Zeki ÇIKMAN, Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz, Ankara, 1977, s.181
85 Age., s.379
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1.2 TÜRKÜLERDE KULLANILAN PINAR

Türkü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli

türküler de vardır. Halk edebiyatının zengin türlerinden biridir. Anadolu halkı

acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmeyi yeğlemiştir.

Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür

ki buna “bent” adı verilir.

İkinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme

“bağlama” ya da “kavuştak” denir.

Türküler, genellikle yedili, sekizli, on birli hece kalıplarıyla yazılmıştır.

Konuları çok değişik olabilir.

Bu bölümde içinde pınar geçen türkü örnekleri verilmektedir.

1.2.1 BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR

İnsanlar sevinçlerini, üzüntülerini, kısacası yaşadıklarını ezgilerle dile

getirmişlerdir. Eğer başlarına gelen onları mutlu etmişse hareketli, neşeli melodiler,

yok tam tersi olmuş da içlerinden ağlamaktan başka bir şey gelmiyorsa acıklı,

hüzünlü melodiler kullanmışlardır. Böylece içlerindekini biraz olsun dile

getirebilmişlerdir. İşte bu iç döküş sırasında kendilerini en iyi bildikleriyle,

hayatlarında iç içe olduklarıyla anlatmaya çalışmışlardır.

Aşklar o dönemlerin saflığını, aşkların kutsallığını ve temizliğini temsil eder

gibi en temiz yerde, pınar başlarında başlamıştır. Durum böyleyken içimizi yakanı

anlatırken pınara yer vermek de kaçınılmaz olmuştur.

Aşağıdaki türküde bir davet vardır. Bu davet pınara testisini doldurmak için

güzellere yapılmaktadır. Aslında su doldurmak türküyü yakan kişinin pek umurumda

değildir. Onun murat ettiği şey güzelleri görmektir. Öyle ki türkülerini güzeller

üstüne söylediğini zaten ifade etmektedir. Araştırmamız açısından önemli olan

güzellerin pınara çağırılmasıdır. Neden başka bir yer değil de pınar buluşmaya

müsait bir yer olarak görülüyor? Bu sorunun cevabını halkın yaşam tarzı gelenek ve

göreneklerinde bulmamız mümkündür. Pınarlar köylerin su kaynaklarıdır. Evlerde su

olmadığından su taşımak için gençler görevlendirilirdi. Onlar bu görevlerini ircaa

ederken hayatlarını paylaşacakları kişiyi de su almaya gittikleri bu pınarlarda

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


28

görebilmektedirler:

KEMENÇEMİN BAŞINDA

Ordu/Mesudiye-Rüştü TUNCALI-Ankara Devlet Konservatuarı

…

Gel pınara pınara

Su doldur destine

Bu benim türkülerim(aman)

Hep güzeller üstüne86

Pınar başında testi doldurma etkinliği yukarıdaki türküde olduğu gibi

aşağıdakinde de ifade edilmiştir. Aşağıdaki türküde beklenen sevgilinin pınara

geldiğini görmekteyiz. Çünkü türküyü söyleyen kişi sevgilinin yan bakışının insanı

öldürdüğünden bahsetmektedir. Türkünün devamında sevgiliye bazı sorular

soruluyor. Harman ve yorgan kelimeleriyle kafiye oluşturulurken ferman kelimesinin

anlatacakları için zemin oluşturulmaktadır. Sevgilinin bakışı aşığın yüreğinde derin

bir etki oluşturur. Öyle ki bu durum âşık için ölüm derecesinde sarsıcıdır. Böyle bir

durumun oluşması için olumsuz bir olayın beklenmesine gerek yoktur. Sevgilinin bir

bakışı dahi bu etkiyi oluşturabilir. Aşağıda aşığın bu çaresizliği anlatılmaktadır.

Bütün bu ruh hallerinin gerçekleştiği mekân bir pınar başıdır:

KIZ PINAR BAŞINDA TESTİ DOLDURUR

Amasya-Mustafa SAÇLI-Ankara Devlet Konservatuarı

Kız pınar başında testi de doldurur

Testinin kulpuna(höngül de höngül höngül höngül de)şahin kondurur

Kız senin yan bakışın insanı öldürür

Lengo lengo lengo(höngül de höngül höngül)dayanamıyom gayrı

Geceleri yalnız yatamıyom gayrı

Kız pınarın başında harmanın mı var

86 www.turkuler.com/sozler/turku_kemencemin_basinda.html
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Sırmanın telinden yorganın mı var

Beni öldürmeye fermanın mı var87

Lengo lengo lengo(höngül de höngül höngül)dayanamıyom gayrı

Gurbet insanın içini yakan bir durumdur. Çevremizde yakını gurbette olan o

kadar çok insan var ki gurbetlik artık halkın ortak ıstırabı olmuştur. Erkekler

köylerden kentlere çalışmak için giderken arkalarında eşlerini, anne-babalarını belki

de çocuklarını bırakarak gitmektedirler. Aşağıdaki türküde su doldurmak için pınara

giden bir gelinden bahsedilmektedir. Türküden anladığımız kadarıyla gelin gurbette

olan yârinden bir haber beklemektedir. Eskiden iletişim ve haberleşme günümüzdeki

kadar kolay değildi. En yaygın haberleşme aracı olan mektupların gönderildikleri

adrese ulaşması ayları almaktaydı. Bunu da dikkate aldığımızda gelinin nasıl bir

sabırsızlık içinde yârinden haber beklediğini anlayabilmekteyiz:

MENEVŞESİ TUTAM TUTAM

Bursa-Hüsnü ORTAÇ-Muzaffer SARISÖZEN

…

Gelin gider su doldurur pınardan

Yıllar geçti haber gelmedi yardan88

…

Türküler elbette ki hep pınara giden birinden bahsetmezler. Gidilen

pınarlardan dönen kızları anlatan türküler de vardır. Aşağıdaki türküde ikilemde

kalan bir âşık portresi çizilmektedir. Türküyü yakan kişi muhtemelen iki kız kardeşe

gönlünü kaptırmış, hangisini seçeceğini, hangisinden vazgeçeceğini bilememektedir:

ÖRENE VARDIM DA ÖREN HÖYÜĞÜ

Malatya/Doğanşehir-Hanifi ÜNVER-Mehmet SESKE

Örene vardım da ören höyüğü

Avcular vuruyor ceren geyiği

87 www.turkuler.com/sozler/turku_kız_pinar_basinda_testi_doldurur.html
88 www.turkuler.com/sozler/turku_menevsesi_tutam_tutam.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


30

Pınardan geliyor gızın büyüğü

Hangisinden yâd eyleyim göynümü(gönlümü)89

…

Aşağıdaki türküde sevgiliye pınara gelmesi için bir davette bulunulduğunu

görmekteyiz. Daveti yapan kişi gelecek sevgiliye vereceği gülü de hazırlamış

görünmektedir. Elbette ki daveti yapan bu kişiden sevgilisini bir kafeteryada

beklemesini ummamalıyız:

PINARA GEL Kİ GÖREM

Malatya-Ufuk ERBAŞ

Pınara gel ki görem

El uzat bir gül verem

Dur dur dursene

Dur bir haber versene

Aramızda dağlar var

Ben seni nasıl görem

Dur dur dursene

Dur bir haber versene90

…

Aşağıda geçen türkü bir aşığın yıllar önce gönül verdiği birini aradan onca

zaman geçtikten sonra tekrar gördüğünde yaşadıklarını anlatmaktadır. Çocukluk

aşkını yine bir pınar başında gören âşık artık her şeyin geç olduğunu kırka dayanan

yaşıyla ifade etmeye çalışmaktadır:

PINARIN BAŞINDA BEN GÖRDÜM ONU

Şanlıurfa-Kazancı Bedih-Banttan yazıldı.

Pınarın başında ben gördüm onu

Siyahtır şalvarı pembedir yanı

Güzel sevenlerin bu mudur sonu

89 www.turkuler.com/sozler/turku_orene_vardim_da_oren_hoyugu.html
90 www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_gel_ki_gorem.html
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Geçti gençlik ömrüm

Kırka da dayandı(yandım le le le le)

Seksen dayandı(le le l ele)

Pınarın başında yatmış uyumuş

Ela gözlerini uyku bürümüş

Evvel küçücekti şimdi büyümüş

Geçti gençlik ömrüm

Kırka da dayandı(yandım le le le le)

Seksen dayandı(le le l ele)91

Âşık olmak beraberinde başkasıyla paylaşamamayı da getirmektedir. Aşk o

kadar tarifi güç bir durumdur ki bazen insan sevdiğine akıl almaz bir kıskançlık

duyabilmektedir. Aşağıdaki türküyü yakan kişi sevdiği kişinin bir dostunun olduğunu

öğrenmektedir. Edindiği bu bilgi o kadar inciticidir ki âşık sevdiğine kendisini

öldürmeye kastının olup olmadığını sormaktadır. Yani âşık bu durumu ölümle eş

tutmaktadır. Birçok türküde anlatılan pınarın başından testi doldurmak aşağıdaki üç

türküde de anlatılmaktadır:

PINARIN BAŞINDA TESTİN VARMIŞ

Orta Anadolu-Yöre Ekibi-TRT

Pınarın başında destin varımış

A gız senin benden başka dostun varımış

Beni öldürmeye kastın varımış

Söyle yârim söyle ayrılık günü

Söyle gelin söyle muhabbet sonu

91 www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basinda_ben_gordum_onu.html
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Pınarın başında desti doldurur

Destinin gulpuna şahin kondurur

Kız senin bakışın beni öldürür92

…

GIZ PINAR BAŞINDA YATMIŞ UYUMUŞ

YÖRE: Bilecik

KAYNAK ŞAHIS: Mehmet İbiş

Gız pınar başında yatmış uyumuş yar

Elâ gözlerini uyku bürümüş

Herkes sevdiğini almış yürümüş

Elmalar yolladım, çevreler salladım

Eğlensin diye sallansın diye

Gız pınar başında testi doldurur yar

Testinin kulpuna şahin kondurur

Gız senin bakışın beni öldürür

Derdimin dermanı iğdeli gelin

İğdesini aldırmış sevdalı gelin93

Halk ürünleri anlatıla anlatıla geniş coğrafyalara ulaşmakta ve benzer bazı

kalıplar böylece varlığını sürdürmektedir. Bilecik ve Şanlıurfa’da söylenen

yukarıdaki “Kız pınar başında yatmış uyumuş, Elâ gözlerini uyku bürümüş” dizelerinin

Bulgaristan’da yaşayan Türklerden derlenen aşağıdaki türküde yer alması halk türkülerinin

sınırları aşmasına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Aynı kültürden beslenen toplumların dile

getirdikleri eserlerde bu tür benzerliklerin olması edebiyatın halk yaşamının ayrılmaz bir

parçası olduğunun göstergesidir.

92 www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basinda_testin_varmis.html
93 www.turkudostlari.net
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PINAR BAŞINDA YATMIŞ UYUMUŞ

YÖRE: Rodop Türkleri'nden – Bulgaristan

Kız pınar başında yatmış uyumuş

Elâ gözlerini uyku bürümüş

Pınarım sana alınmadık kızlar indi mi?

Evler yaptırdım yüksek çardaklı

İçinde oturan kızlar elma yanaklı

Pınarım sana alınmadık kızlar indi mi?

Kız pınar başında testi doldurur

Testinin sapma bülbül kondurur

Pınarım sana alınmadık kızlar indi mi?94

TOSYADAN GELİYOR PİRİNCİ

Kastamonu/Tosya-Perihan ALTUNCU-Yıldız AYHAN

…

Elinde testisi gider pınara

Köylü kızı arar isen köyünde ara

Sırma saçlarını elinde tara95

…

Yukarıda incelenen türkülerde buluşulan yer bir pınardır.

Türkülerimiz halkın nabzını tutar, aksaklıkları anlatır. Aşağıdaki türküde

gelinin alay konusu olduğunu görmekteyiz. Toplumumuzda gelinlere yüklenen

hamarat olmak gibi bir misyon vardır. Böyle olmayan gelinler öncelikle kaynanaları

daha sonra komşuları ve tanıyanları tarafından eleştirilir. Pınara gönderilen gelinin

pınarın başında uyuyakalması başına yuva yapmış sözleriyle abartılarak ifade

edilmiştir:

94 www.turkudostlari.net
95 www.turkuler.com/sozler/turku_tosyadan_geliyor_pirinci.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


34

ŞU GELİNİN MERDİVENDEN İNİŞİ

Eskişehir/Sivrihisar/Günyüzü-F.Namiye BENOL-Muammer ULUDEMİR

…

Gelin gitmiş pınar başına yatmış

Gelinin bağına kuş yuva yapmış96

…

Aşağıdaki türküde sevilenin hovardalıkları dile getirilmektedir. Türkünün

devamında yârin pınardan su doldurması istenmektedir. Halkın tahayyülünde pınara

giden ya da oradan su dolduran bir güzelin geniş bir yeri vardır:

İNCE ELEĞİM DUVARDA

Sivas/Kangal-Abidin ŞİMŞEK-Ali BOZKURT-Muzaffer SARISÖZEN

İnc’eleğim duvarda(ince düzüm yar yar)

Bir yar sevdim hovarda(ince düzüm yar yar)

Şöyle bir yar sevdim ki(ince düzüm yar yar)

Su doldursun pınarda(ince düzüm yar yar)97

…

Aşağıdaki türküde âşık sevdiğini pınarın başına davet etmektedir. Zira sevgili

gelirse söyleşerek dertlerinden kurtulmayı ummaktadır:

İNDİM DERE IRMAĞA

Artvin-Osman AKSU-Muzaffer SARISÖZEN

…

Pınar başı pıtırak(hoy nanay da cilveloy nanay da)

Gel burada oturak(hoy nanay da cilveloy nanay da)

Bir sen söyle bir de ben(hoy nanay da cilveloy nanay da)

Bu sevdadan kurtulak(hoy nanay da cilveloy nanay da)98

            …

96 www.turkuler.com/sozler/turku_su_gelinin_merdivenden_inisi.html
97 www.turkuler.com/sozler/turku_ince_elegim_duvarda.html
98 www.turkuler.com/sozler/turku_indim_dere_irmaga.html
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Buluşmak için bekleyen sevgilinin bekleyişleri boşa gittiğinde sevgili tepkili

bir ruh haline dönüşür. Aşağıdaki türküde beklenen sevgilini gelmemesi bekleyen

kişide bir kızgınlık oluşturmuştur. Daha sonra buluşma yeri olan pınara gelen kişiye

kimsenin bakmaması istenmektedir. Bu istek kızgınlığın göstergesidir. Bu kadar

beklenmesine rağmen umursamaz bir tavırla sallana sallana pınara gelen kişi bu

eleştirilerin odağındaki kişidir:

İĞDELER GÖVERDİ Mİ

Kazım BİRLİK

İğdeler göverdi mi

Dalları bel verdi mi

Beklettim gönül kuşu

Söz verdi de geldi mi

Tin tin gelir pınar başına

Bakma emmim oğluna99

…

Türkülerimiz sitemlerin yanında güzel dilek ve ifadeleri de ihtiva ederler.

Yukarıdaki türkünün aksine aşağıdaki türküde pınara gelen geline “sefa geldin”

denmektedir. Türküden anladığımız kadarıyla karalar giyinen gelin birtakım

sıkıntılar yaşamıştır. Türküyü yakan kişi gelinin bu sıkıntılardan kurtulmasını

dilemektedir:

GEYDİĞİM MAVRİM

Çukurova-Ümmühan TÜYSÜZ-Muzaffer SARISÖZEN

…

Geydiğim kara(gelinim)

Allah onara(gelinim)

En de pınara(gelinim)

Sen sefa geldin(gelinim)100

…

99 www.turkuler.com/sozler/turku_igdeler_goverdi_mi.html
100 www.turkuler.com/sozler/turku_geydigim_mavrim.html
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Gençler bazen güzel bir kız görmek maksadıyla pınarlara gider oralarda

uğraşacak bir meşgale bulurlar. Aşağıdaki türküde bir gencin pınarın başında yüzünü

yıkadığı söylenmektedir. Delikanlı yüzünü yıkamakla kalmıyor pınara gelen

güzellerle de sohbet etmeye, tanışmaya çalışmaktadır. Tabii ki umduğunu

bulamamaktadır. Genç kızlar delikanlıların bu hallerine alışık oldukları için herkesle

konuşmazlar. Köy düğünlerinde de bu hadiseleri yaşamak mümkündür. Köy

düğünleri de gençler için tıpkı pınarlarda olduğu gibi buluşmak ve tanışmak için bir

fırsattır:

EVLERİNİN ÖNÜ BİR UFAK YOKUŞ

Malatya/Arguvan-Muharrem TEMİZ

…

Pınara vardım da yüzüm yumaya

Üç güzel geldi de su doldurmaya

Dedim güzel evleriniz nerede

Üç saat nazlandı da cevap vermeye.101

Bilindiği gibi evlenen kişilere birtakım takılar takılmaktadır. Aşağıdaki

türküde sevgilinin evinin pınara yakın olduğu söylenmekte, türkünün devamında

boyundan bahsedilerek koluna altın bilezik takılması istenmektedir. Bu istek dolaylı

yoldan evlenme talebidir. Anadolu’da evlerin pınara yakın kurulduğunu daha önce

ifade etmiştik:

EVLERİNİN ÖNÜ LALE BAĞIDIR

Elazığ-Aziz ŞENSES

…

Evlerinin önü pınara yakın

Pınardan geliyor boyuna bakın

Altın bileziği koluna takın102

…

101 www.turkuler.com/sozler/turku_evlerinin_onu_bir_ufak_yokus.html
102 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 2, Ankara, 2005, s.217
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Eski Türklerde pınarların adak adanan yerler olduğunu söylemiştik.

Aşağıdaki türküde bu inanışın günümüzde de mecaz anlamda dahi olsa kullanıldığını

görmekteyiz. Bu türküde pınara “kurban olmak” tan bahsedilmektedir. Bu kurban

olmayı gerçek anlamda düşünmemek gerekir. Anadolu’da insanlar sevdikleri kişiye

onu çok sevdiklerini ifade etmek için “kurban olurum” derler. Burada kullanılan

kurban ifadesi inancımızın bir kaidesidir. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail’i Allah’a

kurban etme vaadini yerine getireceği sırada Allah’ın Cebrail vasıtasıyla kurban

etmek için bir koç indirdiğine inanılmaktadır:

ÇIKTIM DAĞLARIN BAŞINA

Malatya/Hekimhan-Kemal KESKİN-TRT

…

Su yolunda su yolunda

Galaylı bakraç kolunda

Gurban olam pınar sana

Gözüm galdı yar yolunda103

…

Aşağıdaki türküde pınar buluşma yeri olarak görevini yapmıştır. Artık

kavuşma yeri olması istenmektedir. Bu aşkın her aşamasının yaşandığı yer olan

pınarın, mutlu sona ulaşılan yer olması dilenmektedir:

BİTER BİTER DE KIRŞEHİR’İN GÜLLERİ BİTER

Kırşehir-Şemsi YASTIMAN- Muzaffer SARISÖZEN

…

Beylik martin duvarda

Bir yar sevdim hovarda

Allah bizi kavuştur

Suyolunda pınarda.104

…

103 www.turkuler.com/sozler/turku_ciktim_daglarin_basina.html
104 www.turkuler.com/sozler/turku_biter_biter_de_kirsehirin_gulleri_biter.html
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Aşağıda yer alan türküde ifade edilen bir hırsızlık olayıdır. Burada sevilen

kızın yakınına ait bilezikler çalınmış ve kızın sevdiğinden şüphelenilmektedir. Sosyal

meselelerin dahi türkülerimizin aracılığıyla anlatılması halk şiirinin gücünü ortaya

koymaktadır. Sitemde bulunan âşık sevdiğinin pınara varmamasından söz

etmektedir. Arzu ile Kamber arasında geçenleri anlatan bu türkünün bir benzeri de

sonraki türküdür:

ŞEFTALİ AĞAÇLARI

Nevşehir/Ürgüp-Şevket UÇARAVCI-Ankara Devlet Konservatuarı

…

Gız pınara varmadın

Gonca(da) gülü dermedin

Dinim imanım Arzu’m

Ben bileziği görmedim105

...

Aşağıdaki türkü büyük halk hikâyelerinden birinin kahramanları olan Arzu ile

Kamber’in ağzından yakılmıştır. Türküde Arzu ile Kamber bir pınar başında

karşılıklı dörtlüklerle söyleşmektedir. Her dörtlükte pınar başı vurgusu

yapılmaktadır:

BEN PINARA VARMIŞEM

Erzincan-Ali BAKAN-Ahmet YAMACI

Arzu

Ben pınara varmışem

Elim yüzüm yumuşem

Din imanım has Kamber

Sen bileziğimi görmüşsen

Kamber

Ben pınara varmadım

Elim yüzüm yumadım

Din imanım has Arzu

Ben bileziğini görmedim.106

105 www.turkuler.com/sozler/turku_seftali_agacları.html
106 www.turkuler.com/sozler/turku_ben_pinara_varmisem.html
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Aşağıdaki türküde eski bir Türk geleneğinin bahsi geçmektedir. Genç kızların

veya yeni gelinlerin alnına bir altın para takılırdı. Bazı yörelerde saça yapıştırılan bir

altın paranın yerini fese takılan birden fazla küçük altın para almıştır:

BAŞINDA ALTIN PARA

Diyarbakır-İzzet ALTINMEŞE

Başında altın para

Her gün gelir pınara

Beni ateşe koydu(oy oy)

Çekildi bir kenara107

…

Aşağıdaki dörtlükte de sallana sallana pınara giden bir güzelden

bahsedilmektedir. Bu türküde geçen “yosma” kelimesinin TDK’nın hazırladığı

Türkçe Sözlük’teki karşılığı şen, güzel, fettan genç kızdır. Zamanla anlam kaymasına

uğrayan bu kelime günümüzde “kötü yoldaki kadın” anlamında kullanılmaktadır:

BAYDIĞIN BAŞINDA DUMAN IRIMAZ

Sivas-Muhlis AKARSU-TRT

…

Yıkıldı duvarım kaldım avara

Kadir Mevla’m işlerimi onara

Sallana sallana eski pınara

Gelen yosma benim olsa gerektir.108

…

Genç kız aşağıdaki türküde sevdiği delikanlıyı pınar başında beklemektedir.

Delikanlının gelmesi için bahane bulması istenmektedir. Görüldüğü gibi her zaman

delikanlılar genç kızları beklememektedirler. Genç kızlar da aslında her ne kadar naz

etseler de delikanlılarla göz göze gelmeyi hatta buluşmayı dilemektedirler:

107 www.turkuler.com/sozler/turku_basinda_altin_para.html
108 www.turkuler.com/sozler/turku_baydigin_basinda_duman_irimaz.html
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AY OĞLAN TATAR MISIN?

Bursa-Bilecik-İbrahim Tarık ÇAKMAK-Muzaffer SARISÖZEN

…

Ay oğlan imana gel

Dolaş da pınara gel

Hiç bahanen yoğusa(ay oğlan)

Elini yumağa gel109

…

AY OĞLAN YİĞİT MİSİN(ÇÖMÜDÜM)

Kütahya- Sadık TÜRK-Şeref CANKU-Muzaffer SARISÖZEN

…

Ay oğlan imana gel

Dön dolan pınara gel

Hiç bahanen yok ise

Çevreni yumağa gel110

…

Aşağıdaki türkü karşılıklı bir atışma şeklindedir. Erkekle kız arasındaki bu

söyleşmede erkeğin pınarın başında bulunan kişiden bir tas su vermesini istediğini,

buna karşılık pınarda bulunan kızın bu isteği geri çevirmesini görmekteyiz. Çünkü

kız su isteyen kişinin çok kişi gördüğünü ve gönül verirse hayal kırıklığı

yaşayacağını düşünmektedir. Ancak delikanlı henüz kendisi gibi birini görmediğini

söyleyerek onu beğendiğini anlatmaya çalışmaktadır. Pınarlar akıttıkları sularla

yetinmemiş ayrıca aşk ihtiva eden nice dizelere de ev sahipliği yapmıştır:

109 www.turkuler.com/sozler/turku_ay_oglan_tatar_misin.html
110 www.turkuler.com/sozler/turku_ay_oglan_tatar_misin_comudum.html
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PINARBAŞI

YÖRE: Sivas-İmranlı

KAYNAK ŞAHIS: M. Ali Torun

Erkek:

Pınar başında duran gelin

Âşık boynun buran gelin

Altın tastan su ver bana

O kınalı ellerinden

Aman aman aman aman

Çok içmişim başım duman

Ben o yârdan ayrılmam

Kadın:

Pınar başında durmanam

Âşık başın burmanam

Altın tastan su vermenem

Eğil eğil pınardan iç

Aman aman aman aman

Çok içmişim başım duman

Ben o yârdan ayrılmam

Erkek:

Susuzum su istedim

Pınar yolunu gösterdin

Su değil benim meramım

Yüzünü görmek istedim111

…

Aşağıdaki türkü de pınarla başlamaktadır. Öncelikle pınarın nerede olduğu

111 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul,1994, s.524
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söylenmiş ardından beklenen sevgilinin bu pınardan döndüğü üzerinde durulmuştur:

LOFÇA'NIN ARDINDA KAYA

YÖRE: Rumeli

KAYNAK ŞAHIS: Mehmet İpek

…

Lofça'nın altında pınar

Lofçalım da pınardan döner

Canım Lofçalı

Doldurma fincanı ( a canım)

Yandım Lofçalı

Takalım altın kopçalı112

Pınar başında el yumak işleminin ne maksatla yapıldığını daha önce

söylemiştik. Delikanlılar sevdiklerini görmek için ellerini yıkamak bahanesiyle

pınarlara giderlerdi. Delikanlı elini yıkamakla uğraşırken etrafı gözetlemeyi de ihmal

etmemektedir. Nihayet beklediği güzelin geldiğini gören delikanlı bahtının ölüm

pahasına sevdiğini almak olduğunu söylüyor:

SABAHTAN ERKENDEN GELMİŞ ÇEŞMEYE

YÖRE: İmranlı

KAYNAK ŞAHIS: Mehmet Ali Torun

…

Pınar başında elimi yudum...

Oy gürcüm gürcüm

Elinde bakracı geliyor dudum

Ölüp de almaktır yar benim bahtım...

Oy gürcüm gürcüm

Neden muradımı gözümde koydun

112 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul,1994, s.446
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Oy gürcüm gürcüm

Dur yolcum yolcum113

…

Aşağıdaki türkü de pınardaki bir olayı anlatmaktadır. Aradığı kişiyi pınarda

bulamayan delikanlılar tıpkı oyunda mızıkçılık yapan çocuklar gibi bahsedilen

gerçeği kabullenmezler. Pınarda oyalanarak sevdiğinin gelmesini uman delikanlılar

pınara gelen diğer güzeller tarafından da bilgilendirilir. Beklediğinin gelemeyeceği

söylenerek boşa vakit geçirmemesi telkin edilir:

PINAR BAŞINDA DURMA

YÖRE: Sivas

KAYNAK ŞAHIS: Yıldız Yurtsever

Pınar başında durma

Pınarı bulandırma

Senin yârin burda yok

Gözlerin dolandırma114

…

Kızların su doldurduğu pınarların anlatıldığı oldukça fazla türkü vardır.

Aşağıda geçen türkü de bunlardan biridir:

İNCE ELEĞİM DUVARDA

YÖRE: Kangal- Sivas

KAYNAK ŞAHIS: Abidin Şimşek, A. Rıza Bozkurt

İnce eleğim duvarda

Bir yâr sevdim huvarda

Şöyle bir yâr sevdim ki

Su doldurur pınarda

113 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul,1994, s.141
114 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul,2004, s.167
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İnce düzüm yâr yâr

İnce düzüm yâr yâr

İnce düzüm yâr yâr

İnce düzüm yâr yâr115

…

Kimi türkülerde pınara gelen genç kızların tasvir edildiğini söylemek

mümkündür. Aşağıdaki türküde pınara gelen kızların söyleşmeleri büyük bir

beğeniyle anlatılıp isimleri söylenmektedir. Türküyü yakan kişi bu güzel vaktin

çabuk geçmemesi isteğinde bulunmaktadır.

Halkın ortak malı olan türküler aynı yörede bile farklılıklar

gösterebilmektedir. Aşağıdaki iki türkü aynı il sınırları içinde bulunmasına rağmen

anlatıcıdan anlatıcıya farklılık gösteriyor:

SABAHTAN BİZİM PINARA

YÖRE: Kangal- Sivas

KAYNAK ŞAHIS: Ahmet Beşer

Sabahtan bizim pınara

İki gelin üç kız geldi

Durnalar allılar telliler durdular

Civil civil ötüşürler116

…

ÇEKİN HALAY DİZİLSİN

YÖRE: Sivas- Merkez

KAYNAK ŞAHIS: Muzaffer Sarısözen

…

Sabahtan bizim pınara

İki gelin üç kız gelmiş

Kuğul kuğul ötüşürler

Civil civil söyleşirler

115 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul,2004, s.181
116 Age., s.284
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Birisinin adı Fatma

Benleri var çatma çatma

Aman şafak erken atma

Aman horoz erken ötme117

YAVRUM SELA SELLER GEYMİŞ DAL FES BAŞINDA

 YÖRE: Sivas

Yavrum selâ seller geymiş dal fes başında

Arzumanım kaldı süzgel başında

Vermişler elele yavrum pınar başında

Nazınan gelen allı yavrum kiminsin

Salınup gelen allı yavrum benimsin118

Yukarıdaki türkülerde incelediğimiz pınar motifi bazen buluşulan bir mekân bazen

sevgilinin beklendiği bazen de su almaya gelenlerin izlendiği bir yer olarak karşımıza

çıkmaktadır.

117 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul,2004, s.306
118 Age., s.313
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1.2.2 BEDDUA VE SERZENİŞ YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR

Bir önceki bölümde pınarların dert ortağı olarak kişileştirildiği görülmüştü.

Bu bölümde ise işler sevenin istediği gibi gitmeyince olanlardan sorumlu tutacağı bir

kurban aradığı görülmektedir. Bu kurban sürekli dertleştiği pınarlar olmuştur.

Sorunun kaynağı bulunamayınca veya dertleri alıp götüreceği düşünülen pınar işini

yapmayınca seven de pınara sitem etmektedir. Bazen de sevgili fütursuzca pınarın

başına gidip saatler geçirir ya da bir başkasıyla görüşür. Bu durumda seven sevdiğine

kıyamayacağı için buna izin veren aşkının şahidi pınara kinini kusar. Bunun

sonucunda önceleri dost ve sırdaş olan pınarlar bedduaların ve sitemlerin odağı olur.

Aşağıdaki türküde Dudu diye telaffuz edilen sevgilinin pınara ne dediği merak

edilmektedir. Sevgilinin pınarda vakit geçirmesinin kıskanıldığı bu türküde pınarların

yıkılması istenmekte hatta pınarın kaşının siyah olduğu söylenerek her ne olursa olsun

rakip birinin istenmediği sezdirilmektedir. Bu istenmezlik beddualı bir şekilde

söylenmektedir. Görüldüğü üzere her türküde pınar farklı anlama gelecek şekilde

kullanılsa da bazen bir türkünün farklı dörtlüklerinde farklı anlamlarda da

kullanılabilmektedir:

PINARDAN DUDU GEÇTİ

YÖRE: Merkez-Sivas

KAYNAK ŞAHIS: Muzaffer Sarısözen

Pınardan dudu geçti

Elini yudu geçti

Yıkılası pınarlar

Dudu ne dedi geçti

…

Pınarın kaşı kara

Üstünün taşı kara

Mevlâ'm alnıma yazmış

Gözü göğ kaşı kara119

119 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.181
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BOĞAZINDA HAKİK VAR

Yozgat/Akdağmadeni-Sait DAĞKIRAN-Nida TÜFEKÇİ

…

Pınarın başı sarı dağ

Üstünün taşı sarı

Mevla’m alnıma yazmış da

Gözü gök kaşı sarı120

…

Aşağıdaki türküde gençlerin pek bilmediği yaşlılarınsa sık kullandıkları bir

deyime yer verilmektedir. “Başın pınar ayakların göl olsun” halk arasında “Ne halin

varsa gör.” anlamında kullanılmaktadır. Sevdiğinin uğruna çok acılar çeken kişi artık

usanmıştır ve sevdiğini kendi haline bırakmaya karar verdiğini göstermektedir:

BÜLBÜLE SU VERDİM ALTIN TASINAN

Ankara- Bayram ARACI-Plaktan yazıldı.

Bülbüle su verdim altın tasınan

Çok günler geçirdim kara yasılan

Ben seni severdim bir hevesle

Başın pınar ayakların göl olsun121

…

Sevdiğinden ayrıldığı için her şeyden vazgeçen âşık kendisi gibi çevresinde

olanların da vazgeçmesini istemektedir. Seven, efkârlı olduğu için güzel şeylere

katlanamamaktadır. Doğanın da sevdiğinden ayrılan kişinin yasına iştirak etmesi

istenmektedir. Bu yüzden de pınar başlarında rüzgârların esmemesi, güllerin

açmaması dilenmektedir. Seven ona sevdiğini hatırlatacak her şeyden uzak durmak

istemektedir:

120 www.turkuler.com/sozler/turku_bogazinda_hakik_var.html
121 Hüseyin G. ŞİMŞEK-N.PALACI, Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları Nota Kitabı, Ankara,
2001, s.374
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PINARIN BAŞINA YAĞMAZ MI DOLU

Konya/Bozkır-Osman PEHLİVAN-Muzaffer SARISÖZEN

Pınarın başına yağmaz mı dolu

Yârinden ayrılan olmaz mı deli

Günde on beş kere gördüğüm yâri

Şimdi her şeylerden vazgeçti gönül

Aman ben yandım, şaşırdım kaldım,

Ellerin köyünde eğlendim kaldım

Pınarın başında esmesin yeller

Bugün efkârlıyım açmasın güller

Yârimin methini etmesin eller

Şimdi her şeyden vazgeçti gönül

Aman ben yandım, şaşırdım kaldım,

Ellerin köyünde eğlendim kaldım122

Aşağıdaki türkü anne ve kızı arasında geçen bir söyleşmedir. Bu türküde

pınar birden fazla anlamda kullanılmıştır. Birincisi buluşma ve ilk görüşme yeri

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kız pınarın başında birini görür, gönlünü kaptırır ve

bunun nişanesi olarak mendilini verir. Bunun suçlusu olarak da pınarı görür.

Kendince kötü bir şey olmuştur. Dertsiz başına dert edinmiş ve birine gönlünü

kaptırmıştır. Her şey pınar başında geçtiği için de pınara kızmakta ve olanlardan onu

sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden de yıkılasın zalim pınar diyerek hem pınarları

kişileştirir, hem de kişileştirdiği pınarlara beddua eder:

122 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 2, Ankara, 2005, s.37
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BEN PINARA VARDIM ANNEM

YÖRE: Sivas- Divriği

KAYNAK: Âşık Sait Ateş

Ben pınara vardım annem

Testimi doldurdum annem

Yıkılasın zalim pınar

Bir mendil aldırdım annem

Mendilin al mıydı kızım

Ortası mor muydu kızım

Sen pınara varınca da

Bir asker var mıydı kızım

Mendilim ahdi annem

Ortası morudu annem

Ben pınara varıca da

Bir asker varidi (da) annem123

Pınar başından geçerken görülen bir güzelden bahsedilmektedir. Pınar başları

bu yönüyle aslında biraz da tehlikelidir. Sadece bir su içmeye uğrayıp gönlünüzü

kaptırabilirsiniz:

PINARBAŞI BEKLERİM

…

Pınarbaşı beklerim

Koyma beni yolumdan

Bir su ver içeyim gelin

O kınalı ellerinden gelin, gelin vah.124

…

123 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.372
124 Savaş EKİCİ, Elazığ-Harput Müzikleri Folkloru, Sakarya, 2000, s.494
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1.2.3 MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

Pınar kavramı bazı türkülerimizde bir yerin ismi olarak kullanılmaktadır.

Bazı yerler çevresinde pınarın bulunmasından dolayı bu ismi alırlarken bazı yerlerin

yakınında pınar olmamasına rağmen bu yerler pınar ismiyle birlikte zikredilmektedir.

Bu husus toplumun açısından pınarın ne derece bir önem teşkil ettiğinin

göstergesidir.

Aşağıda türkülerde geçen pınar ifadelerinin birlikte kullanıldığı Dumlupınar,

Akpınar, Taşpınar, Pınarbaşı Köşkü, Alim Pınarı ve Başpınarı’nı görmekteyiz. Pınar

kavramı bu isimlerle birleşerek kullanılmıştır:

COŞAR KOÇYİĞİTLER COŞAR

Erzincan/Tercan-Âşık İsmail DAİMİ-TRT

…

Denizli’de Pamukkale

Antalya’da Gür Şelale

Dumlupınar’da meşale125

…

YÖRÜK TÜRKÜSÜ

YÖRE: Balıkesir- Taşpınar

…

Taşpınar’ın taşları

Şu güzelin saçları

Kalem ile çekilmiş

O yârin kaşları126

…

125 www.turkuler.com/sozler/turku_cosar_koçyigitler_cosar.html
126 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul, 1994, s.218

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


51

HADİ GİDELİM BAĞLARA

Bursa/Orhaneli-Yöre Ekibi-Ankara Devlet Konservatuarı

…

Akpınar’ım akmıyor

Yârim bana bakmıyor

On iki daldan gül aldım(suna boylu Hanife’m)

Senin gibi kokmuyor127

BEN AŞIĞIM BAHARDAKİ GÜLLERE

Erzincan-Âşık Ahmet BOZDEMİR-TRT

…

Erimiştir şimdi Akpınar’ın karı

Her andıkça başlar gönlüm ah u zarı

Hayalimde köyün o bozkırları

Çiğdem çiçek açmış nevruz ne halde128

…

AKPINAR YAPISINA GÜN DOĞMUŞ KAPISINA

Balıkesir/Sındırgı Hasan ÖNDER-Muzaffer SARISÖZEN

Akpınar yapısına

Gün doğmuş kapısına

Emine’m çiçek yollamış

Uyandım kokusuna

Güzelim güzelim çiçek geldi yakından

Yaprakları haber verdi bana burcu kokundan

Akpınara varaydım

Emine’mi göreydim

Emine’min yoluna canlar verip öleydim.

127 www.turkuler.com/sozler/turku_hadi_gidelim_baglara.html
128 www.turkuler.com/sozler/turku_ben_asigim_bahardaki_gullere.html
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Güzelim güzelim çiçek geldi yakından

Yaprakları haber verdi bana burcu kokundan129

HERGÜN SARHOŞ

Aydın-Aydın Lisesi Öğrencileri-Nida TÜFEKÇİ

Her gün sarhoş, her sarhoş şu Aydın'ın uşağı

Al kanlara boyanmış da ibrişim kuşağı

Aman ya ne yoktur çare eller ağlar ne çare

…

Ay mı doğdu, gün mü doğdu Pınarbaşı Köşkü’ne

Sen doldur da ben içeyim nazlı yârin aşkına

Aman ya ne yoktur çare eller ağlar ne çare 130

KARACAOĞLAN'IN BURSA GÜZELLEMESİ

…

Hak nazar eylesin Pınarbaşı’na

Cevahir yağar toprağına taşına

Ulu camilerde kandil başına

Altın fener yanar, mumu Bursa'nın

Karacaoğlan der ki, insem başına

Arkamı da verdim Keşiş Dağı'na

Yüzümü sürdüm ak gerdanın ağına

Kokar menevşesi, gülü Bursa'nın131

129 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 3, Ankara, 2006, s.12
130 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1, Ankara, 2004, s.271
131 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.381
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DARAMIŞ ZÜLFÜNÜ DÖKMÜŞ GERDANA

Sivas/Şarkışla-Medine KÖSEOĞU-İhsan ÖZTÜRK

…

Âlim Pınar’ının arkası mezer

N’ediyim Zarife’m ovada gezer

Bir muska alayım değmesin nazar

Ölürsem de can hasiret gelmesin132

…

GARDAŞ GİTMEM DİYARBAKIR DÜZÜNE

Şanlıurfa-Cemil CANKAT-Muzaffer SARISÖZEN

…

Cihan köprüsünü açıp geçelim(aman aman)

Başpınar’ın karlı suyun içelim(oy oy)

Gurbet kalesini tezce geçelim

Gardaş kalk gidelim Urfa’ya doğru

Gurbet benim ciğerimi dağladı.133

MOLLA AHMET

Afyon-Kazım İŞNAZ

Anne beni Kırkpınar’da kestiler

Cepkenini saz dalına astılar

Anam babam benden umut kestiler134

…

DİRMİLCİKTEN GİDER YAYLANIN YOLU

Burdur-Faik İNCE-Sümer EZGÜ

…

Yaylaların suyu soğuk içilmez

Bu zamanda Kırkpınar’a göçülmez135

132 www.turkuler.com/sozler/turku_daramis_zulfunu_dokmus_gerdana.html
133 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 3, Ankara, 2006, s.217
134 www.turkuler.com/sozler/turku_molla_ahmet.html
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Karacaoğlan’a ait olan aşağıdaki türküde kendisinin bir ayıbını söyleyen

sevgiliye kendini savunurken öne sürdüğü delillerden biri de pınara konan kuğunun

kanadının beyaz olmasına karşın Arap beyinin çadırının kara olmasıdır.

Aşağıdaki türkülerde geçen pınar ve pınar başları insanların su aldıkları bir

mekânı ifade etmektedir:

BANA KARA DİYEN DİLBER

Yöre: Çal

…

Pınara konan kuğunun,

Kanadı beyaz çoğunun,

Çöldeki Arap beyinin,

Çadırı kara değil mi?

…

Karac'oğlan der inşallah,

Görenler desin maşallah,

Kara donludur Beytullâh,

Örtüsü kara değil mi?136

Pınarlar su kaynakları oldukları için onlardan su almaya gelenler bu pınarların

başına birikir hatta bazen sıra dahi oluştururlar. Böyle olunca pınar başları su almaya

gelenlerin bekledikleri bir muhit olmuş ve bu muhit üzerine yazılacak birçok türküye

kaynaklık etmiştir.

Anlatıcı pınar başlarını anlatırken elbette ki buralara bazı özellikleri de

yüklemektedir. Aşağıdaki türkülerde geçen pınar başının bulanması, pınar başının

burma burma olması pınara yüklenen özelliklerden bazılarıdır:

PINAR BAŞINDAN BULANIR

YÖRE: Erzurum(Köroğlu'nun bir deyişinden anonim söyleyiş)

Pınar başından bulanır canım oy

İner ovayı dolanır hanım oy

Sende çok mallar talanır zalim oy

135 www.turkuler.com/sozler/turku_dirmilcikten_gider_yaylanın_yolu.html
136 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul, 1994, s.168
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Dağlar duman olur

Çayır çimen olur

Ben yâri görmezsem

Halim yaman olur vay137

PINAR BAŞTAN BULANIR

YÖRE: Biga-Sinekçi Bucağı
KAYNAK ŞAHIS: Fevziye Doğramacı, Fehime Kutluer

Pınar baştan bulanır

İner dağı dolanır

Al başımdan sevdayı

Buna can mı dayanır

Rinna rinna yârim, rinna rinna 138

Aşağıdaki üç türkünün bazı kısımları benzerdir. “Pınarbaşı ben olayım.

Bulanırsam bulanayım.” üç türküde de kullanılmaktadır:

PINARBAŞI

Hey hey... Pınarbaşı burma burma

Yar yar yar yar yar yar aman

Yaz gelince öter durna

Leylim leylim leylim aman

Çayırda buldum seni

Ellere vermem seni

Kendime aldım seni

Sineme sardım seni

Hey hey... Çıktım pınarın başına

Yar yar yar yar yar yar aman

137 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul, 1994, s.78
138 Age., s.132
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El ettin dudu kuşuna

Leylim leylim leylim aman

Çayırda buldum seni

 Ellere vermem seni

Kendime aldım seni

Sineme sardım seni

Hey hey... Pınar başı ben olayım

Yar yar yar yar yar yar aman

Bulanırsam bulanayım

Leylim leylim leylim aman

Aynam düştü yerlere

Karıştı gazellere

Tabiatım kurusun

Bakarım güzellere139

PINARBAŞI BEN OLAYIM

YÖRE: Hatay-Gökbel Yaylası

KAYNAK: Ahmet DUMAN

Pınarbaşı ben olayım

Bulanırsam bulanayım

Verin sevdiğim bana

Dilenirsem dileneyim

Pınar başının gölünde

İbrişim kuşak belinde

İpek mendil var elinde140

…

139 www.turkudostlari.net
140 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.175
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PINARBAŞI BEN OLAYIM 1

Mersin/Silifke/Gökbelen Yaylası-Ahmet DUMAN-Ali Rıza ASLAN-

Muzaffer SARISÖZEN

Pınarbaşı ben olayım(vay vay)

Bulanırsam bulanayım

Verin sevdiğimi bana(vay vay)

Dilenirsem dileneyim

Pınar başının gülünde(vay vay)

İbrişim kuşak belinde

İpek mendil var elinde(vay vay)

Kaçan diye söz ediyor(vay vay)

(Kaçmam diye naz ediyor)141

…

Musa Eroğlu’ndan derlenen aşağıdaki türküde kişileştirilen yoksul taşlar bir

pınarın başında bulunmaktadır. Bir sonraki türküde ise bu, yosunlu taşlar olarak

karşımıza çıkmaktadır:

MERİ KEKLİĞİM

KAYNAK ŞAHIS: Musa Eroğlu

Pınarın başında yoksul taşlar

Yara haber verin gökteki kuşlar

Dağlardan aşın yâre kavuşun

Söyleyin o yâre yazmasın mektup

Kapanan yaremiz yeniden başlar

Meri Kekliğim nedir çektiğim142

141 www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_basi_ben_olayim_1.html
142 Musa EROĞLU’nun kasetinden alınmıştır.
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GÜL DALINA GONMUŞ BÜLBÜL YAVRUSU

Malatya-Kemal ÇIĞIRIK-Turan ENGİN

…

Pınarın başında yosunlu taşlar(ölem oy taşlar)

Yara haber verin gökteki kuşlar(meri kekliğim yolun beklerim)

Söyleyin o yara yazmasın mektup(ölem oy mektup)

Kapanan yaralar yeniden başlar(dağlardan aşam yâre kavuşam)143

Aşağıdaki türkünün ilk dörtlüğü manilerle bir benzerlik göstermektedir. Türküyü

yakan kişi aslında yârini görmediğini söylemek istemektedir. Ancak bunu söylemeden önce

bir pınardan ve pınarın bulunduğu yerden söz etmeyi yeğlemektedir. Pınardan söz etmesinin

bir diğer sebebi pınarın uğranan bir mekân olmasıdır.

Halkın ortak ürünü olan türküler farklı yerlerde küçük farklılıklarla kullanıldığına örnek

olarak aşağıdaki iki türküyü verebiliriz. İlk türküde pınar bir kışlanın önünde gösterilirken

ikincisinde pınar sevilen kişinin evinin önündedir. Ayrıca aşağıdaki türküde geçen dörtlük bazı

yörelerde mani olarak da karşımıza çıkmaktadır:

AĞRI DAĞINDAN UÇTUM

Ağrı-İsmail ERSOY-Celal BAŞER-Muzaffer SARISÖZEN

…

Kışlanın önü pınar

Hep kuşlar ona konar

Bugün yâri görmedim

Yüreğim ona yanar144

YOL ÜSTÜNDE KARAKOL

YÖRE: Kangal- Akgedik Köyü

KAYNAK ŞAHIS: Zeliha Şahin, Mediha Yılmaz

…

Evinin önü pınar

Hep kuşlar ona konar

143 www.turkuler.com/sozler/turku_gul_dalina_gonmus_bulbul_yavrusu.html
144 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1, Ankara, 2004, s.31
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Bugün yâri görmedim

Yüreğim ona yanar145

…

ÇEMBERİM DALDA KALDI

Afyon-Abdullah ULUÇELİK- Muzaffer SARISÖZEN

…

Kalenin ardı pınar

Hep kuşlar ona konar(da vay)

Ne ağladım ne güldüm

Yüreğim ona yanar(da)146

…

Türkülerimiz yaşanan bazı olayları ihtiva edebilir. Aşağıdaki türkü buna bir

örnek teşkil etmektedir. Kütahya’da geçen bir olay anlatılırken buranın pınarları es

geçilmemiş türküye onlar da dâhil edilmiştir:

KÜTAHYA'NIN PINARLARI

YÖRE: Kütahya

Kütahya'nın pınarları akışır

Devriyeler kol kol olmuş bakışır

Asalı'ya çuha şalvar yakışır

Aman aman Vehbi öyle de böyle olur mu?

Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?147

Pınarlarla aynı anlamı içeren bazı sözcüklerin olduğunu çalışmamızın birinci

bölümünde söylemiştik. Aşağıdaki türküde geçen “göze” kelimesi bunlardan biridir.

Masallarda yedi, kırk, bin bir gibi kalıp olarak kullanılan sayılar vardır. Hazar Dağı’nda

gözelerin çok sayıda yer aldığını göstermek için “kırk” sayısı kullanılmıştır.

145 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.185
146 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 2, Ankara, 2005, s.163
147 Age., s.163
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HARPUT'UN YOKUŞUNA

KAYNAK ŞAHIS: Özcan Can

…

Hazar Dağın tepesi

Kırk gözeden su sesi

Gakkoşum halay çeker

Şapka sekiz köşesi148

Pınarlar halkın önemli sıkıntılarından birini gidermektedirler. Pınarlar sürekli

akan kaynaklardır. Pınarların sürekli akması ihtiyaçların da sürekli giderildiği

anlamını taşımaktadır. Aşağıda bin türlü derde düştüğünü söyleyen kişi olmayanlar

arasına yaz kış akan pınarların olmayışını eklemesi dikkat çekicidir:

BEŞ PARMAK DAĞI

YÖRE: Lefkoşe

KAYNAK: Ekrem YEŞİLADA
…
Günyeli'de çınar yok

Yaz kış akanpınar yok

Bin türlü derde düştüm

Halimi hiç soran yok149

Delikanlılar aşklarını anlatırken sevdikleri kişinin gezindiği yerlerden de söz

ederler.  Aşağıdaki türküde pınara bazen kazma vuruluyor bazen de pınarın başında

bulunan ağaçların ne olduğu söyleniyor. Türküyü yakan kişinin bir muradı var. O,

sevdiğini ölmeden almayı istemektedir. Türkülerimizde konu edinilen aşklar

gündelik olmayan, evlenerek bir ömrü paylaşmayı amaçlayan aşklardır. Delikanlılar

hayat arkadaşlarını pınarlarda görür, oralarda beğenirler. Böyle olunca sevgilinin

görülüp sevildiği mekânlar hatırı sayılır öğeler kabul edilirler.

Hatay, Edirne, Adana ve Bursa’dan derlenen aşağıdaki dört türküye

baktığımızda dördünde de:

148 www.turkudostlari.net
149 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.788

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


61

 “Pınara vurdum kazmayı

  Güzeller bağlar yazmayı

  Çirkinler ister gezmeyi”  dizilerinin küçük farklarla kullanıldığı

görmekteyiz. Dört farklı yörenin halkı tarafından özüne sadık kalınarak söylenen

aşağıdaki türküler özellikle pınarın halkın sözlü ürünleri açısından değerine işaret

etmektedir. Görülüyor ki halk nerede olursa olsun farklı bir yerde söylenen bir

türküye kayıtsız kalmamaktadır. Hatta duyduğu türkünün özünü tahrip etmemeye

özen göstermektedir. Böylece bu anlatımlarda pınarın önemini anlama imkânı

bulmaktayız:

PINARA VURDUM KAZMAYI

YÖRE: Hatay

KAYNAK: M. SARISÖZEN

Pınara vurdum kazmayı ( gülüm amman)

Güzeller sever gezmeyi (gülüm amman)

 Çirkinler bağlar yazmayı ( gülüm amman)

Aman yâr öldürdün beni

Ölmeden alaydım seni

Pınarın başında ceviz (gülüm amman)

Cevizin dalları semiz

Aman yâr nerde eviniz

Aman yâr öldürdün beni

Ölmeden alaydım seni

Pınarın başında iğde ( gülüm amman)

İğdenin dalları yerde

Aman yâr eviniz nerde (gülüm amman)

Aman yâr öldürdün beni

Ölmeden alayım seni150

150 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.148
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PINARA VURDUM GAZMAYI

Bursa/Keles-Yağcılar Köyü-İsmet İNCİ-Erhan KUTSA

Pınara vurdum kazmayı(yârim aman aman)

Güzeller bağlar yazmayı(aman a yârim)

Çirkinler ister gezmeyi(yârim aman aman)

Aman a yârim ben ölüveren deyor

Yollarına del’oluveren deyor

Pınarın ayağı da oluklu(yârim aman aman)

Sular akıyor balıklı balıklı(aman a yârim)

Bir yar sevdim ellere yavuklu(yârim aman aman)

Aman a yârim ben ölüveren deyor

Yollarına del’oluveren deyor

Pınarın alt yanı çayır(yârim aman aman)

Çayırdan üç güzel ayır(aman a yârim)

Ben buldum sen başına gayır(yârim aman aman)

Aman a yârim ben ölüveren deyor

Yollarına del’oluveren deyor151

PINAR BAŞININ GÜLLERİ

Edirne-Rakım ERTÜR-Muzaffer SARISÖZEN

Pınar başının gülleri(eşim aman amman)

Şak şak öter bülbülleri

151 www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_vurdum_gazmayi.html
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O yârin çıtı pıtı dilleri(eşim aman amman)

Elimden aldı ya mendili

Kol bastı söndür kandili

Öperken soldurdun yâri

Pınara vurdum kazmayı(eşim aman amman)

Hanımlar bağlar yazmayı

Nerden öğrendin gezmeyi(eşim aman amman)152

GÜRGENİNİN GAZELİ

Adana/Feke-Yöre Ekibi-Muzaffer SARISÖZEN

…

Pınara(da) vurdum kazmayı(da)

Gelin bağlar yazmayı(da)

Yârim nerden öğrendin(de)

Böyle güzel gezmeyi(de)153

…

Pınarlara olan rağbetin bir nedeni de berrak ve serin sular barındırmalarıdır.

Aşağıdaki türküde pınarların serinliğinden bahsediliyor:

KOYUNU HOR EYLEDİM

YÖRE: Elazığ

KAYNAK: Şemsi ERGÜN

Koyunu hor eyledim

 Ormanın derinine

Mor koyun koşar gider

Pınarın serinine

…

152 www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_basinin_gulleri.html
153 www.turkuler.com/sozler/turku_gurgeninin_gazeli.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


64

Ormanın derinine

Pınarın serinine

Ez kurban, canım kurban

Muhtarı gelinine154

Günümüz çeşmeleri dikkate alındığında eskiden pınarların ne kadar doğal

oldukları daha iyi anlaşılır. Genellikle kayalıkların arasından çıkan pınarlar zamanla

getirdikleri kumların birikmesiyle kapanma noktasına gelirler. Su almaya gelenler

bunu bildikleri için bazen pınarların ayağında bulunan kumları sudan çıkarmak

suretiyle pınarların daha coşkulu ve berrak akmasını sağlarlardı. Aşağıdaki türküde

geçen pınarın ayağının eşilmesi hususu bunu anlatmaktadır:

MEŞELİ DAĞLAR MEŞELİ

YÖRE: Beypazarı

KAYNAK: Ayşe TEKYAY

Meşeli dağlar meşeli

İçinde halı döşeli

Kül oldum aşka da düşeli

Olmalı yâr güzel olmalı

Bir güzel dengini bulmalı

Pınarın ayağını eşmeli

Eşip de suyunu da içmeli

O yârdan nasıl da geçmeli

Olmalı yâr güzel olmalı

Bir güzel dengini bulmalı155

Sevdiğini görmek için pınara gelen delikanlılar, bir ayrılık yaşadıklarında da

eski günleri yâd etmek için pınar başlarına giderler. Aşağıdaki türküde pınara gelen

delikanlının sevdiğinin gezindiği yerlerde kuşları görmesi anlatılmaktadır. Sevdiğini

154 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.183
155 Age., s.205
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görmeyen delikanlı daha önceleri methiyeler dizilen pınara sitem etmekte ona kara

pınar demektedir:

OY GEMİCİ

YÖRE: Ordu

KAYNAK: Muhsin TERCAN

…

Oy pınar, kara pınar da

Hep kuşlar ona konar

Yârimden ayrı düştüm de

Yanar yüreğim yanar

Yumak yumak ipliğim

Nerde kaldın kekliğim de

Yetmez mi beklediğim156

Daha önce kışla önünde ya da sevgilinin evinin önünde bulunan pınarlardan

bahseden türküleri incelemiştik. Aşağıdaki türküde de selvi, çınar diye nitelenen

sevgilinin sorulduğu pınar, sevgilinin evlerinin önündedir. Bu türkü de bir ayrılık

neticesinde söylenmiştir:

YAZ BAHAR SULARI

YÖRE: Sivas-İmralı Kuzu Köyü

KAYNAK: M. Ali TOSUN

…

Evlerinin önünde akan pınarım

Nerede, gelmedi selvi çınarım

Yârimden ayrıldım ona yanarım

156 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.522
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Gel yârim, gel canım, gel bize gidek

Açılmış gülleri der bize gidek 157

Aşağıdaki türküde geçen pınar da türküyü yakanın evinin önündedir. Su

ihtiyacını gidermeye çeşmelere gelenler çeşme ya da pınarları halkın hizmetine tahsis

edenler için hayır duasında bulunurlar. Aşağıdaki türküdeki kişi Yemen’in çöllerinde

susuz kalırken evinin önündeki pınardan herkes istifade etmektedir. O da bunu dile

getirerek gurbette olmanın hüznünü yaşamaktadır:

YEMEN ÇÖLLERİNDE

…

Evimizin önünde çifte pınarlar

İçerler suyunu, beni anarlar

Yemen’e gideni öldü sayarlar

Yemen çöllerinde kaldım ağlarım158

 …

Bu türkü, Köroğlu'nun oğulluğu Ayvaz'ın Bolu Beyi'ne tutsak olduğu sırada, onu

kurtarmak için yapılan hazırlıkta komutanlara karşı söylenmiştir. Komutanlar, Ayvaz'ı

zindandan kurtarırlar. Çamlıbel'in tepesinden Köroğlu onların gelişini seyredip sazı eline

alarak şu türküyü Ayvaz için söyler:

Yol verin dumanlı dağlar

Aşmaya Ayvaz geliyor

Çağlayın soğuk pınarlar

İçmeye Ayvaz geliyor159

Türküde geçen pınarlardan çağlamaları istenmektedir. Çünkü Ayvaz

esaretten kurtulmuş ve yola düşmüştür. Onun susuzluğunu giderecek pınarların

157 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.590
158 Age., s.646
159 Age., s.673
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soğukluğu da dile getiriliyor.

Aşağıdaki türküde de soğuk suları olan pınarların akmamasından

yakınılmaktadır:

GÜZEL YAYLAM HARAB OLMUŞ GURD OLMUŞ

YÖRE: Sivas-Yıldızeli

KAYNAK: Emin YANAR

…

Yayla niye senin karın gahmadı

Lalelerin sümbüllerin gahmadı

Pınarından soğuk sular ahmadı160

…

Aşağıdaki türkü köydeki düzenin bozulması üzerine yazılan, feryat içeren bir

türküdür. Anlatıcı eskileri yâd ederek eskiden güzellere sıra vermeyen pınarların şimdi

kötü kişilerin eline geçtiğini anlatmaktadır. Görüldüğü gibi pınarlar önemli oldukları

için her hangi bir çatışma ve tartışmada elde edilmeye çalışılmaktadır:

ASLI GURBET HARAB ETMİŞ KÖYÜMÜ

YÖRE: Sivas- Yıldızeli

KAYNAK: Ali KIZLTUĞ

…

Yanarım da ben bu derde yanarım

Bizim eli bulanacak ararım

Güzellere sıra vermeyen pınarın

Daşlarına baykuş konmuş gel hele161

…

160 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.389
161 Age.,  s.367
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SEHER YELİ BİZİM ELE GİDERSEN

YÖRE: Sivas-Merkez

KAYNAK: Âşık İsmail İPEK

…

Yosun sarmış pınarının başını (aman aman)

Çok avladım ördeğini kuşunu

Damla damla dökerek gözyaşını (oy)

Gitti diye çöller bana küsmesin 162

Memleket hasretinden bahseden aşağıdaki türküde memleket pınar başı

ve çamlarıyla anlatılmaktadır. Hasretlik çeken kişinin tek istediğiyse o pınar

başlarına gidebilmektir:

ERMENEK TÜRKÜSÜ

YÖRE: Ermenek

KAYNAK ŞAHIS: A. Tufan ŞENTÜRK

…

Bahar gelir, erir yaylanın karı,

Çağlar Torosların billur suları,

Derde şifa verir çam kokuları,

Koymayın gurbette götürün beni,

Bir pınar başına yatırın beni163

…

Anadolu’nun birçok yerinde ayrılmaz öğeler olarak görülen pınar ve başında

yer alan çınar motifi üzerinde durulduğu görülmektedir. Pek çok yer için o yeri yer

yapan pınar ve çınardır:

DEĞİRMEN ÜSTÜ PINAR

Elazığ-Hafız Osman ÖGE-Banttan yazıldı.

…

Değirmen üstü çınar

Çınarın altı pınar

162 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.401
163 www.turkuler.com/sozler/turku_ermenek_turkusu.html
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Dışarım buz bağlamış

İçerim durmaz yanar164

…

AĞ ELİME MOR KINALAR YAKTILAR

Denizli/Acıpayam- Süleyman UĞUR-Nida TÜFEKÇİ

…

Yüce dağ başında asmalı pınar

Asması yıkılmış suları harlar

Galındı gal gal süpürgü çaldığım evler

Başım alıp gurbet ele giderim of of.165

Aşağıdaki türküde bir köy kızının Yörüklere gelin olmasından söz

edilmektedir. Bu durum açıkça dile getirilmemektedir. Biz bunu “Pınarın başına

kurmuş kazanı” dizesinden anlamaktayız. Çünkü Yörüklerin özellikle obalarını pınar

başlarına kurdukları bilinmektedir. Kurulan kazan, bu türküde ev bark, yemek

pişirilen yer anlamında kullanılmıştır:

PINARIN BAŞINA KURMUŞ KAZANI

Uşak/Eşme/Takmak Köyü-Mustafa ÖZTÜRK-TRT

Pınarın başına kurmuş kazanı

Topak boylarına vermiş düzeni

Sen miydin bizim köyün güzeli

Sen gideli köyün dadı kalmadı166

…

Köylerde köyün işleri imece usulü ile yapılır. Bu iş böylece eğlenceli bir hale

getirilir. Toplanan kişiler işi beraber yapar, eşleri ve çocukları ise onlara hizmet

ederler. Aşağıdaki türküde ise yorulan kişi buz gibi bir su içmek ve rahatlamak için

164 İshak SUNGUROĞLU, Harput Yollarında C.3, İstanbul, 1961, s.153
165 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1, Ankara, 2004, s.37
166 www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basina_kurmus_kazani.html
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onlara hizmete gelenlerden su istemektedir. Yalnız yorulduğuna değmesini isteyen

kişi en iyisini ister. Çünkü buzdolabının, termosların olmadığı dönemlerde bunun en

iyi kaynağı pınarlardır. Aslında bu yüzden pek çok halk şiirinde pınar motifine

kolaylıkla rastlanmaktadır:

AL TAVANDAN BELLERİ

Giresun/Görele-Çavuşlu Köyü-Ömer AKPINAR

…

Galdır gazmayı galdır

Eşelim derin derin

Bir su getir pınardan

İçelim serin serin167

…

BİR ÇİFT GAVLAK KOŞARIM

Ardahan- Paşa DUMAN-Muzaffer SARISÖZEN

…

Pınar başı kara(leylani leylani)

Dibinin taşı kara (can leylani leylani)168

…

Eski dönemlerde pınar başları yerleşim yeri olarak seçilmekteydi. Türküyü

yakan hem buna işaret ediyor hem de böylelikle yârini daha rahat görebildiğini

söylüyor:

BİR ODA YAPTIRDIM HURMA DALINDAN

Malatya-Fahri KAYAHAN-Plaktan yazıldı.

…

Bir oda yaptırdım pınar başında

Bir yârim var on üç on dört yaşında

Ne durursun çapkın çapkın karşımda169

167 www.turkuler.com/sozler/turku_al_tavandan_belleri.html
168 www.turkuler.com/sozler/turku_bir_cift_gavlak_kosarım.html
169 www.turkuler.com/sozler/turku_bir_oda_yaptirdim_hurma_dalindan.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


71

Yerleşim yerlerinin pınar başlarına kurulduğundan daha önceki türkülerden

hareketle bahsetmiştik. Aşağıdaki türkü de buna bir örnek teşkil etmektedir. Türkünün

son dizesinde akan gözyaşları pınarlara benzetilmiştir:

DENİZİN DİBİNDE HATCEM DEMİRDEN EVLER

Burdur/Bağsaray-SeyfettinTÜRKOL-Mehmet ERENLER

…

Arvalı’nın önünde de pınarlar harlar

Hatcem çıkmış pencereye ay gibi parlar

Ben Hatceyi yitirdim de dumanlı dağlar

Gözlerimin pınarları durmadan çağlar.170

…

Daha önceleri büyük bir coşkuyla akan pınarların böyle anlatımlarda olumsuz

bir durumu anlatmak için akmadığından söz edilmektedir:

EKİNLER EKİLİRKEN

Uşak-Ali KIRAN- Muzaffer SARISÖZEN

…

Vardım pınar akmıyor

Yar yüzüme bakmıyor

Dokuz deste gül aldım(suna da boylu Keziban)

Senin gibi kokmuyor.171

Aşk insanın öldürücü bir susuzlukla mücadele etmesi gibidir. Bedeni

ihtiyaçlar giderilebilir ancak ruhi ihtiyaçların giderilmesi bundan daha zordur.

Aşağıdaki türküde su isteyen âşık bu suyun susuzluğunu gideremediğinden, sevdiği

Kezban’ı istediğinden söz etmektedir. “Aşka susamak” deyiminin günümüzde de

kullanıldığını bilmekteyiz:

170 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 3, Ankara, 2006, s.159
171 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1, Ankara, 2004, s.193
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ELİNDEDİR BAĞLAMA

Denizli/Acıpayam-Osman AÇAR-Özay GÖNLÜM

…

Susadım su isterim

Pınar nerde gösterin

Ben pınardan ganmeyom

Keziban’ı isterim.172

…

Aşağıdaki türküyü yakan kişi başına gelenleri pınar başında yazmaktadır.

Yörenin en uğrak yeri pınarlar olduğu için burada yazılanlar daha çok kişiye

ulaşmaktadır:

ERİSİN DAĞLARIN KARI ERİSİN

Ankara/Beypazarı-Hüseyin DÜLGERHAN

…

Yazı yazdım oltan pınar başına

Neler geldi şu gençlikte başıma(Emine’m başıma)

Felek zehir kattı tatlı aşıma173

…

Aşağıdaki türküde âşık pınarla Ceyhan Nehri’ni karşılaştırmaktadır.

EY ERENLER BİR KAMİLE DANIŞTIM

Âşık Mahzuni ŞERİF

…

Vefasız tabipten derman olur mu?

Ufacık pınardan Ceyhan olur mu?

Ta ezelden karga şahan olur mu?

Âdem aslı asıllara başımış174

…

Fındık toplamakta görevli fındık çalışanları yaz mevsiminin de etkisiyle

172 www.turkuler.com/sozler/turku_elindedir_baglama.html
173 www.turkuler.com/sozler/turku_erisin_daglarin_kari_erisin.html
174 www.turkuler.com/sozler/turku_ey_erenler_bir_kamile_danistim.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


73

susamakta ve soğuk suyu tercih etmektedirler. Yöre çalışanlarının dile getirdiği

aşağıdaki türküde suları soğuk olan pınarlar anlatılmaktadır:

FINDIK TOPLAYAN KIZLAR

Ordu-Yöre Ekibi-TRT Erzurum

…

Şu Ordu’nun pınarı

Soğuk olur suları

Çok hoşuma gidiyor

Yârin konuştukları

Şu Ordu’nun pınarı

Soğuk olur suları

Çok hoşuma gidiyor

Peştemalli kızlar175

Pınarlar sahip oldukları akıntılar da dikkate alınarak kırk, yedi, beş gibi sayı

sıfatlarıyla birlikte kullanılırlar:

GARŞIDA ÇAM KESİYOR

Ankara/Çubuk-Ahmet KORKMAZ-Ankara Devlet Konservatuarı

Beş pınarın sucusu(allılar allılar allılar)

Yürekte yar acısı(allılar allılar allılar)

Gel gel barışalım(allılar allılar allılar)

Eski yârin bacısı(allılar allılar allılar)

Beş pınar dedikleri(allılar allılar allılar)

Kalemdür yedikleri(allılar allılar allılar)

Hiç aklımdan gitmiyor(allılar allılar allılar)

O yârin dedikleri(allılar allılar allılar)176

175 www.turkuler.com/sozler/turku_findik_toplayan_kizlar.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


74

Aşağıdaki türküde bir beddua vardır. Anlatıcı kendisini sevdiğinden

ayıranların da kendisi gibi gülmemesini istemektedir. Çünkü sevdiği kız gelin

olmuştur. Çiğilin anlamı çakıl, kum ve taş yığını demektir. Pınarın da çiğilli olduğu

söylenmektedir:

GELİN YAYLANIZ ÇİYİLLİ PINAR

Uşak/Eşme/Takmak Köyü-Mustafa ÖZTÜRK

 Gelin yaylanız(da) çiğilli pınar

 Ölüm hak ayrılık olmasa ne var(da olmasa ne var)

 Seni benden ayırmak isteyenler

 Dilerim Allah’tan gülmese ne var(gülmese ne var)177

 …

Birçok türkümüzde pınarların sevgilinin beklendiği bir mekân olduğundan

söz etmiştik. Âşık Veysel, Leyla ile Mecnun’a bir atıfta bulunarak Mecnun’un da

Leyla’sını pınarda beklediğini anlatmaktadır:

GÖNÜL BİR GÜZELİ SEVMİŞ AYRILMAZ

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

…

Arılar bal için bekler petekler

Alır her çiçekten verir emekler

Mecnun Leylâ için pınarı bekler

Ben de bir yâr için olmuşum deli178

…

Aşağıda pınarın bir mekân olarak kullanıldığı türkü örnekleri bulunmaktadır:

176 Hüseyin G. ŞİMŞEK-N.PALACI, Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları Nota Kitabı, Ankara,
2001, s.318
177 www.turkuler.com/sozler/turku_cosar_koçyigitler_cosar.html
178 www.turkuler.com/sozler/turku_gönül_bir_güzeli_sevmis_ayrılmaz.html
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ILGIT ILGIT ESEN SEHER YELLERİ

İzmir/Narlıdere-Rıza YETİŞEN-Muzaffer SARISÖZEN

…

Beli dedik(babam)bir dem yoldan dönmedik(yoldan dönmedik)

Ümidim var cehennemde yanmadık(durnam durnam yanmadık durnam)

Pınardan çaylardan(babam)gölden kanmadık(gölden kanmadık)

Süzülür ummandan bizim yolumuz(durnam durnam yolumuz durnam)179

…

KARA ÜZÜM SALKIMI(AZİZEM)

Denizli/Honaz-Özay GÖNLÜM

…

Aşşa köyün pınarları(da) yandan harleyo amanın

Azime gızın saçları(da) parleyo

Bizim köyün pınarları da yandan harleyo

Azime’de gızın saçları da parleyo180

...

KARŞIDAN ÂŞIK GELİR

Tokat-Âşık Veli AYDIN-Muzaffer SARISÖZEN

…

Tokat içi minare

(Esmem diley diley diley yosmam diley diley diley)

Keklik kondu pınara

(Esmem diley diley diley yosmam diley diley diley)

Yar elinden konuşma

(Esmem diley diley diley yosmam diley diley diley)

Ben olurum divane

(Esmem diley diley diley yosmam diley diley diley)181

…

179 www.turkuler.com/sozler/turku_ilgin_ilgin_esen_seher_yelleri.html
180 www.turkuler.com/sozler/turku_kara_uzum_salkimi.html
181 www.turkuler.com/sozler/turku_karsidan_asik_gelir.html
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KÖPRÜNÜN ALTI PINAR

Afyon/Dinar-Mustafa ÖZGAT-Ankara Devlet Konservatuarı

Köprünün altı pınar

(aman)yusam ellerim donar

Hem evli hem bekârım

(aman)ah Esmem ona yanar182

…

KÖYÜN BACALARI

İzzet ALTINMEŞE

…

Baba ocağına baykuşlar konmuş

Bağımız bahçemiz sararmış solmuş

Hayın eller eller zalım eller eller

Gavur eller gurbet eller

Çoban pınarının suyu kurumuş

Göç göç olmuş viran kalmış köyümüz

Hayın eller eller zalım eller eller

Gavur eller gurbet eller183

…

Pınarın bir anlamının da subaşı olduğunu söylemekte fayda vardır. Türk

geleneğinde askerliğin önemli bir yeri vardır. Askeri kademelerin de halkça

bilindiğini gösteren aşağıdaki türküde türküyü söyleyen kişi gösteriş için mareşal

birini istemektedir. Esas konuya girmeden önce subaşı ve yüzbaşı kelimelerinden

kafiye oluşturmuştur:

GÜVERCİN UÇUVERDİ

Ankara-M. Hulusi KOÇER-Muzaffer SARSÖZEN

…

Havuz başı subaşı

Ben istemem yüzbaşı

182 www.turkuler.com/sozler/turku_koprunun_alti_pinar.html
183 www.turkuler.com/sozler/turku_koyun_bacalari.html
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Olursa muşir olsun

Dosta düşmana karşı184

…

Pınarlar akarlarken tazyikin de etkisiyle kabarcıklar oluşturur ve bu

kabarcıklar beyaz bir köpüğe benzer. Aşağıdaki türküdeki ak kelimesi pınarın bu

niteliğine işaret etmektedir:

TİREN GELİR GIŞLADAN

Ankara/Çubuk-Burhan GÖKALP-TRT Müzik Dairesi THM Repertuar

Kurulu

Tiren gelir gışladan

Direkleri vişneden(nevruz gelin yürü)

Yar bana iş var ettin

Ak punardan çeşmeden(nevruz gelin yürü)185

…

PINARIN BAŞINDAN UFAK TAŞ GELİR

Elazığ-Yöre Ekibi-Nurettin DADALOĞLU

Pınarın başından ufak taş gelir

Sen ağlama gözlerimden yaş gelir

Emo suya gider eli boş gelir

Oy güzel güzel salınıp gezer

Pınarın başına yağan kar ne m’ola

Salını salını gelen yar m’ola

Benim Emom şimdi ellerin m’ola

Oy güzel güzel salınıp gezer186

184 Hüseyin G. ŞİMŞEK-N.PALACI, Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları Nota Kitabı, Ankara,
2001, s.142
185 Age., s.794
186 www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basindan_ufak_tas_gelir.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


78

Mekân unsuru olarak pınarın kullanıldığı birçok türkü örneği göstermek

mümkündür. Bu görevde kullanılan pınarlardan bahsedilirken bu pınarların

bulunduğu yer, çevresinde bulunan ağaçlar ve türleri, hangi yerleşim yerlerini

birbirinden ayırdığı da söylenir. Aşağıdaki türküler bunu gösteren örnekleri

oluşturmaktadır:

SABAHINAN ESEN SEHER YELİ Mİ?

Yozgat-Hamdi TÜFEKÇİ-Fevzi AKYOL-Nida TÜFEKÇİ

…

Şeker pınarında yudum elimi

Kime arz edeyim garip halimi

Gurbete gönderdim nazlı yârimi

Ciğerim hançerle deldi de gitti(aman)

Aman aman aman sürmelim aman187

…

SEHER VAKTİ EVİNİZE

Âşık Mahzuni ŞERİF

…

Boz kayadan pınara akar

Ondan içen çile çeker

Azgın yarama kim bakar

Sardım sarmaz olaydım188

…

SUYA GİDEN AL YAZMALI GELİN

Burdur/Yeşilova-Osman UYSAL-Salih URHAN

…

Doldur destini de pınar özünden

Ay mı doğmuş ak gerdandan yüzünden

187 www.turkuler.com/sozler/turku_sabahinan_esen_seher_yeli_mi.html
188 www.turkuler.com/sozler/turku_seher_vakti_evinize.html
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Ah çektikçe yaş dökülür gözünden

Seni savan zalim sana eş midir?189

ŞEN OLASIN ÜRGÜP DUMANIN GİTMEZ(CEMALIM)

Nevşehir/Ürgüp-Refik BAŞARAN-Avanoslu Selahattin-Nida TÜFEKÇi

…

Karlık ile Başkadın pınar arası

Çok mu imiş Cemal’ımın yarası

Ağlayıp geliyor garip anası

Cemal’ım Cemal’ım aldın Cemal’ım

Al kanlar içinde kaldı Cemal’ım190

…

ŞİMŞİR PINARIN ÜSTÜYEM

Bursa-Sadıka ÇAMLIDAĞ-Nurettin ÇAMLIDAĞ

Şimşir pınarın üstüyem

Al giyenlerin dostuyam(efendim aman)

İlişme bana hastayım

Doldur a şişeyi şişeyi

Özledim Ayşe’yi

Şimşir pınarın kilidi(aman aman)

Bu gece gelen kim idi(efendim aman)

Sensin gönlümün kilidi191

…

Bazı türkülerimizde yaylaya çıkarılan hayvanların ana pınardan sulanması

istenirken, bazı türkülerde de kurumuş pınarların kazanılan bir zafer neticesinde aktığı

söylenmektedir. Görülüyor ki pınarların akmasının birtakım nedenlere bağlanması da

189 www.turkuler.com/sozler/turku_suya_giden_al_yazmayi_gelin.html
190 www.turkuler.com/sozler/turku_sen_olasin_urgup_dumanin_gitmez_cemalim.html
191 www.turkuler.com/sozler/turku_simsir_pinarin_ustuyem.html
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bunlara yüklenen anlamın bir sonucudur:

URGANLARI ULAM ULAM ULALI

Çankırı/Şabanözü-Yusuf ŞEHİRLİOĞLU-Hüseyin YILDIRIM-Muzaffer

SARISÖZEN

Urganları ulam ulam ulalı

Erkeçleri baş pınardan sulalı192

…

YA HIZIR SEMAHI

Sivas-Feyzullah ÇINAR

…

Nesimi yüzüldü Mansur asıldı

Ali düldüle bindi küffar basıldı

Nice ulu sular arktan kesildi

Aktı kör pınarlar ne çaylar oldu193

…

YOL ÜSTÜNDE KARAKOL

Sivas/Kangal/Akgedik Köyü-Zeliha ŞAHİN-Mediha YILMAZ-Orhan Gazi

YILMAZ

…

Evinin önü pınar(belalım aman aman)

Hep kuşlar ona konar

Dost yârim

Perişan halim

Bugün yâri göremedim

Yüreğim ona yanar

192 www.turkuler.com/sozler/turku_urganlari_ulam_ulam_ulali.html
193www.turkuler.com/sozler/turku_ya_hizir_semahi.html
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Dost yârim

Perişan halim194

…

YOSUN TUTMUŞ PINARLARI AKMIYOR

Kahramanmaraş/Andıran/Akifiye-İbrahim ÜNSALAN-Nazmi GÜLTEKİN

Yosun tutmuş pınarları akmıyor

Sarı sümbül mor menekşe kokmuyor

Ben gidiyom elin kızı bakmıyor

Ben gidiyom kömür gözlüm kal kala195

…

SEĞMEN MARŞI

Ankara-Cengiz ÜNAL

Keklik pınar kepekli

Yörenin şirin beli

Seğmenler yola çıkmış

Hepsi aslan yürekli196

…

VİŞNE DALI EĞİLMİŞ

Balıkesir/Erdek-Nevin İNAN-Ahmet YAMACI

…

Pınar başı göl başı(da)

Yârimin çatık kaşı

Gönlümü yaktın gittin

Be hey zalim su başı197

…

194 www.turkuler.com/sozler/turku_yol_ustunde_karakol.html
195 www.turkuler.com/sozler/turku_yosun_tutmus_pinarlari_akmiyor.html
196 Hüseyin G. ŞİMŞEK-N.PALACI, Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları Nota Kitabı, Ankara,
2001, s.114
197 www.turkuler.com/sozler/turku_visne_dali_egilmis.html
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Halk yaşantısının bir öğesi olan pınarlar yukarıdaki türkülerden de anlaşılacağı

gibi halkın hislerine tercümanlık etmiş, sevinçlerine ortak olduğu gibi hüzünlerine de

tanıklık etmiştir. Böylece pınarlar bir evin önünde, bir ağacın dibinde, her nerede

olursa olsun halkın anlattığı türkülerin özünde kendine yer edinmiştir.
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1.2.4 EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA PINAR

1.2.4.1 KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR

İnsanoğlu dertleşmeden yaşayamaz. Bilinen bir sır insanın içini kemirir durur.

İnsanlar kendini rahatlatmak için farklı yollar denerler. Özellikle cansız varlıkları

dert ortağı olarak seçerler. Anlattıklarını veya bildiklerini kimseye söyleyemeyecek

bir sırdaş her zaman için tercih edilen olmuştur. Bu sırdaşlardan biri de pınar

olmuştur. Yalnız başına pınara gelen kişi derdini rahatlıkla pınara dökebilmektedir.

Aslında bununla akıp giden pınarın kişinin dertlerini de alıp götürmesi

umulmaktadır.

Aşağıdaki türküde pınarla bir dertleşme söz konusudur:

PINAR PINAR

            SÖZ- MÜZİK: Serdar Yıldız

Bu dağların karı menem erimiyorum

Yaz gelince düz ovaya inemiyorum

Derdimi dökecek bir yar bulamıyorum

Dinle beni dert ortağım ey koca pınar

Pınar pınar pınar pınar ey koca pınar

Niye benim gönlüm hep böyle sana akar

Beni seven dost görünen kimse kalmadı

Azrail de gelip gitti canım almadı

Anam bile gurbet elde halim sormadı

Dinle beni dert ortağım ey koca pınar

Pınar pınar pınar pınar ey koca pınar

Niye benim gönlüm hep böyle sana akar198

198 www.turkudostlari.net
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Aşağıdaki türküde geçen pınar insana özgü olan “nazlanmak” kelimesiyle

birlikte kullanılmıştır. Gerçek anlamda pınar bir su kaynağıdır. Ancak birçok türküde

pınar insan gibi düşünülmektedir:

ALA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER

YÖRE: Çukurova

…

Yaylanın hası da şu nazlı pınar

Aynası olanlar yolları dener

Duramaz dillerim, nazlı mı arar

Nerede güzel görsem artıyor gamım

…

Karac'oğlan da gördüğün eğer

Uzundur saçların topuğun değer

Vermişler beş bini, bin daha değer

 Kesilmiş bahası alamıyorum199

Bazı türkülerde pınar başlarına bazı hitaplarda bulunulur. Aşağıdaki türküde

yürümesi istenen pınardır. Yürümesi istenen pınara birtakım sorular da

sorulabilmektedir:

YÜRÜ BİRE PINARBAŞI

YÖRE: Bünyan- Gaşınıh Köyü

Yürü bire pınar başı

Acep karın kalktı m'ola

Boynu uzun aplaksığın

Çığırından saptı m'ola

199 www.turkudostlari.net
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Hoş akar Munzur'un gözü

Tez gelir Kaynar'in yazı

 Koca ırmak tutar buzu

 Acep garbi söktü m'ola

…

Der Seyid'im söyler ağlar

Nico'ldu kâhyalar beğler

Yüksek olur bizim bağlar

 Guggu'su öttü m'ola200

Aşağıdaki türküde de pınardan bir şikâyet vardır. Çünkü pınar su almaya

gelenlerin beklendiği, vakit geçirilen bir yerdir. Bu beklemelerin sebebinin pınar

olduğu düşünülerek neden güzelleri oyaladığı sitemli bir şekilde sorulmaktadır:

PINAR TÜRKÜSÜ

YÖRE: Denizli-Acıpayam

A pınar senin ayakucunda yatmalı

Başucundaki lale, sümbülü kokmalı

A pınar senden şikâyete gitmeli

Gelen güzelleri eyler durursun201

Görüldüğü gibi pınar hem dert ortağı hem de kıskanılan biridir.

Pınarla konuşuyor gibi görünen âşık aslında yardımı kızlardan istemektedir.

Bunu yaparken de bir şahıs olarak gördüğü pınarın özelliklerini sıralamaktadır.

Aslında âşık “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.” mantığıyla

davranmaktadır. Pınara yüklenen belalı başın var sözüyle kızlara gönül vermenin

getireceği belalar kastedilmektedir. Son dörtlükte kişi bunca sıkıntıyı bilmesine

rağmen kızlardan su isteyerek sevdadan da pınardan da vazgeçemeyeceğini dile

getirmektedir:

200 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul, 1994, s.447
201 Türk Folklorundan Derlemeler; 1986/1,Ankara,1986. s.196
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 PINAR SENİN NE BELALI BAŞIN VAR

Nevşehir/Ürgüp-Fadime-Fadik HANIM-Plaktan yazıldı

Pınar senin ne belalı başın var

Başucunda elvan elvan taşın var

Yarenin var yoldaşın var eşin var

Yandım gelin bir su doldur pınardan

Çeşmeden pınardan aman

Pınar senin sağ yanında sazlar var

Sazların içinde ufak kazlar var

Gızım sende gara gara gözler var

Yandım gelin bir su doldur pınardan

Çeşmeden pınardan aman202

PINAR

YÖRE: Orta Anadolu

KAYNAK ŞAHIS: Muzaffer Sarısözen

Pınar senin ne belalı başın var

Başucunda elvan elvan taşın var

Yarenin var, yoldaşın var, eşin var

Yandım kızlar bir su verin pınardan

Pınar senin ayağını kazarlar

Kazarlar da inci mercan dizerler

Top top olmuş geziyorlar güzeller

202 www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_senin_ne_sevdali_basin_var_1.html
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Yandım kızlar bir su verin pınardan203

Aşağıdaki türkünün birinci biriminde pınar soru sorulan bir kişi olarak

karşımıza çıkar. İkinci birimde ise buluşma mekânı olarak kullanılmıştır. Genç kız

sevdiğini görememiş ve onu aramaya çıkmıştır. Önce pınarlara soran genç kız cevap

alamayınca pınarın başında bekleyip gelen geçene sevdiğini sormayı tercih etmiştir:

AĞAÇLIKTAN ARAR GELİR

Nevşehir-Gündüz HARAMYEMEZ-Neriman TÜFEKÇİ

Ağaçlıktan arar gelir

Pınarlara sorar gelir

Gergefini örer gelir

…

Pınarın başında durmuş

Top gülleri orda dermiş

Her geçene beni sormuş

Telli yârim tüllü yârim

Top zülüflü tüllü yârim.204

Türk toplumunda düğünlerin önemli bir yeri vardır. Düğün dernek kurulur,

çeyizler toplanır. Gelin yeni evine götürülmek üzere ata bindirilir. İşte tam bu sırada

damadın bu türküyü söylediği anlaşılmaktadır. Artık pınar başında gizli gizli

buluşmalar bitmiş sevenler kavuşmuştur. Yine de bu aşkta büyük bir yere sahip olan

pınar unutulmamış ve veda niteliğinde bu türkü söylenmiştir. Yeni aşklar ve yeni

çiftler için pınarın akmaya ve testileri doldurmaya devam etmesi istenmektedir:

203 Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul, 1994, s.524
204 www.turkuler.com/sozler/turku_agacliktan_arar_gelir.html
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ATLAR EĞERLENDİ GELDİ KAPIYA

Malatya/Arapkir-Saaddettin ÖZDAĞ-Muzaffer SARISÖZEN

Atlar eyerlendi(anam)geldi kapıya(geldi kapıya)

Kız çeyizin topla(topla)doldur terkiye

Şimdi kızlar başlar (anam)yanık Türkiye(yanık Türkiye)

Doldur pınar doldur(doldur)ben gider oldum.205

…

Yukarıdaki türkü ile benzer ifadeler içeren “Kızardı Kayalar Al Geydi

Dağlar” türküsü aslında iki farklı ağızdan aynı hikâyenin anlatılmasıdır. Yukarıdaki

türküde delikanlı kendince pınara veda ederken bu türküde de gelin pınara veda

etmektedir. Gelin damattan farklı olarak pınara veda ederken aslında anne-babasına,

gençliğine, ana ocağında yaşadıklarına veda etmektedir. Son günü olduğunu düğünün

aşamalarını sıralarken bize hissettirmektedir:

KIZARDI KAYALAR AL GEYDİ DAĞLAR

Erzincan/Kemaliye(Eğin)-refik AKTAN-Zeki OĞUZ-Muzaffer SARISÖZEN

Kızardı kayalar al geydi dağlar(canım dağlar da nanana)

Yeşil yaprak ile bezendi bağlar

Anadan ayrılan ah eder ağlar(canım dağlar da nanana)

Doldur pınar doldur ben gider oldum

Doldur da pınar doldur ben gider oldum(canım dağlar da nanana)

Anamı babamı terk eder oldum

Altın tas içinde kınam ezildi(canım dağlar da nanana)

Gümüş tarak ile zülfüm çezildi

Benim yazım yâd ellere yazıldı(canım dağlar da nanana)

Doldur pınar doldur ben gider oldu

205 www.turkuler.com/sozler/turku_atlar_egerlendi_geldi_kapiya.html
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Doldur da pınar doldur ben gider oldum(canım dağlar da nanana)

Anamı babamı terk eder oldum

Kınalayın hanım kızın başını(canım dağlar da nanana)

Al verin eline sile yaşını

Hanımannesinin can yoldaşını(canım dağlar da nanana)

Doldur pınar doldur ben gider oldum

Doldur da pınar doldur ben gider oldum(canım dağlar da nanana)

Anamı babamı terk eder oldum206

Seven kişi pınarın başında sevdiğini beklemektedir. Sevgili gecikince

sevgilinin seven kişiden önce pınara uğrayıp uğramadığını öğrenmek isteyen

delikanlı bunu pınara sormaktadır.

Bir sonraki türkü aynı yöreden derlenmesine rağmen ufak tefek

değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu durum yine de pınarın önemini yitirmesine

sebep olmamış aksine pınar anlamını iki türküde de muhafaza etmiştir:

BAD-I SABA DERLER ERKEN ESENE

Mersin/Silifke-Hüseyin SAY-Ali CANLI

…

Gölgel’olur Gökbelen’in çınarı

Elind’olur yiğitlerin hüneri(vay)

Sana derim sana kayfeli pınarı

Benim Aslı’m pınarından içti mi(vay)207

HER SABAH HER SABAH GEL GEÇ BURADAN

Mersin/Silifke-Yöre Ekibi-TRT İstanbul

…

Gölgel’ olur Gökbelen’in çınarı

206 www.turkuler.com/sozler/turku_kizardi_kayalar_al_geydi_daglar.html
207 www.turkuler.com/sozler/turku_bad-i_saba_derler_erken_esene.html
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Elind’olur yiğitlerin hüneri(vay)

Sana derim sana kahveci pınarı

Benim yârim bu dağlardan geçti mi?208

…

Aşağıdaki iki türküde peş peşe gelen sorularla pınara gelen kişi sevdiği

tarafından görmezlikten gelinmesi karşısında kızgınlığını anlatmaktadır. Türküyü

söyleyen kişi o kadar büyük bir sevgi beslemektedir ki pınarı dahi kıskanmakta hatta

ona kızmaktadır. Çünkü sevdiği kişi ona yüz vermemesine rağmen pınara uğramayı

ihmal etmemektedir. Ayrıca üç türküde de aynı dörtlük kullanılmıştır. Bu dörtlükte

pınara kızılmış gibi görünse de aslında pınardan yardım istenmektedir. Sevilen kişiye

su vermesi ancak sevgiliye yüz vermemesi, onunla konuşmaması pınardan

istenmektedir. Eğer bu istekler yerine getirilmezse pınarın seven kişinin dertlerini

artıracağı “Derdimi deşme pınar” sözüyle anlatılmaktadır. Çünkü seven kişi

sevdiğini pınardan bile kıskanmaktadır:

PINARA VARMADIN MI 1

Şanlıurfa-Salahaddin ATABAY-Mukim TAHİR-Muzaffer SARISÖZEN

Pınara varmadın mı

Su alıp vermedin mi

Seni efenin kızı

Hiç gelin olmadın mı

Yandım nanay gelin

…

Bu pınar eşme pınar

Derdimi deşme pınar

Yar yanına gelende

Su ver söyleşme pınar

Yandım nanay gelin209

208 www.turkuler.com/sozler/turku_her_sabah_her_sabah_gel_gec_buradan.html

209 www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_varmadin_mi_1.html
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PINARA VARMADIN MI 2

Şanlıurfa-Cemil CANKAT-Muzaffer SARISÖZEN

Pınara varmadın mı

Gül koydum almadın mı

Seni zalımın kızı

Hiç beni anmadın mı

(Ah)(hiç beni anmadın mı)210

…

BU PINAR EŞME PINAR

Şanlıurfa/Siverek-Sadun Çelik-Mehmet ÖZBEK

Bu pınar eşme pınar

Yaramı deşme pınar

Yar yanına gelende

Su ver konuşma pınar211

…

HİSARDAN İNMEM DİYOR(MENBERİ)

Kütahya-Hisarlı Ahmet-Muzaffer SARISÖZEN

…

(Hey hey hey)ey pınar eşme pınar

(Haydi)aman derdim deşme pınar

Yar başına gelirse

Su ver söyleşme pınar212

            BAĞINDA GÜLÜN VAR

Nevşehir/Bektaş-Gürbüz SAPMAZ

…

Pınarda destin var

210 www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_varmadin_mi_2.html
211 www.turkuler.com/sozler/turku_bu_pinar_esme_pinar.html
212 Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1, Ankara, 2004, s.271
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Ağ topukta püskül var

Çok nazlısın oy gelin

Acem şalda belin var213

…

Sevdiğini pınar başında bekleyen âşık eğer sevdiği gelmezse hıncını pınardan

nasıl çıkaracağını dile getirmektedir. Canlı bir varlık gibi gösterilen pınarın gözleri

oyulacak ve başı yarılacaktır. Aslında tehdit niteliğinde olan bu sözler bir nevi

çaresizliğin emaresidir:

PINAR SENİ NEYDİP NEYDİP NETMELİ

Malatya/Arguvar-Muharrem TEMİZ-Yücel PAŞMAKÇI

Pınar seni neydip neydip netmeli(oy oy neydem)

Ot olup da gözlerini dikmeli(dağlardan aşam oy yara ulaşam)

Eğer o yar destin alıp gelmezse(oy oy neydem)

Kazma alıp başlarını kırmalı(da dağlardan aşam oy yara ulaşam)

(Dağlar kışımış yolcu üşümüş)214

213 www.turkuler.com/sozler/turku_baginda_gulun_var.html
214 www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_seni_neydip_netmeli.html
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1.2.4.2 MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE

KULLANILAN PINAR

Halk ağzında pınar pek çok anlama bürünür. Halk onu sık sık

benzetmelerinde kullanmış, ona farklı anlamlar atfetmiştir. Pınar bazen kutsal bir

varlık olarak karşımıza çıkarılmıştır. Halk pınarın rengini, şeklini, akışını, coşmasını

ve daha pek çok özelliğini benzetmelerde kullanmıştır.

Aşağıdaki türküde pınar mihnet ve sıkıntı kelimesiyle bir arada kullanılmış ve

böylece dertlerin çokluğuna işaret edilmiştir:

ÇOK ZAMAN SABRETTİM TÜKENMEZ DERDİN

Kırıkkale/Keskin-Hacı TAŞAN

Aman çok zaman tükettim tükenmez derdim

Gönül mihnet pınarından gam çalar

Dert yükünü yüklemiş çekmiş katarı

Delal gibi nida edip inçalar of.215

…

Aşağıdaki türküde kızın saf ve duru güzelliği kutsallaştırılarak Zemzem

Pınarı’na benzetilmiştir.

MALE

Sivas/Divriği-Güzel Hüseyin ÖZKAN

Üç güzel geliyor bağlardan beri

Taranmış zülfünü(male male)vermiş tımarı

Ak göğsün üstünde(male male)zemzem pınarı

Almadın beni sarmadın beni216

…

215 Hüseyin G. ŞİMŞEK-N.PALACI, Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları Nota Kitabı, Ankara,
2001, s.922
216 www.turkuler.com/sozler/turku_male.html
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AŞAĞIDAN GELİR ALDIRAMADIM

Gümüşhane/Kelkit-Metin PALA-Nida TÜFEKÇİ

…

Aşağıdan gelir Kerem’in yâri

Taranmış zülfünü vermiş tımarı

Ak göğsün üstünde zemzem pınarı

İçip susuzluğum söndüremedim.217

“Pınarın gözü” ifadesi halk şiirinin her türünde karşımıza çıkmaktadır. Suyun

yeryüzüne çıktığı yere pınarın gözü denir. Bu yer pınarın en saf, en temiz halidir.

Pınar aktıkça suyunu daha çok kişi kullanacaktır ve bu saflığı bir nebze de olsa

kaybedecektir. Seven kişi, sevdiğinin el değmemiş ve tertemiz olmasını pınarın

gözüne benzeterek söylemektedir:

NASİP OLSA YİNE GİTSEM YAYLAYA

Sivas-Âşık Talibi COŞKUN-Muzaffer SARISÖZEN

…

Yüce dağ başında pınar gözüsün

Sürüden seçilmiş körpe kuzusun

Güzeller güzeli yayla kızısın

Belki seni bana yazar Yaradan218

…

Aşağıdaki türküde ise bir genç kızın gözyaşlarının aralıksız akması, pınar

olup akması şeklinde tasvir edilmiştir:

PERŞEMBE’NİN DÜZLERİ

Ordu-Muhsin TERCAN-Ali CANLI

Perşembenin düzleri

Yalan oldu sözleri

Pınar olmuş akıyor(güzelim yürü)

217 www.turkuler.com/sozler/turku_asagidan_gelir_aldiramadim.html
218 www.turkuler.com/sozler/turku_nasip_olsa_yine_gitsem_yaylaya.html
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Nazlı yârin gözleri(sürmelim aman)219

Bir önceki türküde olduğu gibi sıradaki türküde de gözyaşı pınara

benzetilmektedir.  Gözyaşı çok olması ve durmadan akması yönüyle pınarla

özdeşleştirilir:

İLAHİ DOSTUN BAĞINA

Süleyman DUMAN-Ali Ekber ÇİÇEK

…

İşitince Şemsi sözü

Pınar eder iki gözü

Dergâhına her dem yüzü

Sürmek diler can bülbülü220

…

Daha önce pınarın yeryüzüyle buluştuğu yere pınarın gözü ifadesinin

kullanıldığı dile getirilmiştir. Böyle bir benzetmenin yanı sıra tam tersi yönde bir

benzetme de vardır. İnsanın içinde sakladıklarını gözyaşı olarak döktüğü noktaya da

göz pınarı denilmiştir. Aşağıdaki iki türküde de bu ifadeye yer verilmiştir:

DAĞDAN KESTİM ÇINARI

Amasya/Alpaslan Köyü-Kadir ÇAKIRTAŞ-Arif MEŞHUR

Dağdan kestim çınarı

(Yavrum)çınarın dalı sarı

Ağlamaktan kurudu

(Yavrum)gözlerimin pınarı221

…

219 www.turkuler.com/sozler/turku_persembenin_duzleri.html
220 www.turkuler.com/sozler/turku_ilahi_dostun_bagina.html
221 www.turkuler.com/sozler/turku_dagdan_kestim_cinari.html
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TELLİ TURNAM

KAYNAK ŞAHIS: Musa Eroğlu

…

Gönüle hasret yazılır

Sevgiye mezar kazılır

İki damla yaş süzülür

Gözlerimin pınarına222

…

Aşağıdaki türküde aşk pınarı ifadesi geçmektedir. Aşk her zaman saf, temiz

bir pınara benzetilmiştir. Seven, sevdiğine âşık gözüyle baktığını “Ben yârimi

gördüm aşk pınarında” dizesiyle anlatmaktadır. Burada aslında buluşma yeri olarak

geçen pınara da mecazi bir atıf vardır:

BEN YÂRİMİ GÖRDÜM AŞK PINARINDA

Tokat/Zile/Bacul-Sadık ULUIŞIK-Ankara Devlet Konservatuarı

Ben yârimi gördüm aşk pınarında

Civan yârin mah cemali sararmış

Ben gönlümü verdim onun yoluna

O da bencileyin beni ararmış.223

Dadaloğlu aşağıdaki türküsünde yaylasını tasvir ederken pınarlarından süt

aktığını ifade ederek pınarların değerine değer katmaktadır:

BİZİM YAYLA

KAYNAK: Dadaloğlu

…

Bizim yaylamız kayalı

Pınarları süt mayalı

Tepesinde kar dayalı

Kızlar gelir yaylamıza224

222 www.turkudostlari.net
223 www.turkuler.com/sozler/turku_ben_yarimi_gordum_ask_pinarinda.html
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Aşağıdaki türküyü yakan kişi kendisini bir pınara benzetmektedir. Sevda ile

kaynayan, coşan, içi içine sığmayan bir âşık olduğunu ancak bu şekilde dile

getirmektedir. Bu yüzden de böyle bir benzetmeye başvurmuştur:

AŞKIN YELİ DEĞDİ SAVRULDUM

Sıdık DOĞAN

…

Uça dağda bir top karidim

Aşk ateşi vurdu eridim

Sevda ırmağına dökülende

Coşkun akan bir pınaridim225

Aşağıdaki türküde pınarın bu sefer de sevgi pınarı olarak geçtiğini görmekteyiz. Bu

durum aşk pınarında olduğu gibi sevginin, aşkın büyüklüğüne, coşkusuna ve en önemlisi de saf

ve temiz olmasına bağlanmaktadır:

ÖLESİM GELİR

YÖRE: Adana

KAYNAK ŞAHIS: Kadirlili Âşık Mehmet Sanca

Gözlerimde yaşlar sevgi pınarı

Bilmez misin sana kalpten yananı

Tatlı bir baharda ırmak kenarı

Yatıp kollarında ölesim gelir

…

Âşık Mehmet gördüm döndüm şaşkına

Kalbim dayanmadı o bakışına

Şirin misin neysin Allah aşkına

Ferhat gibi dağı delesim geldi226

224 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul,1983, s.318
225 www.turkuler.com/sozler/turku_cosar_kocyigitler_cosar.html
226 Haydar ATEŞ’ten Derleme
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Savaşın ortasında insan tutunacak bir dal arar. Bu genellikle de sevgilidir.

Aşağıdaki türküde kızlar yani sevgililer susuzluktan kırılırken görülen bir pınara

benzetilir:

…

Hey kızlar

Bizim kızlar

Yemen’de Bingazi’de

Bir cephede biterdik

Bereket siz varsınız

Yaylada pınarsınız.227

…

Aşağıdaki türküde kişi kendini ulu bir pınara benzetmektedir. Bir yandan

donmak diğer yandan ise yanmak terimlerini kullanarak âşık tezat yapmaktadır. Bu

da ne kadar içinden çıkılmaz bir durumda olduğunu göstermektedir. Pınar yani aşk

serinletici bir unsurken, peşi sıra gelenler ise âşık için yakıcıdır:

YÜCE DAĞ BAŞINDA BİR ULU PINAR

Tokat/Reşadiye-Mihrican BAHAR-Ümit TOKCAN

Yüce dağ başında bir ulu pınarım

Ellerimi yusam kollar donar

Hadi leyli de leyi kollarım donar

Herkes sevdiğine böyle mi yanar228

Aşağıdaki türküde seven kişi sevdiğinin pınar olmasını ve kendisinin de ayağı

olacağını söylerken birbirlerini tamamlayacaklarını ifade etmektedir:

227 Cemal KURNAZ, Türküden Gazele, Ankara, 1997, s.28
228 www.turkuler.com/sozler/turku_yuce_dag_basında_bir_ulu_pinar.html
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GAPIYA ÇIHDIM Kİ YELLER ESİYOR

YÖRE: Merkez-Sivas

KAYNAK ŞAHIS: Osman Şan

Gapıya çıhdım ki yeller esiyor (Suna boylum esiyor)

İki kız oturmuş beni kesiyor (Suna boylum kesiyor)

Birini sevsem biri de (benden) küsüyor (Suna boylum küsüyor)

Hangisinden yâd eyleyim göynümü (Suna boylum göynümü)

…

Sen bir pınar ol ki ben de ayağı (Suna boylum ayağı)

Sen bir gelin ol ki ben de güveyi (Suna boylum güveyi)

Seni bana vermiyorlar ne deyi                          (Suna boylum ne deyi)

Hangisinden yâd edeyim gönlümü 229               (Suna boylum göynümü)

Aşağıdaki türküde “Uğradığım pınar baştan kuruyor.”denilirken talihsizlikten

bahsedilmektedir. Türkünün devamında türküyü söyleyen kişi kaderin lamba yakarak kendisini

aradığını söylüyor. Bu türküde pınar bolluk ve bereketi temsil ediyor. Pınarların kuruması da

nasipsizliğe yorumlanmaktadır:

KADER TORBASINA ELİMİ ATTIM

YÖRE: Sivas- Merkez

KAYNAK: A. İzzet ÖZKAN

…

Uğradığım pınar baştan kuruyor

Kader lamba yakmış beni arıyor

Kime iyilik etsem bir taş vuruyor

Dostum düşman oldu ileri çıktı230

Eskiden cenazeler su kaynaklarına götürülür, defin işleminden önce oralarda

yıkanırdı. Aşağıdaki türküde pınarın kanlı olması üzerinde duruluyor. Çünkü yaralı

229 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.268
230 Age., s.392
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bir kişi pınarda yıkanmıştır. Aslında bu türküde bahsedilen durum mecazidir.

Türküyü yakan kişi bir güzele gönlünü kaptırmış ve kendini en kesici aletlerle

yaralanan birine benzetmiştir:

PINARA VARDIM DA NE KANLI PINAR

YÖRE: Sivas- Merkez

KAYNAK: Abbas SÜTÇÜ

Pınara vardım da ne kanlı pınar

Beni böyle yaktı (da) bu zalim kader

Sahipsiz olanı kim olsa döğer

Benim yaram balta hançer taraşı (oy)

Sabahtan kalktım ki dağlar alaca

Pınardan geliyor kanlı salaca (oy)

Kimselerim yok ki salam ilaca

Benim yaram balta hançer yarası (oy)231

 …

Salaca: sedye, tabut

Salam: göndereyim

Sevdiğine kızdığı belli olan âşık aşağıdaki türküde en çaresiz anlarında bile

yârinin yardımını kabul etmeyeceğini anlatmaktadır. Bu durumu ise sen bir pınar

olsan, ben de susuzluktan ölecek seviyeye gelsem senden bir yudum içeceğime

ölürüm daha iyi diyerek somutlaştırmaktadır. İnsanoğlu her şeye dayanır ama

susuzluk farklıdır. Âşık pınar benzetmesini ne kadar kırıldığını göstermek için

yapmıştır:

231 Salahaddin BEKKİ, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s.398
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AŞAYIM KARLI DAĞLAR AŞAYIM

Ardahan/Hanak-Veli YAYCI-Nida TÜFEKÇİ

…

Yol üstünde pınar olsan

Susuzumdan ölürüsem

Akar akar durulursam

İçmenem yar şimden geri232

…

Âşık kendisini bir ovaya benzetmektedir. Yalnız bu ova tüm su kaynakları

yok edilmiş bir ovadır. Böylece yeniden yeşeremeyecek ve iyice kuruyacaktır.

Aslında tüm bu zararları veren ise dostlarından yediği kazıklardır. Burada bahsettiği

pınar umutları ve arkadaşlarına duyduğu güvendir ve artık hiçbirinden eser

kalmamıştır:

DOST YARASI

Âşık Ummani ERDEN

…

Yıktılar bendimi kesildi suyum

Kurudu pınarım akmıyor çayım

Cahiller elinden çok oldu zayım

İlle dost yarası bitirdi beni

Eyvah dost yarası bitirdi beni233

…

Aşağıdaki türküyü yakan kişi bir pınar olmak ister. Çünkü böylelikle sevdiği

ona su doldurmaya gelecek, hatta setirine onu alacaktır. Böylece sevdiğine daha

yakın olabilecektir:

232 www.turkuler.com/sozler/turku_asayim_karli_daglar_asayim.html
233 www.turkuler.com/sozler/turku_dost_yarasi.html
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DUMANLI YAYLA BAŞI

Diyarbakır-İzzet ALTINMEŞE

…

Soğuk pınar olaydım(yaylalar yaylalar)

Bulanıp durulaydım(dumanlı yaylalar)

Yârim sana gelende(yaylalar yaylalar)

Setirine dolaydım(dumanlı yaylalar)234

…

234 www.turkuler.com/sozler/turku_dumanlı_yayla_basi.html
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1.3 AĞITLARDA KULLANILAN PINAR

Ağıt ölenin ardından duyulan acının, üzüntünün acıklı bir ezgiyle dile

getirildiği anonim halk şiir türüdür.

İncelenen şiirlerde bulunan pınar motifi şiirde kullanıldığı anlamlara göre

açıklamalarıyla beraber aşağıda verilmiştir.

Ağıtlarda pınar motifi gerçek anlamıyla kullanılmıştır. En acıklı günlerinde

insanlar bu acılarını ifade ederken kendilerine yakın buldukları, sosyal hayatta iç içe

oldukları unsurları kullanmayı tercih etmişlerdir. Pınarlar da bu konudan nasibini

almıştır.

Nişanlısının ölüm acısını dile getiren genç kız, ağıtında pınar kelimesini

kullanmayı ihmal etmemiştir:

MOLLA BEKİR'İN KIZI MERYEM HATUN'UN AĞIDI

Maraş'a bağlı Göksün ilçesinin Bossüyük Köyü’nde Molla Bekir'in kızı

Meryem ölüyor. Kız nişanlı imiş. 1930 yılları.

…

Pınarlarda biter tere

Yaprağın yolmayın kele

Dünyada iki muratsız

Biri Meryem biri Kara235

…

Aşağıdaki ağıtta da pınar gerçek anlamıyla kullanılmaktadır:

HACIN AĞIDI

SÖYLEYEN: Anonim SARIZ

…

Bir pınar gördüm tereli

Oturanlar hep yareli

Varamıyom evinize

Dünden kardeşim öleli236

…

235 Yaşar KEMAL, Ağıtlar, İstanbul, 1999, s.235
236 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Öyküleriyle Ağıtlar, Ankara, 1994, s.79
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KOCA KÂHA'NIN AĞIDI

Kaha (kâhya), bilgili akıllı, yol gösterici anlamlarında olmakla birlikte yörede

"muhtar" anlamında da kullanılır.

Koca Kaha (Mustafa) ve kardeşi Yirik İbrahim Sanz-Oğlakkaya köyünden,

eskilerin "çam yarması gibi" dedikleri cinsten iri yarı kişiler. Denebilir ki, Koca Kaha

yörenin en babayiğit adamlarından biridir. Yirik İbrahim'i tanıyanlar, evin içinde

yürürken uzun boyu ile elleriyle tavandaki merteklere dokunarak geçerdi derler.

Ağıtta da geçtiği gibi; "Bel bir tutam, boy minare" deyimi onun için kullanılmıştır.

1918 Mondros Mütarekesi sırasında Koca Kaha, Diyarbakır- Silvan'da

askerlik yapmaktadır. O zamanlar ortalığı kasıp kavuran bir hastalık Koca Kaha'yı da

askerlikte yakalar. Arkasından ölür. Bundan sonra Koca Kaha'nın kardeşi Yirik

İbrahim de askerlik yaparken Silvan'da ölür.

…

Eğlen kadanı alıyım

Atını çekerek pınara

Böyle değil mi komşular

Bel bir tutam, boy minare237

…

Yukarıdaki ağıtta ölen delikanlının akılda kalan sahneleri tasvir edilmektedir.

Delikanlı pınarın başına atını götürür ve atını sular. Kendisi öldüğü için ağıtı yakan kişi bu

görevi üstlenmek istemektedir.  Böylece biraz olsun rahatlayacaktır.

Aşağıda yer alan iki ağıtta pınar özel isim olarak geçmektedir. Birincisinde Akpınar,

ikincisinde ise Kırkpınar kelimesi geçmektedir. Birbirinden farklı yörelerde bulunan bu

yerlerin isminde pınarın geçmesi tesadüf değildir. Birçok yörede bunun örneği

görülmektedir. Pınar çok defa farklı kelimelerle birleştirilerek bir yere isim olarak verilmiştir.

Bu da kültürümüzde pınara verilen önemin bir delili olarak sayılabilir:

237 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Öyküleriyle Ağıtlar, Ankara, 1994,s.87
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KÖR İSMAİL AĞA'NIN AĞIDI

İskânın ilk yıllarında canlı hayvan ticareti Kayseri'den çok Adana'da

yapılırdı. Çünkü o yıllarda Kayseri daha il merkezi yapılmamıştı, sancaktı.

İşte bu sıralarda, Pınarbaşı ilçesinin Demircili köyü yakınlarındaki Akpınar

mezrasında Halloğlu Kör İsmail Ağa vardı. İsmail Ağa sürek alır, sürek satardı. O

bölgede büyükbaş hayvan sürüsüne sürek deniyor.

İsmail Ağa sürek satmak için Adana'ya gidiyor, orada hastalıktan ölüyor.

Ağıdı kardeşinin kızı Hürü( Huriye ) Hatun yakar.

…

Yönü beri uzun çamlar

Kölgen beri döndü m'ola

Ağam şehirden binişin

Ağpınar'a indi m'ola238

…

( kölge: gölge. Binişin: Binince. Ağpınar: Akpınar.)

Bu ağıtta ağasının Akpınar’a inip inmediği sorulmaktadır.

MOLLA AHMET

Yakışıklı, mert bir delikanlı olan Molla Ahmet, doğum yeri Kadıköy

(Babadağı) den Şuhud'a geliyor. Orada efelerin başı oluyor. Kahvecilik yamaktadır.

Ahmet ile kasabanın zenginlerinden birinin güzel kızı Neslihan arasında büyük bir

aşk başlıyor. Dedikodu yayılıyor. Arkadaşları kıskanıyorlar. Kızı da kaptırmak

istemiyorlar. Ahmet'in yakın dostu, Yakuboğlu, arkadaşları ile bir olup Ahmet'i kırda

bir  eğlenceye  davet  ediyor.  Orada  bir  sazcı Ahmet'i  uyarsa  da  Ahmet  aldırmıyor,

arkadaşlarının böyle bir şey yapacaklarına ihtimal vermiyor. Eğlence sonunda

Ahmet'i hile ile bağlayıp parçalayarak öldürüyorlar. Birkaç gün sonra köpekler

Ahmet'in parçalarını alıp yakın köye getirince cinayet ortaya çıkıyor. Katiller

yakalanıp cezalandırılıyorlar.

Bu olay gerçekten olmuştur, çevrede çok yaygındır:

238 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Öyküleriyle Ağıtlar, Ankara, 1994, s.267
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…

Molla Ahmet'i Kırkpınar' da kestiler

Cepkenini saz dalına asdılar

Anam babam benden umut kestiler

Koç gibi meydanda dönen Ahmet’im

Neslihan yoluna ölen Ahmet'im239

…

Yüreğin oynamasıyla pınarın kaynamasına benzetilerek Emir Ağa’nın

ölümünün tesiri üzerinde durulmaktadır:

GEMEREKLİ EMİR AĞA'NIN AĞIDI

…

Gemerek'in altı pınar

Akar kaynayı kaynayı

Emir Ağam can veriyor.

Yürek oynayı oynayı240

…

SÜLEYMAN'IN AĞIDI

…

Evimizin oğru pınar

Akar kaynayı kaynayı

Seğmen mezara döküldü

Kalkan oynayı oynayı241

…

Aşağıdaki ifadede pınar kelimesinin farklı bir söylenişi yer almaktadır. Bazı

yörelerde pınar, “bunar” veya “punar” şeklinde de kullanılmaktadır:

239 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul, 1983, s.467
240 Age., s.86
241 Ahmet Şükrü ESEN, Anadolu Ağıtları, İstanbul, 1997, s.155
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İBRAHİM BEY'İN AĞIDI

Eşkıyadan olup jandarmalar tarafından vurulan Battal Beyzade İbrahim Bey'e

yakılmış bir ağıttır.

…

Çanak- Punar'da eğlenir

Üç katar fişenk bağlanır.

Böyle ünnü Deli-Çete

Ünü kazada söylenir.242

…

Pınarın bulanması, çamur olmasıyla işlerdeki kötülüklerden bahsetmektedir:

MUSTAFA'NIN AĞIDI

…

Dizin dizin indim pınara

Meğer pınar çamır imiş

Gözlerin kör müsün anem

Beni vuran gâvur imiş243

…

Pınarların suyunun soğuk olmasının yanında tatlı olması da pınarlara

yüklenen bir niteliktir. Aşağıdaki ağıtta pınarın bulanmasından bahsedilmesinin

nedeni benzetme yoluyla içinde bulunulan durumu anlatma isteğidir:

KARDAŞIN AĞIDI

…

Şu pınarın tatlı suyu

Akar bulanı bulanı

Üç kardasın bir bacısı

Ağlar dolanı dolanı244

…

242 Ahmet Şükrü ESEN, Anadolu Ağıtları, İstanbul, 1997, s.109
243 Age., s.140
244 Age., s.176
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AVŞAR AĞIDI

…

Elinde yıldız cıgara

Divana oldum divana

Ağamın yozu geliyor

Sekiz tekneli pınara.245

…

              YAZICIOĞLU BOZLAĞI

Yazıcıoğlu, İmirzoğlu, Fettahlı Bey ve Amık Beyleri her yıl yaylaya göçerler.

Yazıcıoğlu'nun Mehmet adında bir oğlu, Amık Beyi'nin de Senem Hatun diye bir

kızı var. Bunlar yaylada birbirlerini görür, sever ve sözleşirler.

Yaylalardan vakti gelince geri dönülür. Bu arada kıza birçok dünürcü gelir.

Ama kız hepsini geri çevirir. Oğlanı da babası evlendirmek ister, kendi seçtiği bir

kızla zorla nişanlar. Mehmet de sözünü tutar ve evlenmez. Babası ölür. Mehmet de

ne olduysa iki gözünü de kaybeder. Aradan yıllar geçer, ama Senem'i unutmaz.

Küçükleri hep evlenir ama o evlenmez.

Bir gün bir Ermeni Senem Hatun'a bir şeyler satmaya çalışırken

Yazıcıoğlu'nun yöresinden geldiğini söyler. Senem ağlamaya başlar. Mehmet'i sorar,

evlenmeyip kendisi gibi sözlerine sadık kaldığını öğrenir. Ardından Ermeni ile

Mehmet'e haber yollar. Mehmet haberi alınca bir bozlak yakar. Ama birbirlerini

bulup kavuşamazlar.

Ey gene bir habar geldi de nazlı Senem'den

Gene gönlüm şad olmaya da başladı

Akmazdı kör pınarın ayağı

Geldi sular çağlamaya başladı, ey, ey.246

…

Yukarıdaki bozlakta Yazıcıoğlu kendisi sevdiğini kaybettiği için mutsuzdur.

Ayrıca sebebi bilinmeyen bir nedenden de kör olmuştur. Bu yüzden de kendisi için

kör pınar benzetmesi yapar. Sevdiğinden haber alınca artık yeniden mutlu olduğunu

245 Cahit ÖZTELLİ, Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul, 1983, s.466
246 F. Gülay MİRZAOĞLU, Çukurova Bozlağı, Ankara, 2003, s.168
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da pınarın akmayan sularının çağlamaya başlamasıyla ifade etmektedir.

Aşağıdaki bozlakta ise delikanlı sıkıntısını dile getirirken sık sık pınar

motifine başvurmuştur:

DULKADİROĞLU BOZLAĞI

Dulkadiroğulları’ndan biri yolda giderken atından düşer ve bayılır. Bu arada

oradan geçen bir kervan onu ölü sanıp gömerler. Delikanlı bir süre sonra mezarda

kendine gelmiş, bağırmaya başlamış. Bir atlı sesini duyup onu oradan çıkarmış. Ama

onu hortlak sanarak boynunu bıçağıyla kesmeye yeltenmiş. Delikanlı hemen başına

gelenleri bir çırpıda anlatıvermiş. Atlı da onu nişanlısına bağışlayıp bırakmış. İşte o

zaman delikanlı nişanlısını düşünerek şu bozlağı yakmış:

…

Güzelleri top top olmuş sekiyor,

Ak çağşaklı pınarları ötüyor.

Şu dağın başına da duman çöküyor,

Yoksa yaylam vakitçiğin geçti mi?247

…

…

Alçacık dağların başı pınar mı?

Aktı gözlerimin yaşı diner mi?

Onmadık başım onup güler mi?248

…

…

Ufacık taşların dibi pınar mı?

Aktı gözlerimin yaşı diner mi?

Bize böyle eden onar mı?

Omasın gülmesin sürüm sürüm sürünsün

Torbasını assın dilensin yörüsün.249

247 F. Gülay MİRZAOĞLU, Çukurova Bozlağı, Ankara, 2003, s.174
248 Hamit ÇİNE, Burdur’dan Damlalar, Burdur, 2003, s.51
249 Age., s.54
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Aşağıdaki ağıtta pınar birden fazla anlamda kullanılmıştır. Birincisi gerçek

anlamında kullanılmıştır. Oysa ikincisinde pınar mecazi bir anlam kazanmıştır:

AYVALILI HATÇA AĞIDI

...

Evlerinin önünde pınarlar harlar

Hatçam çıkmış pencereye ay gibi parlar

Ben Hatçayı yitirdim de dumanlı dağlar

Gözlerimin pınarları durmadan çağlar250

…

Çobanlar hayvanlarını otlatmak için pınar başlarına götürür, ayrıca orada

sularlar:

KIZ HAVASI

…

Pınarın başına sürdüm koyunu

Yayla çiçeği eymiş yârim boynunu

Uyumuşsun uyandıran olmamış

Cennet köşkü sandım yârin koynunu251

…

GURBET HAVASI BUCAK

Pınarın başında yürek taşısın

Gökte uçan tek turnanın eşisin

Elli kızında yüz gelinin başısın252

…

GÖK CELİL'İN AĞIDI

Hemite Köyünden Kara Mahmut'un oğlu Gök Celil ve Musa Ağa 1800

yılında Avşarlarca öldürülür.

…

250 Hamit ÇİNE, Burdur’dan Damlalar, Burdur, 2003, s. 143
251 Age., s.157
252 Age., s.165
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Yoruldum da yollar uzak

Yüzünde sakalı tozak

Emmilerin çadır kurmuş

Böğrü pınar altı sazak253

…

(  Tozak:  Kamış,  okluk püskülü...   Bir de savruluyor anlamına geliyor.   Sakalı

savruluyor. Sazak: Sazlık yer)

253 Hamit ÇİNE, Burdur’dan Damlalar, Burdur, 2003, s. 187
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1.4 NİNNİLERDE KULLANILAN PINAR

Ninni anonim halk edebiyatı nazım türlerinden biridir. Ninniler anneler

tarafından çocuğunu uyutmak için söylenen ezgili sözlerdir. Genellikle annelerin

çocukları için temennilerini dile getirir.

Birçok konuyla ilgili ninni yazılabilmektedir. Amil Çelebioğlu “Türk Ninniler

Hazinesi” adlı eserinde konularına göre ninnileri “Ölümle İlgili Ninniler, İş Ve

Hizmetle İlgili Ninniler, Çocuk Sevgisi İle İlgili Ninniler, Bebekle İlgili Övgü Ve

Yergi İfade Eden Ninniler, Övgü Ve Yergi Mahiyetinde Ninniler, Şikâyet Ve

Teessür Ninnileri ve Ayrılık Gurbet İle İlgili Ninniler” olarak sınıflandırmıştır.  İncelenen

ninni örneklerinde pınar motifinin geçtiği ninniler aşağıda bu sınıflandırma esas alınarak

verilmiştir:

ÖLÜMLE İLGİLİ NİNNİLER

Evimizin önü pınar,

Batırsam ellerim donar,

Ol Hasan'ım Hüseyin'im,

Şehit düşen kuzularım.

           Ninni yavrum ninni!254

YÖRE: Konya

Yukarıdaki ninnide Kerbela olayına telmihte bulunulmaktadır.

İŞ VE HİZMETLE İLGİLİ NİNNİLER

Ninni evlâdım ninni,

Uyusun da büyüsün,

Çimenlerde yürüsün,

Dağlardan odun getirsin,

Pınarlardan su getirsin,

İçmek nasip etsin inşallah!255

254 Amil ÇELEBİOĞLU, Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul, 1995, s.90
255 Age., s.164
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Yukarıdaki ninnide anne çocuğunun büyümesini ve ona yardımcı olmasını

dilemektedir. Bu işlerin başında dağdan odun getirme ve pınardan su getirme gibi

birinci dereceden ihtiyaçlar gelmektedir.

ÇOCUK SEVGİSİ İLE İLGİLİ NİNNİLER

Hay bağ duvarı duvarı

İçinde Zemzem pınarı,

Yavrum dalfeçek olmuş

Kınalı keklik süvari!256

YÖRE: Çatlı- Konya

Kutsal bir anlam içeren Zemzem Pınarı annenin yavrusuna yaktığı sevgi dolu

bir ninnide bile kullanılmaktadır.

BEBEKLE İLGİLİ ÖVGÜ VE YERGİ İFADE EDEN NİNNİLER

Ağzı Hakk'ın helvası,

Gözleri Kâbe hurması,

Alnı cirit meydanı,

Yanakları elma yansı,

Burnu Zemzem pınarı,

Çehresi ayın parçası,

Elleri elma tatlısı,

Dişleri inci tanesi!257

YÖRE: Topalçavuş- Erzurum

Yukarıdaki ninniyi yakan anne çocuğunun güzelliğini anlatmaya doyamamaktadır. Bu

anlatımı en güzel şekilde desteklemek için benzetmelere başvurmaktadır. Çocuğun uzuvlarını

çeşitli kutsal ve özellikle tatlı öğelere benzeterek mübalağa yapmaktadır. Bu kutsal öğelerden

birini de tabii ki Zemzem Pınarı oluşturmaktadır.

256 Amil ÇELEBİOĞLU, Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul, 1995, s.202
257 Age., s.241
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ÖVGÜ VE YERGİ MAHİYETİNDE NİNNİLER

Pınarın bol suyu var

Her çocuğun bir huyu var

Yavrumun asil soyu var!

Ninni yavrum ninni! 258

YÖRE: Gökçehöyük- Konya

…

Terliğini ördüm kuzu yününden,

Nazarlığını taktım hurma dalından,

Memesini verdim öz pınarımdan!

Uşağım uşağım aslan uşağım,

Aslanlar içinde paşa uşağım!259

YÖRE: Erzurum

Yukarıdaki ninnide anne kendi sütünü öz pınarı olarak adlandırmaktadır. Çocuğuna

haram yedirmediğini vurgulamak için sütünü tertemiz bir pınara benzetmektedir. Böylece diğer

öğelerle bir araya geldiğinde ninninin tamamından çıkan yargı bebeğinin en iyisini hak ettiğidir.

ŞİKÂYET VE TEESSÜR NİNNİLERİ

Pınara vardım susuz,

Kara gözler uykusuz,

Uyusana a huysuz!

Uyu yavrum uyu ninni260

YÖRE: Daday

Pınara susuz varma kavramıyla anne uyumayan çocuğu karşısında

çaresizliğini dile getirmekte ve çocuğuna sitemde bulunmaktadır.

Evimizin önü pınar,

Pınarın ayağı donar,

258 Amil ÇELEBİOĞLU, Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul, 1995, s.266
259 Age., s.246
260 Age., s.289
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Pek ünlesem deden duyar.

Hasan'ım Hüseyin'im ninni!261

YÖRE: Kurşunlu Köyü- Sarayönü

Kışlanın önü pınar,

Hep kuşlar ona konar,

Benim yavrum gül ise,

Hep derdim ona yanar!

Evveler yavrum evveler!262

YÖRE: Konya

Kafiyeyi sağlamak için sıkça pınar motifine başvurulduğu görülmektedir.

Pınar bazen evin önünde bazen kışlanın önünde tasvir edilmektedir. Pınarın şiirlerde

ve halk ağzında büyük bir yere sahip olduğunun delili de bu halk ürünleridir.

Gel gidek taş bulağa

Suyu sarhoş bulağa

Kuzu laylay laylay!

Bir sen denen bir de ben,

Dökek gam yaş bulağa!

Kuzu laylay laylay! 263

YÖRE: Kars

Yukarıdaki ninnide pınar yine bir dert ortağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anne gizli gözyaşlarını dökmek için pınarı seçmiştir.

AYRILIK GURBET İLE İLGİLİ NİNNİLER

Alçacık bağlar duvarı,

İçinde Zemzem pınarı,

Senin baban gurbettedir,

261 Amil ÇELEBİOĞLU, Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul, 1995, s.301
262 Age., s.303
263 Age., s.311
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İşini Allah onarı!

Ninni yavrum ninni!264

YÖRE: Yalvaç

İlk iki dizenin daha önce incelenen bir ninnide aynen kullanıldığı

görülmektedir. Halk edebiyatı ürünleri halkın ortak bir ürünü olarak çıktığı için

beğenilen dizeler aynen kullanılır. Ancak devamı halkın anlatımına göre

farklılaşabilmektedir.

264 Amil ÇELEBİOĞLU, Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul, 1995, s.321

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


117

1.5 BİLMECELERDE KULLANILAN PINAR

Herhangi bir nesnenin, ad vermeden, vasıflarını anlatarak o nesnenin ne

olduğunu bilmeyi karşısındakinden isteyen sözlü oyunlara bilmece denir. Bilmeceler

halk edebiyatı türüdür. Genellikle manzum düzenlenir.

Bilmeceler için yer yer tanıtmaca, atlı mesel, atlı hekat, bilmeli matul, macal,

metel, matal gibi tabirler de kullanılır. Bilmeceler, hoşça vakit geçirmek veya

büyükler arasında tertip edilen bir tür oyun gibi görünse de aslında insanları

düşünmeye sevk eden, kelime hazinesini arttıran halk edebiyatı mahsulleridir.

Halk edebiyatımızın zengin bir bilmece hazinesi vardır. Bilmeceler, bölgeden

bölgeye, çağdan çağa bazı değişikliklere uğrayarak yayılıp gelişirler.

Manzum bilmeceler çoğu zaman yedili ve sekizli hece düzenine göre

tertiplenir. Kafiyelenişleri de iki mısralılarda aa, üçlülerde aaa veya aab, dörtlüklerde

mani benzeri aaba’dır. Daha çok mısralı bilmecelerde ise, mesnevi tarzında

kafiyelenir.

Aşağıda cevabı pınar olan bilmecelere yer veriyoruz:

Ihlamur sopalı

Ucu tokalı

Kalkar yukarı

Yıldız koparı265

(pınar sereni)

Yere vurdum baltanı

Ağzı gümüş haltanı

Yerden bir oğlan çıhtı

Cümle cahan soltanı266

 (Bulak, Pınar, Kaynak)

Yukarıda geçen bilmecelerde verilen tarifler ve açıklamalarla bulunmak

istenen cevap pınardır.

265 İlhan BAŞGÖZ, Türk Bilmeceleri, Ankara, 1993, s.462
266 Saim SAKAOĞLU- A. B. ALPTEKİN-E. ŞİMŞEK, Nureddin SEYİDOV: Azerbaycan
Tapmacaları Bilmeceleri, Elazığ, 1992, s.48
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İncelenen bazı bilmecelerimizde ise pınar bulunmak istenen cevap değil,

metinde verilen ve cevaba götüren açıklamalar içinde yer alır. Şimdi bu açıklamayı

örneklendiren bilmecelerimize göz atalım.

İçerisinde pınar geçen bilmeceler:

Gözesinden su içerim

Üstünden ot biçerim267

Altı pınar içilir.

Üstü çayır biçilir268

(Koyun- Elazığ)

Cevabın koyun olduğu bu bilmecemizde pınar su kaynağı olarak karşımıza

çıkar.

Dört top,  bir küp

                       Eğri hıyar, oyma pınar269

                                                (Deve-Mardin)

                       Hın hın pınar

                       Gergin german

                       Sık sık orman270

(Burun, alın, baş-Denizli)

                      Çinili kız, çinili kız

                      Pınar başında oturur

                      Her kanadını kaldırdıkça

                      Lale zülâl dökülür.271

                                              (Kalem, hokka, yazı-Erzurum)

                     Bir pınarım var

267 Amil ÇELEBİOĞLU- Y. Z. ÖKSÜZ, Türk Bilmeceler Hazinesi, İstanbul, 1995, s.180
268 A.y.
269 Age., s.176
270 Age,, s.191
271 Age., s.214
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                     İki türlü suyu var272

                                             (Yumurta-Torbalı)

Pınardan attım emir semir,

                    Yanına gittim halka demir.273

                                             (Sacayağı-Uşak)

               Pınar bazı bilmecelerimizde bir su kaynağı olarak yer anlamında kullanılır.

Bazı bilmecelerimizde ise benzetme unsuru olarak görülür. Buna yukarıdan cevabı

deve, burun, yumurta olan bilmeceleri örnek olarak vermek mümkündür.

272 Amil ÇELEBİOĞLU- Y. Z. ÖKSÜZ, Türk Bilmeceler Hazinesi, İstanbul, 1995,s.228
273Age., s.284
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1.6 TEKERLEMELERDE KULLANILAN PINAR

Sözlüklerde "ağızda yuvarlanan söz... Saçma sapan söz... Eşsesli kelimelerle

kurulu konuşma..." anlamlarına gelen tekerleme masal, hikâye, bilmece, halk

tiyatrosu gibi bazı edebî türler içinde veya müstakil olarak söylenen ölçülü ve

kafiyeli sözlerdir.

Tekerlemeler, çeşitli ses tekrarları, başta ve sonda kafiyelerde birbirine

bağlanan vezinli veya vezinsiz cümlelerin sıralanmasıyla meydana getirilir. Nesir

şeklindeki tekerlemelerde kafiye yerine seci görülür. Mantıksızdır ve tezatlar üzerine

kurulur. Böylece dinleyicinin dikkatini çekmek hedeflenir.

Pınar motifinin geçtiği bazı tekerlemeleri aşağıda veriyoruz.

"Bir varmış, bir yokmuş,

Allah'ın kulu çokmuş.

İnsanoğlu dağda gezer,

Irmaklarda yüzerken

Kuşlar en güzel türkülerini

Söyleyip coşarken

Güzelim ceylanlar

Pınarlara koşarken

Sözün özü, evvel zamanlarda

Herkes mutluluk içinde yaşarken...”274

           Masal tekerlemelerinde pınar çok az yerde geçmektedir. Bu yerlerde

genellikle gerçek anlamlarda kullanılan pınar tekerleme havası içerisinde verilir.

OYUN TEKERLEMELERİ

Pınarları taş oluklu

Akar sülüklü balıklı

Çingene eşeği kılıklı

Şöyle mi oynar kıykak

 Böyle mi oynar kıykak

274 Emel İPEK, Türk Masalları, İstanbul, 2005, s.80
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Tu bire şaşkın mashara 275

(Yüzük Oyunu tekerlemesi -Çorum)

Bu tekerlememizde pınar nitelikleriyle verilmektedir. Bir yer olarak gösterilen pınarın

içinde sülük ve balıkların olduğu da ifade edilmektedir.

TÖREN TEKERLEMELERİ

•   PEHLİVAN SALAVATLAMA

Başım pınar gönlüm çarşı

Güler yüzüm satar turşu

Devlere durdum karşı

Şimdi çocuk eze beni276

…

Seyit Ahmet gelmiş pınara

Mevla’m ikinizin de işini onara

Anamız çeker zahmetin

Babanız bilmez kıymetin

Ahır zaman nebisisin himmetin

Verelim peygambere salâvat

Sallialâ resulüna Muhammet277

Merdâne merdâne

İki yit çıhtı meydâne

Böyuğum deyi güvenme

Gücüyüm deyi yerinme

Hazreti Ali indi pınara

275 Ali DUYMAZ, İrfanı Arzulayan Sözler Tekerlemeler, Ankara, 2002, s.336
276 Age., s 347
277 Age., s.346
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         Allah her ikinizin iş ini de oyara278

…

Gönderiver bir salâvat

Seyirttim gittim aradan

Yardımcınızdır Yaradan

Seyirttim gittim pınara

Allah işinizi onara

Dinleyin analar sözümüzü279

…

· BİLMECELİ TEKERLEMELER

…

Akpınarda yuvayım

Akpınarın ilidi

Yengemdir kilidi

Dün gece gelen kim idi

Esecikle Musacık

Eli budu kısacık 280

(Tahtakurusu)

Gördüğümüz gibi tekerlemelerimizde pınar benzetme ve yer anlamlarında

kullanılmasının yanında bereket ve ulu kişilerin gittiği yer olarak da kabul edilir.

Pınarın bereket olarak algılanmasından dolayı tekerlemelerde yukarıda da görüldüğü

gibi peygamberlerin pınara indiğinden ya da dileklerin kabulü için pınara

gidildiğinden bahsedilir.

Bu tasniflerde pınarın birçok şiir örneğinde buluşma yeri olarak kullanıldığı

görülmüştür. Gençlerin birbirlerini gördükleri yerler pınar başlarıdır. Eski

dönemlerde bir araya gelemeyen gençler eve getirilecek su bahanesiyle evden ve

aileden uzaklaşmayı fırsat bilmişlerdir. Delikanlılar sevdiklerini görebilmek için

278 Ali DUYMAZ, İrfanı Arzulayan Sözler Tekerlemeler, Ankara, 2002, s.344
279 Age., s.345
280 A.y.
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pınarı saatlerce nasıl gözlediklerini birçok halk şiirinde dile getirmişlerdir. Bu

beklemelerin karşılığını genç kızların ağzından döküldüğü belli olan halk şiirlerinde

de görmekteyiz. Bu bekleyişler neticesindeki buluşmalar oldukça saf ve temiz

buluşmalardır. Sevenin veya sevilenin bir bakışı, bir tebessümü için pınarda saatlerce

beklemek işten bile değildir. Duyulacak bir tatlı söz veya verilecek bir mendil ise

aşığın kendini mutluluktan kaybetme sebebi olabilmektedir.

Büyük bir aşkla yanan âşık eğer sevdiğinden yüz bulamazsa yıkılır. Sevdiğine

toz konduramayan âşık acısını pınardan çıkarmaktadır. İşte bu durum pınarların

beddua ve serzenişe konu olmasına neden olmaktadır. Sevgiliye yapılamayan sitem

pınara yapılmakta ve tüm olanların suçlusu olarak sevilenin görüldüğü ilk yer olması

sebebiyle pınarlar kabul edilmektedir. Bu yüzden de pınarların her türlü felaketi hak

ettiği düşünülmektedir.

Bu sınıflandırma sırasında pınar motifinin daha çok mekân olarak kullanıldığı

gözlemlenmiştir. İnsanların hayatında rastladıkları, aşina oldukları öğeleri

meramlarını anlatırken daha rahat ve sıkça kullandıkları görülmektedir.

İncelenen pınarın geçtiği diğer halk şiiri örnekleri Edebi Sanatlarda ve

Anlatımlarda Pınar başlığı altında yer alan bir alt başlık olan kişileştirilmiş

pınarlardır. Pınar başlarında sevdiklerini bekleyen gençler onları bulamayınca

umudu pınara bağlamakta ve sevdiklerinin yerini ona sormaktadırlar. Pınar bu tür

şiirlerde bazen soru sorulan bazen rahatlıkla sevgiliyle baş başa kalınan hatta bazen

de kıskanılan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Pınar başlarına koşan

delikanlılar dertlerini bir sırdaş olarak gördükleri pınara anlatırlar. Belki de bunu

pınarın tüm sıkıntıları alıp götüreceğini düşündükleri için yaparlar.

Diğer bir alt başlığımızda ise pınar mecaz anlam, yan anlam ve benzetmelerle

karşımıza çıkar. İnsanlar hayatlarının her aşamasında büyük öneme sahip olan

pınarlara birçok anlam atfetmiştir.
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2. BÖLÜM

ÂŞIK ŞİİRİNDE KULLANILAN PINAR MOTİFİ

Halk âşıkları halk kültürünün taşınmasında son derece büyük bir görevi yerine

getirmişlerdir. Onlar gezdikleri yerlere bu kültürü taşırken kendi yetenekleriyle de

bunu can alıcı hale getirmeyi ihmal etmemişlerdir.

Bu bölümde halk âşıkları tarafından söylenen koşma, semai, varsağı ve

destanlarda kullanılan pınar motifi üzerinde durulacaktır.

Âşık şiiri, âşıkların saz eşliğinde irticâlî olarak söyledikleri şiirlerdir. Âşıklar,

eski Türk ozan, baksıların devamıdır.

Âşık olabilmek için bazı safhalardan geçmek gerekmektedir. Bu safhalarda

özellikle bade içme olayı önemlidir. Umay Günay, âşıklığın safhalarını Murat

Çobanoğlu’nun bade içme olayından hareketle şu şekilde tahlil etmektedir:

“I. Hazırlık safhası

a. Murad Çobanoğlu l940 yılında Kars’da doğmuştur. Âşık Şenlik’in

yetiştirdiği usta bir âşık olan olan Gülüstan Çobanoğlu’nun oğludur. Kendini

bildiği çağdan itibaren saz ve söz meclislerinde büyümüştür. İlkokul beşinci

sınıftan ayrılmıştır.

b. Yaylaya göçlerini taşıdıkları sıcak bir günde çok susar.

c. Bir kayanın dibinde su içmek için eğildiğinde uyuyakalır.

  II. Rüya

a. Bir sedirde oturan üç derviş görür.

b. Dervişlerden biri Çobanoğlu’na su verir, Çobanoğlu verilen suyu içer, içi

büsbütün yanmağa başlayınca bunun bade olduğu aklına gelir.

c. Önde duran derviş, mühürlü bir ferman okutur. Çobanoğlu’nu da aralarına

alarak Kur’an’dan âyetler okuturlar.
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 III. Uyanış

Pınarın yanında kendi kendine uyanır.

 IV. İlk deyiş

Uyanır uyanmaz ilk deyişini söylemeye başlar:

Leylayı kadir cuma gününde

Derin bir uykuda divan gördüm

Üç derviş oturur sagi önde

Sima bedir nuru nişanı gördüm

Üçü kadem bastı geldi yanıma

Sandım ki ateş düştü canıma

Göz çevirdim baktım her bir yanıma

Yazılmış mühürlü fermanı gördüm

Fermanı alınca öndeki derviş

Okudu harfleri ser oldu beyhuş

Duman aldı gözüm olmadı görüş

Kesildi ışıklar zındanı gördüm

Murat Çobanoğlu sır oldu beyan

Üç beş ayetinden okuttu Kur’an

Aşk badesini verdi bilmedim o an

Uyanır uyanmaz cihanı gördüm”281

Âşıklara verilen badeden sonra kendinden geçen âşık Uyanış safhasında da

görüldüğü gibi bir pınar başında uyanır.

Âşıklarımız, daha çok 11 heceli mısra yapısını kullanmayı tercih etmişlerdir.

Ancak 8 heceli mısralarla kurulan şiirler de söylemişlerdir. Ayrıca aruz veznini de

kullananlar çıkmıştır.

Âşıklarımızın birçoğu ümmîdir. Ancak iyi eğitim almış âşıklarımız da vardır.

Âşık edebiyatı en parlak devirlerini 17. ve 19. yüzyıllarda yaşamıştır.

Elimizde bu döneme ait pek çok bilgi vardır. Ercişli Emrah, Karaca Oğlan, Âşık

Ömer, Kuloğlu vb. pek çok âşık, edebiyatının en parlak isimlerindendir.

Âşık şiiri örnekleri incelenirken pek çok yerde pınar motifiyle

281 Umay Günay, Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara, l986,s.148-149
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karşılaşılmıştır. Pınar motifinin yer aldığı dörtlükler nazım türlerine ve bu türlerin

içerisinde kullanıldığı anlamlara göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma şu ana

başlıklar altında yapılmıştır.

1. Koşmalarda Kullanılan Pınar

2. Semailerde Kullanılan Pınar

3. Varsağılarda Kullanılan Pınar

4. Destanlarda Kullanılan Pınar
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2.1   KOŞMALARDA KULLANILAN PINAR

Koşma, Âşık Edebiyatı nazım türlerinden biridir. Sekizli veya on birli hece

ölçüsüyle yazılmaktadır. Kafiye şeması aaab, cccb, dddb, eeeb… şeklindedir.

Konularına göre koşmalar güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt olmak üzere

dört bölümde incelenmektedir. Aşağıda içerisinde pınar motifinin geçtiği dörtlükler

bu bölümlere ayrılarak, bölümler içerisinde de taşıdıkları anlamlara göre

sınıflandırılmış olarak verilmektedir.

   2.1.1   GÜZELLEMELERDE KULLANILAN PINAR

Konularına göre koşmaları sınıflandırdığımızda karşımıza ilk olarak

güzellemeler çıkmaktadır. Güzellemeler aşk, sevgi, güzellik, doğa, özlem gibi

konuların işlendiği koşma türleridir. Hal böyle olunca karşı cinse olan duyguların

ortaya çıktığı, memleket düşünüldüğünde küçük yaramazlıklara ev sahipliği yapan

yegâne mekân olan pınarların kullanıldığı şiirler de sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Bu bölümde pınarların geçtiği güzelleme örnekleri yer almaktadır.

2.1.1.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

Halkın yaşam tarzının ve bu tarzın içinde yer alan her objenin şiirlerine de

yansıdığı görülmektedir.

Evlerde çeşmenin olmadığı dönemlerde pınarların yeri de gayri ihtiyari büyük

önem kazanmıştır. Susuzluklarını giderdikleri pınarlar bazen oyun yeri, bazen küçük

yaramazlıkların mekânı olmuştur. İlerleyen yaşlarında hayatlarının aşklarını

buldukları yer ve onları görebilecekleri yegâne mekân olmuştur. Halkın hayatının her

aşamasında yer alan pınar, âşıkların şiirlerinde de fazlasıyla yer bulmuştur.

Aşağıda mekân adı olarak kullanılan pınar motifinin geçtiği şiirler yer

almaktadır:

…

Pınarında bir yenice sağlık var

Çimenin de ıstar görmüş yağlık var

Kızlarında bir başkaca ağlık var
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Irmağı da şu dağların ala mı282

…

Dadaloğlu

Aşağıdaki şiirde pınar bir dinlenme yeri olarak geçmektedir:

…

Ne olur Mesleki ziyaret etsem

Tomrenk güllere gönlümü katsam!

Bir pınar başına uzanıp yatsam

Uzak m’olur yollarımız yaylalar283

… Mesleki

Aşağıdaki şiirde pınar motifinin özel isimlerde yer aldığı görülmektedir.

Pınarlar ilk başlarda sadece bir nesne olarak tanımlanırken zamanla kazandıkları

anlamlarla mekâna ad olmuşlardır. Aşağıda pınarın bu şekilde geçtiği dörtlükler

verilmiştir:

Âşık Halil der ar namus batmanı

Ördekli'den Sarıgız'a gitme mi?

Kayapınar kıblesine akma mı?

Konun dostum pınarların gözü 284

Âşık Halil

…

Yeniköy Karataş ya Karaveren

Karkın ile yine hem Kızılören

Acı Pınar ile var Karacaören

Mezkûr köyleri Aksaray’a bağlıdır.285

…

Âşık İdris Baştuğ

…

Demirci’den Ağaçlı’ya geçiniz.

282 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.302
283 H. Fethi GÖZLER, Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, İstanbul, 1970, s.160
284 Age., s.372
285 Yasemin AVAN, Aksaraylı Âşıklar, Aksaray, 1995, s.73
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Kızlar Pınarı’ndan bir su içiniz

Neleri var gidip gezip görünüz

Yeşil Ağaçlı’yı tanımak için286

Yukarıdaki dörtlüklerden de anlaşılacağı gibi pınarlar genellikle bulundukları

mekânlarla tamlama oluşturacak şekilde (Yayla Pınarı, Kaya Pınarı… gibi)

kullanılmaktadır.

Âşık Fehmi’ye ait olan aşağıdaki dörtlükte âşık, bahtsız oluşunu kendini önce

yarasaya benzeterek ifade etmiş ardından el attığı her işin olumsuz sonuçlandığını

gittiği pınarların suyunun kuruması benzetmesiyle devam ettirmiştir. Pınarların bir

özelliği de gür akmalarıdır. Şair de tezat oluşturmak için pınar ve suyun kurumasını

beraber kullanmıştır:

…

Yarasa kuşuyum yolunmuş tüyüm

Ne pınara varsam, kurudu suyum

Ulu deryalardan yok mudur payım?

Susuz bu yabanı bana mı verdin?287

…

Âşık Fehmi

…

Dağın eteğinde bir çeşit pınar

Suyundan içtikçe yüreğim yanar

Sanki başucunda bir peri kibar

Avuç avuç kar vermeye başladı.288

… Âşık Ruhani

286 Yasemin AVAN, Aksaraylı Âşıklar, Aksaray, 1995, s.224
287 Ramazan ÇİFTLİKÇİ, Arapgirli Halk Şairi FEHMİ GÜR: Hayatı-Sanatı-Bütün Şiirleri-I, Malatya,
2000, s.543
288 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mustafa Ruhani: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.107
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Pınar başından bulanır

İner ovayı dolanır

Sende çok mallar talanır289

…

Gurbete gidenin yolunu gözleyen kadınlar ya da kızlar sevdiklerinden ayrı

olmanın verdiği acıyı sinelerine çeker ve sabrederler. Aşağıdaki şiirde bu durumda

olan bir kadının bulunduğu yer bir pınardır.

…

Elleri koynunda pınar başında

Almanya’ya doğru bakar o elin

Yedi çocuğu var dördü peşinde

Feleğe dişini sıkar o gelin.290

…

                         Âşık Reyhanî

Pınar insan yaşamının bir gerçeğidir. Ondan akan su insana hayat verir.

Sevginin gerçekleştirdiği güzelliklerden birinin de pınar akıtmak olarak görülmesi

pınarların önemine dikkat çeker. Âşık Ruhani aşağıdaki dörtlüğünde pınara

bahsettiğimiz önemi atfetmektedir.

...

Sevgidir yol yapan pınar akıtan

Sevgidir âlime ilim okutan

Sevgidir güzele halı dokutan

Rengârenk ipliği ören sevgidir.291

…

                           Âşık Ruhani

Dünyanın bin bir çeşit güzelliği vardır. Aşağıdaki dörtlükte bu güzellikler

anlatılırken pınar da bunlara ilave ediliyor:

289 M. Fuad KÖPRÜLÜ, Saz Şairleri, Ankara, 2004, s.94
290 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.182
291 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007, s.484
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...

Pınarı var, ormanı var, gölü var

Çiğdemi var, çiçeği var, gülü var

Arısı var, peteği var, balı var

Bunları seçmenin zamanı geldi.292

…

            Şairler sadece aşk şiirleri yazmazlar. Onlar hayat tecrübelerini, hayattan olan

şikâyetlerini de şiirlerinde dile getirirler. Aşağıda, yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak

hep kötülük gördüğünü, kaderinin kötü şeyleri ona ulaştırmak için onu aradığını,

dostlarının dahi düşmanından daha çok zararda bulunduğunu anlatan şair talihsizliğini

de uğradığı pınarların kurumasıyla dile getirmektedir. Tabii ki burada kullanılan

pınarların mekan olmalarının yanında mecazi bir anlam taşıdığını da söyleyebiliriz:

…

Uğradığım pınar baştan kuruyor

Kader lamba yakmış beni arıyor

Kime iyilik etsem bir taş vuruyor

Dostum düşmandan da ileri çıktı.293

…

Ali İzzet

Aşağıda dörtlükte yer alan pınar mekân olarak kullanılmıştır:

Zarardan dönmezem zar vurdu beni

Ser verir sır vermez ar vurdu beni

Bir pınar başında mar vurdu beni

Ezdi bu bağrımı yâr yaraladı 294

Âşık Cemal Hoca

Pınarların suyu bilindiği gibi serin olur. Aşağıdaki dörtlükte şair gördüğünü

düşündüğümüz sevgiliyi bir periye benzetmekte ve ona içirdiği suyun kar kadar

soğuk olduğunu anlatmaktadır. İçilen su dağın eteğinde bulunan bir pınardan

292 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007, s.304
293 Age., s.329
294 Age., s.323

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


132

akmaktadır:

Dağın eteğinde bir çeşit pınar

Suyundan içtikçe yüreğim yanar

Sanki başucumda bir peri kibar

Avuç avuç kar vermeye başladı 295

Aşağıda yer alan dörtlükte geçen pınar mekân unsuru olarak kullanılmıştır.

Şu tepenin alt tarafı kavak mı, ?

Pınarlardan suyu içmek sevap mı?

Sözlerimi yankı yapmak sevap mı?

Konuşun karşımda dil verin dağlar.296

Âşık Beyanı (İbrahim Güleç)

Aşağıdaki dörtlükte de tabiat unsurları sıralanırken pınar da bunların arasında

yer almaktadır:

Pınarı var, ormanı var, gölü var,

 Arısı var, peteği var, balı var.

 Çiğdemi var, çiçeği var, gülü var,

 Bunları seçmenin zamanı geldi.297

Âşık Hüdaî

Karacaoğlan, halk şairlerimiz arasında doğa unsurlarına çokça yer veren bir

şairimizdir. Birçok şiirinde beşeri bir sevgiliden bahsederken iç içe bulunduğu doğayı

da yaşamının ve hislerinin bir parçası olarak şiirlerine almıştır. Aşağıdaki dörtlükte

bunu görmek mümkündür.

Ağacımız yapraklarla donanır

Taşlarımız bir birliğe inanır

Hep çiçekler bağrınızda gönenir

Pınarınız çağlar, akışır dağlar. 298

Karacaoğlu

Pınarlar bilindiği gibi halkın su ihtiyacını karşılamaktadır. Aşağıdaki dörtlükte şair,

295 Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara, 2001, s.372
296 Age., s.234
297 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara, 1992, s.342
298 Age., s.548
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dostuna sırrını açarken bu sırrı gönül badesine benzetmiştir. Şiirin devamında kendisinin

başkasının derdine derman olma gücünün olmadığını ifade ederken kendisine yetmeyen bir

damla suyunun olduğunu söylemektedir. Son dörtlükte “Eli doyuracak pınar değilim.”

denmektedir.  Burada pınarın bir özeliği var: Eli doyurması. Gerçekten de pınarlar yüzyıllar

boyunca susuza su olmuştur:

 Gönül badesini açtım dostuma,

 İnan ki gönülden kanar değilim.

 Bir damla suyum var özüme yetmez,

 Eli doyuracak pınar değilim.299

Âşık Murat Çobanoğlu

…

Çamlar şemsiyedir koyaktır yarlar

Çıkmış Mut ekibi, kuş kuş konarlar

Üstte çınarlar var, altta pınarlar

Bize kısmet oldu kaysıyla duttan.300

…

Karacaoğlan

Aşağıdaki dörtlükte şair bir sitem içindedir. Sevgilisi muhtemelen gelme

isteğine cevap vermemiş ve bu durum Karacaoğlan’da bir siteme dönüşmüştür.

Sevgilisine alınan şair sevgilisi pınar olup kendisine aksa da suyundan içmeyeceğini

söylemektedir:

…

Yüce dağda pınar olsan

Akarak yanıma gelsen

Susarırsam susuz ölsem

İçmem yârim şimden kelli301

…

Karacaoğlan

Aşağıdaki dörtlük Karacaoğlan’a kara diyen sevgiliye Karacaoğlan’ın

299 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara, 1992,s.548
300 Saim SAKAOĞLU, Karaca Oğlan, Ankara, 2004, s.310
301 Age., s.447
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söylediklerini içermektedir. Kara rengi olan hususları sıralarken pınara konan

kuğunun kanadığının beyaz olduğunu söylemektedir. Devamında Arap beylerinin

bile çadırının da kara olduğunu söyleyip kendini savunmaktadır:

…

Pınara konan kuğunun

Kanadı beyaz çoğunun

Çöldeki Arap beginin

Çadırı kara değil mi302

…

Karacaoğlan

Karacaoğlan hovarda bir şairdir. O gönlünü birine kaptırmaktan korkmaz.

Aksine gönlünü kaptıracağı birini arar durur. Gördüğü güzellere taltiflerde

bulunmaktan kaçınmaz. Sevgiliyi anlatırken betimlemeler yapar, sevgilinin boyu,

kaşı, gözü, salınışı türlü anlatımlarla zenginleştirilerek anlatılır. Aşağıda şair

sevgiliyi anlatırken sevgilinin sallanarak pınara gelişinden, güzelliğinin gün

doğmadan bir ışık olarak pınara düşüşünden, kırmızı güllerden rengin alışından

bahsetmektedir. Sevgilinin pınara gelişini kıskanmış hissini veren şair, sevgilinin

ziyaretinin pınara mı olduğunu sorarak merakını dile getirmektedir:

…

Ala gözlerini sevdiğim dilber

Yurtlarınız çayır çimen pınar mı?

Mevla’m güzelliği hep sana vermiş

Seni gören başkasını dener mi?

Sallını sallını gelmiş pınara

Kadir Mevlam işimizi onara

Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara

Gün üstüne bir gün daha doğar mı?

302 Saim SAKAOĞLU, Karaca Oğlan, Ankara, 2004, s.450
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Kırmızı gülden rengini almış

Güzellikte kemalini bulmuşsun

Sallını sallını suya gelmişsin

Güzel senin ziyaretin pınar mı?303

…

Karacaoğlan

Karacaoğlan’ın aradığı sevgili el değmemiş, tertemiz olan bir sevgilidir.

Aradığı şeyin bir pınarın gözünün oluşu da bundandır. Zira pınarın gözü pınarların en

temiz suyunu taşıyan, suyun yeryüzüne çıkış noktasıdır. Aşağıdaki dörtlükte anlatılan

bu durumdur:

…

Karac’oğlan der ki kavl ü kararım

Nedir yüce dağlar size zararım

Ararsam pınarın gözün ararım

Bulanmış da durulmuşu neyleyim.304

…

Karacaoğlan

…

Aktı pınarları suyu çağlıyor

İnim inim güzelleri ağlıyor

Çıkmış anası da seyran eyliyor

Efesi sürgüne gitti yaylanın

…

Heves kaldım pınarının başına

Altun yağmış pınarına taşına

Ulu Camisi’nin kandil başına

Altun şamdan da yanar Hama’nın305

…

303 Saim SAKAOĞLU, Karaca Oğlan, Ankara, 2004, s.452
304 Age., s.506
305 Age., s.537
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Yukarıdaki dörtlüklerden anlaşılacağı gibi Karacaoğlan doğa güzelliklerine son derece

vakıf bir şairdir. Şahit olduğu güzellikleri pastoral bir tarzda anlatmaktansa onları bir sebebe

bağlamayı ya da başka bir şahsın güzelliğine benzetmeyi yeğleyen şair bu özelliğiyle halk

şiirine nice güzel dörtlükler kazandırmıştır. Doğaya bu kadar hâkim olan şairin şiirlerinde

pınarlardan sık sık bahsetmesi son derece doğal bir durumdur. Çünkü pınar salt bir su kaynağı

değil aksine yeni anlamlarla kalbin ve ruhun enginliğinde yer edinen bir motiftir.

Aşağıdaki dörtlüklerde bir mekân olarak geçen pınar muhtelif özellikleriyle

karşımıza çıkmaktadır.

 Kimi dörtlüklerde suyunun coşkunluğundan, sevgilinin uğradığı bir yer

oluşundan, kimi dörtlüklerde ise sevgiliyi görebilmek için sevgilinin beklendiği bir

mekân oluşundan dolayı pınarlardan sıkça bahsedilmektedir.

Pınarın göze, kaynak, subaşı gibi anlamları vardır. Aşağıdaki dörtlükte geçen

“kaynak” kelimesi pınarın eş anlamlısıdır:

...

Her yanda kaynağın kaynar

Yener düz ovayı boylar

Yeşilbaş sonalar oynar

Çalkanır göllerin senin306

… Ercişli Emrah

Pınarların aktığı yerler diğer yerlere göre daha yeşil olurlar. Aşağıda akan

pınardan su içenlerin dertten kurtulduğu üzerinde durulmuştur. Su insana serinlik

verir. Bu yönüyle şair su içenin silkinmesinden de bahsetmiştir:

…

Çamların ardından bir pınar akar

Onu içen dertten silkinir çıkar

Olanca milletler seyrine çıkar

Bahar gelir öter kuşu Ardos’un.307

…

Âşık Ummani

306 Ali SARAÇOĞLU, Ercişli Emrah, Ankara, 1999, s.150
307 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.376
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…

Çerkezoğlu fani sağlar söylesin

Pınarlar yaylalar dağlar söylesin

Tarihler konuşsun çağlar söylesin

Türkülerin yâre yadigâr kalsın.308

 Âşık Çerkezoğlu

Âşıklar tarihi olaylara kayıtsız kalamazlar. Onlar toplumun içinde yaşayan,

toplumun aynası olan kişilerdir. Toplumdan beslenen âşıklar toplumu besleme gibi

bir görevi de üstlenirler. Aşağıda cumhuriyetin ilanından sonra yapılan icraatlara

atıfta bulunulmuştur:

...

Pınarlar akıttı köprüler kurdu

Cennete çevirdi bu aziz yurdu

Beraber yaşattı koyunla kurdu

Düzeninde cumhuriyet yazılı309

 …

Âşık Mevlüt İhsani

Aşağıdaki dörtlükte de genç bir yaşta pınara inen şairin gördüğü ve sunaya

benzettiği muhtemel iki kızın güzelliğine vurulmasından söz edilmektedir:

On beş yaşlarında indim pınara

Bir çift suna kalktı çay kenarından

Kalbime köz koydu, bağrıma yara

Geçmez olsayıdım köy kenarından310

…

                           Âşık Mevlüt İhsani

Pınarların bir özelliği de soğuk olmalarıdır. Günümüzde suları soğutmak için

soğutucular kullanmaktayız. Oysa pınarlardan su alanlar bilirler ki bu su oldukça

308 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.402
309 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mevlüt İhsani, Erzurum, 1997, s.57
310 Age., s.138
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soğuktur. Hatta bu durum halk arasında çokça anlatılır. Karpuzun suya

bırakılmasından hemen sonra yarılması, çatlaması vb. niteliklerle suyun soğukluğu

üzerinde durulur:

...

Reçineli havan yeşil yaprağın

Canlara can katar yoğurdun yağın

Soğuk pınarların sütün kaymağın

Şekerlendin ballandın mı yaylalar.311

…

Âşık Ruhani

Zengin, fakir demez güzel huyu var

Herkesi altında yatırır orman

Pınar çıkar, ırmak olur, suyu var

Gökten yağmur toplar getirir orman.312

…

Âşık Deryami

Çeşmenin akmasının kaynağa bağlandığı aşağıdaki dörtlük şairlikten

bahsetmektedir. Memba, pınar demektir. Şair kendini bir pınara benzetmektedir.

Çünkü pınarın akmasının nedeni bünyesinde su barındırmasıdır. Şairlerin güzel

sözler söylemelerinin altında yatan sebep de onların birikimidir:

…

Membaı olmazsa çeşme akar mı?

Bülbül zar etmezse gülü yakar mı?

Büyük olan küçük söze bakar mı?

Şairliktir bizim ticaretimiz.313

Âşık Deryami

311 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mustafa Ruhani: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.183
312 Halil AÇIKGÖZ, Âşık Deryami: Hayatı ve Şiirleri, İstanbul, 1987, s.312
313 Age., s.358
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...

Doğu yaylasında ağaçlar oynar

Dereler coştukça pınarlar kaynar

Rüzgârlar alkışlar yapraklar oynar

Dallar âşık Anadolu barına314

… Âşık Reyhanî

Pınarlar tek bir noktadan çıktıkları gibi birden fazla noktadan da yeryüzüne

çıkabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı pınarlar parmağa benzetilir, sıralanışı

yönüyle sıra pınarı olarak ifade edilir:

…

Susuz yerler pınar hep parmak parmak

Mektuba yazmıştım ne lüzum sormak

Su görmez dereler hep oldu ırmak

Yamaç tarla bostan oldu gel hele315

…

Âşık Reyhanî

…

Üç beş güzel bir araya derilir

Sıra pınarında abdest alınır

Nice camiinde namaz kılınır

Güvercinlik denen şara vardın mı?316

…

Dadaloğlu

(Şar: Şehir)

Dadaloğlu, pınardan su alan bir güzelden şöyle bahseder:

…

Dadaloğlu’m der de bu kimin nesi

314 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Yaşar Reyhanî: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.102
315 Age., s.107
316 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.388
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Gören âşıklar da çekiyor yası

Eğildi pınardan doldurdu tası

Veriyor içine bal karmakarışık317

… Dadaloğlu

Bir sevgiliden böyle bahsetmek yetenek gerektiren bir husustur. Dadaloğlu

tasını dolduran sevgilinin pınarın suyunu bala çevirdiğini söylüyor. Bir güzele ancak

bu kadar güzel bir iltifatta bulunulabilir.

…

Ihlara’dan soğuk sular içince

Pınarları çağlar akar derince

Yeşil Bor’un Ortaköy’ü görünce

Yayla senin güzellerin nerede318

… Âşık Mehmet Akça

Yukarıda geçen dörtlüklerden de anlaşılacağı gibi pınarlar mekân olarak

kullanılmış olsalar da bu kuru anlamıyla bir mekân değil, türlü anı ve beklentilerin

gerçekleştiği bir mekândır.

Çocukluğumuzun geçtiği yerlerden bahsederken duygulanırız.

Duygulanmamızın nedeni anlatılan mekânların bize özel durumlara ev sahipliği

yapmasıdır. Doğduğumuz yerlere yıllar sonra gittiğimizde bizi saran hüzün ve

özlemin nedeni budur. Âşıklar da pınarın başında toplanan güzelleri uzaktan izlerken

onlarla ilgili türlü beklenti ve hülyalara dalarlar. Karşılık bulan bu beklentiler

anlatımlardan düşerken karşılıksız kalan aşklar şiirlerin satırlarında hayat

bulmaktadır.

317 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.399
318 Yasemin AVAN, Aksaraylı Âşıklar, Aksaray, 1995, s.16
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2.1.1.2   BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR

Güzellemelerin birçok yerinde pınar imgesinin sevgilinin görüldüğü yer

olarak geçtiği görülmektedir. Gençler ilk olarak birbirlerini ya pınarda ya da pınar

yolunda görmektedirler. Ardından gelen buluşmalar da bu mekânlarda

gerçekleşmektedir. Kıza açılamayan genç de yine pınar yolunda sevdiğini görebilme

umuduyla beklemektedir. Bu bekleyişler birçok şiirde dile getirilmiştir.

Aşağıda pınarın bu anlam ve görevde kullanıldığı şiirlere yer verilmiştir:

…

Der Dadalı’m biz Cel’ya varalım

Orada dost hatırını soralım

Ketizmen’den Pınarbaşı’n bulalım

Eşe Fatma’m döner oynar nazınan319

 Dadaloğlu

Dadaloğlu, söyleyişi gür bir şairdir. Hamasi şiirleriyle ön plana çıkan

Dadaloğlu bu şiirinde sevdiğinin pınardan nasıl naz ile geçdiğini anlatıyor.

            Aşağıdaki dörtlükte şair, çevresini betimlediği pınara su doldurmaya gelen

kızlardan bahsetmektedir.

            Bilindiği gibi köylerde eskiden içme suları günümüzdeki gibi evin içine

alınmış musluklardan değil; köyde bulunan bir kaynaktan alınırdı. Köy kızlarının işi

olarak kabul gören çeşmeden su alma mevzusu başka bir özelliği de taşımaktadır.

Köy kızları çeşmeye sadece su almaya gitmez. Orası aynı zamanda bir buluşma ve

tanışma mekânıdır:

…

Çevresinde söğüt ağacı sıralı

Sokakları her tarafa dolalı

Allar giymiş kızları, kınalı kınalı

Pınardan su dolar köyün kızları320

…

Âşık Saadettin Cevizci

319 İsmail GÖRKEM, Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu Bütün Şiirleri, İstanbul, 2006, s.205
320 Yasemin AVAN, Aksaraylı Âşıklar, Aksaray, 1995, s.232
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           Köroğlu aşağıdaki dörtlükte muhtelif yerlerde bulunan kızları anlatırken pınar

başında bulunan kızları es geçmemektedir. Pınar başında bulunan kızların şairin

dikkatini çekmesi aslında şaşılmaması gereken bir durumdur.

Şair aşağıdaki dörtlükte mavi giyinen sevgilide ısrar etmektedir:

Kimisi pınar başında

Kimisi yolun dışında

Al giyen on beş yaşında

İlle mavili mavili321

Köroğlu

        Gurbet, gurbette bulunan kadar gurbettekini bekleyen için de zor bir durumdur.

Böyle zamanlarda insanlar yaşadıkları karşısında daha çok hassaslaşırlar. Öyle ki

normal bir duruma karşı dahi beklenmedik bir refleks sergileyebilmektedirler.

Aşağıda yer alan dörtlüğün ilk iki dizesinde bu durum üzerinde durulmaktadır.

Günlük bir uğraşı dile getirirken bile pınarın bu uğraşlar arasında gösterilmesi onun

hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunun güzel bir göstergesidir:

…

Pınardan gelirken ayağı kayar

Irkılıp düşünce kaderden sayar

İplik düğleyerek günlerim sayar

Direklere çivi çakanım ah ah322

…

Âşık Reyhanî

      Eskiden delikanlılar, pınar başlarına yakın yerlerde öbeklenir pınara gelecek

kızlar arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalışırlardı. Aşağıdaki şiirde biraz

hovarda bir âşık görülmektedir. Bu âşık, pınar başında gördüğü güzeller içinden

muhtemelen birine açılmış ve karşılık göremeyince pınara gelen diğer kızlardan

321 M. Fuad KÖPRÜLÜ, Saz Şairleri, Ankara, 2004, s.90
322 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Yaşar Reyhanî: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.116
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birinde şansını denemeye karar vermiştir. Şair bunu şöyle dile getirmektedir:

…

İnce bel üstünde acem kuşağı

Kalbimde beslemiş gamı neşeyi

Naciye’yi bırak da al Ayşe’yi

Toplanmış pınara beşi güzelin.323

…

Âşık Mehmet Akça

Görüldüğü gibi yukarıdaki olayların cereyan ettiği yer yine bir pınar başıdır.

Aşağıdaki şiirde ise Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kamber aşkına bir telmihte

bulunulmuştur. Bu büyük âşıkların şahidi olarak da yine pınarlar gösterilmektedir:

Kamber kaldı deryaların coşunda,

Aşkın pazarında yâr telaşında

Akan çeşmelerde, pınar başında,

Mecnun da Leylâ'yı gözledi dağlar. 324

Âşık Ceyhanî

Biz pınar başlarını hep buluşma mekânı olarak aldık; ama yaşanan aşklar her

zaman karşılık bulmayabilir. Pınar başında yolu gözlenen sevgili aşığına yüz

vermeyip aşığını görmezden gelebilir. Bu durum seveni büyük acılara gark eder. Şair

aşağıdaki şiirde tam da bu durumu dile getirmektedir:

Pınar başında gözledim yârı,

Geldi testisini doldurdu gitti,

Konuşmadı ömrüm eyledim yarı,

Düşmanı üstüme güldürdü gitti. 325

Âşık Çırağî

323 Yasemin AVAN, Aksaraylı Âşıklar, Aksaray, 1995, s.42
324 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara, 1992, s.252
325 Age., s.290
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2.1.1.3   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN
PINAR

2.1.1.3.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR

Bir önceki bölümde pınar başları aşkın ilk başladığı yer olarak ele alınmıştır.

Bu bölümde ise aşklarını rahat rahat dile getiremeyen âşıklar, sırdaş olarak aşklarının

her aşamasına şahit olan pınarları görmektedirler. Bu durumda sevgili hakkında

merak edilen her şey sanki cevap alınabilirmiş gibi pınara sorulmaktadır. Bundan

dolayı pınar şiirlerde kişileştirilerek karşımıza çıkmaktadır.

Âşık aşağıdaki dörtlükte sevgilisinin yolunu gözlemektedir. Ancak içinde

bulunduğu bu durumu pınar yaşıyormuş gibi ona yansıtarak dile getirmektedir:

           ...

           Ne güzel mevsimdir baharlar, yazlar

          Al, yeşil çiçeğe kuşanır düzler

          Soğuk pınarların kimleri gözler

          Sunalar boş koymaz gölün yaylalar326

Aşağıdaki dörtlük bir geçmiş özlemini anlatmaktadır. Bu anlatımda eskiden

ormanlık olan alanların yola dönüştürüldüğü, atların bağlandığı çınarların yok olduğu

dile getirilerek sahip çıkılmayan derelerin öksüz, pınarlarınsa yetim olduğu

anlatılmaktadır:

Çınarın birine bağlarmış atın,

Dereleri öksüz pınarlar yetim.

Göç etmiş aslanlar ceylanlar bütün,

O balta işlemez yerler yol olmuş.327

Âşık Beyanî

Aşağıdaki şiirin her dörtlüğünde Yayla Pınarı’nın kişileştirildiği

görülmektedir.

326 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mevlüt İhsani, Erzurum, 1997, s.157
327 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara,1992, s.235
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Birinci dörtlükte Yayla Pınarı renkli gözlü, güzel birine benzetilmiştir. Durgun

oluşu ise yardan ayrılmasına bağlanmıştır. İkinci ve üçüncü dörtlükte ise Yayla Pınarı

bir dost olarak görülmekte ve ona samimi bir şekilde hitapta bulunulmaktadır. Son

dörtlükte şair birinci dörtlükte yüzü gülmüyor diye ithafta bulunduğu kişinin aslında

kendisi olduğunu itiraf etmekte ve bu durumuna şahit olan Yayla Pınarı’nın kendisini

terk etmemesini, yolundan çıkmamasını istemektedir:

YAYLA PINARI

Üstünde karın var altında buzun,

Beyazdır gerdanın mavidir gözün.

Yardan mı ayrılmış gülmüyor yüzün,

Hani hani akma Yayla Pınarı.

Çiçeklibaşı'nda yattım uyudum,

Doldur ver içeyim ben yudum yudum.

Geldim ellerimi seninle yudum,

Kusuruma bakma Yayla Pınarı.

Ayağın ovalar, mekânın dağlar,

Dereden dereye coşverir çağlar.

Bir yudum istedim durmaz kan ağlar,

Yüreğimi yakma Yayla Pınarı.

Başına seslersin gelini kızı,

Yanında beslersin koyunla kuzu.

Mevlid İhsanî'nin gülmeyen yüzü,

Kanalından çıkma Yayla Pınarı.328

Mevlüt İhsanı Şafak

328 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara,1992, s.397
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2.1.1.3.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE
KULLANILAN PINAR

İnsanların hayatında büyük bir öneme sahip olan pınarlar; birçok halk

deyişinde, deyimlerde ve atasözlerinde kullanılmış ve birçok benzetmelerde yer

almıştır. Pınar saflık ve temizliğin simgesi olmuştur. Bazen de bolluk anlamına

gelecek şekilde de karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıdaki dörtlükte pınar gürül gürül akması hasebiyle çok ağlayan birinin

gözyaşına benzetilmiştir:

…

Der Dadalı’m bulamamış eşini

Pınar sandım kız gözünün yaşını

Çevşiri başlamış yüce başını

Adana şehrinin kıvrak şalınan329

Dadaloğlu

O vefasız yâre geçmiyor sözüm

Pınar olmuş akar bak iki gözüm

Seversen Mevla’nı eyleme zulüm

Dön gayrı gayrı gel gayrı gayrı330

…

Âşık Kadriye (Hamdiye Demir)

Sıradaki dörtlükte ise bu sefer herhangi bir nesne pınara benzetilmemiş,

pınarın suyu süte benzetilerek pınarın değerine değer katılmıştır:

…

Bizim yaylamız kayalı

329 İsmail GÖRKEM, Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu Bütün Şiirleri, İstanbul, 2006, s.195
330 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.393
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Pınarları süt mayalı

Çadırdan ıstar dayalı

Kızlar gelir yaylamıza.331

…

Dadaloğlu

Bazen pınar kavramı tasavvufi bir anlamla karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki

dörtlükte aşkın pınarı kavramı değişmeceli aynı zamanda da tasavvuf ekolü içinde

yeni bir anlamda kullanılmaktadır. Tasavvufta ilahi aşk ulaşılmak istenen yüksek

mertebelerden biridir. Buna ulaşmanın yolu bir şeyhe ittiba etmek ve ondan

ilhamlanmaktır. Aşağıdaki dörtlükte benzetme yoluyla ilahi aşk, aşk pınarına

benzetilmiştir:

…

Hak yolundan geçer bizim yolumuz

Aşkın pınarından hazır dolumuz

Hoş görü, sevgi sunar kodumuz

İlmek tezgâhında sarışamadık.332

…

Âşık Murat Coşkun

Gözyaşının pınara benzetilmesi çok sık karşımıza çıkan bir unsurdur. Sebebi

ne olursa olsun saflığın, temizliğin timsali olan pınar, insanın içini temizlediğine

inanılan gözyaşıyla eşdeğer tutulmaktadır.

Aşağıda pınarın bu şekilde kullanıldığı dörtlükler yer almaktadır:

Karanlıkta pınar olur gözyaşı

Karanlıklar koymaz eritir taşı

Devleşirken her şey, her saat başı

Kaç el ateş sıktım karanlıklardan333

… Abdullah Satoğlu

331 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.305
332 Yasemin AVAN, Aksaraylı Âşıklar, Aksaray, 1995, s.154
333 Abdullah SATOĞLU, Kayseri Şairleri: Başlangıçtan Bugüne Kadar, Ankara, 1970, s.177
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…

Türlü türlü meşakkatler var bende

Eyüp’ün Berlin’in hasreti canda

Gözyaşlarım pınar oldu her yanda

Boz bulanık sel olmaya az kaldı.334

…

Yanguni

Ne mektubun gelir ne de selamın

İki gözüm pınar oldu nerdesin

Eğer öldürmekse derdin meramın

İçim dışım yanar oldu nerdesin335

…

Nurşani

…

Der Dadal’ım bulamamış eşini

Pınar sandım kız gözünün yaşını

Çevşiri bağlamış yüce başını

Adama şehrinin kıvrak şalınan336

           Dadaloğlu

Mektup yok sıladan, dağlar kar mıdır?

Akar gözü yaşı, bir pınar mıdır?

Kuşlar eşin bulmuş, ilkbahar mıdır?

Açtı bahar çiçekleri Ada'nın.337

Âşık Veysel

Aşağıdaki dörtlükte pınar manevi bir kisveye bürünmüştür. İnsanın en temel

ihtiyaçlarından biri huzurdur. Âşıklar ruhsal çalkantılarını, bir dinginlik bulmak için

diyar diyar gezip ellerine aldıkları sazlarıyla kulak verenlere dökerler. Şairimiz bu

334 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007, s.606
335 Age., s.452
336 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.158
337 Mehmet ÖNDER, Anadolu Efsaneleri, Ankara, 1976, s.7
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dörtlükte huzuru nurlu bir pınara benzetir ve ancak bu pınardan içenlerin mutlu

olacaklarına değinir:

…

Huzur dedikleri bir nurlu pınar

Pınarın suyundan içenler kanar

Kinin gölgesinde yatanlar donar

Hayatın güneşi dostluktan geçer.338

…

Âşık Ruhani

“Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor.” Atasözüyle hemen hemen

aynı anlama gelecek şekilde kalıplaşmış bir ifadeyle pınar kavramı karşımıza

çıkmaktadır. Aşağıdaki dörtlükte âşık aşkının imkânsızlığını veya çaresizliğini “Ne

kaynak tükenir, ne deniz dolar” mısrasıyla dile getirmektedir. Kaynak burada pınar

anlamında kullanılmıştır:

…

Kim görmüş dünyada âşıklar güler

Sevda kevgir gibi sinemi deler

Ne kaynak tükenir ne deniz dolar

Dereyi boyladım boşu boşuna339

…

Âşık Ruhani

Edebiyat, sıradaki dörtlükte sonsuz çağlayan, tükenmeyen bir pınara

benzetilmiştir. Ondan alınan bir zerrenin insanda bağımlılık yapacağından söz

edilmektedir:

…

Edebiyat denen kesilmez pınar

Bir damla içenler bin yılda yanar

Sümmani’yle Emrah yüzyıllık çınar

338 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mustafa Ruhani: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.201
339 Age., s.89
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Biz de o çınarın küçük daları340

          Aşağıdaki dörtlükte pınar, yabancılarla yarenlik etmek anlamında

kullanılmaktadır. Aşığımız kimseyle gezmemiş, dolaşmamış, eli eline değmemiş bir

eş istemektir. Bunu da başkalarının pınarından içmemiş olarak nitelendirmektedir.

Aslında burada bir de tezat yapmaktadır. Başkalarıyla gezen dolaşan kişi kirlenmiş

veya namussuz olarak adlandırılırken, âşık bu kirlenmeyi pınar gibi saf ve temiz bir

şeyden içilmesiyle tezatlı bir şekilde anlatmıştır:

Yâdlar pınarından içmemiş olsun

Ak ile karayı seçmemiş olsun

Kimseye sırrını açmamış olsun

Hiçbir göz görmemiş yar ister gönül 341

Âşık Reyhanî

Pınarın gözü kavramı pınarın çıktığı, kaynadığı yer demektir. Bu yer pınarın

en saf ve en temiz yeridir. Pınarın ilerleyen yerlerinde birçok kişinin dudağı pınara

değecektir. Bu yüzden de yer altında cevher gibi olan su yeryüzüyle ilk önce pınarın

gözünde karşılaşır. En iyisini, en temizini arayan için “Pınarın gözünü aramak”

deyimi kullanılmaktadır.

Aşağıda yer alan farklı şiirlerden alınmış iki dörtlük de bunun en iyi

örneklerindendir:

…

Karac’oğlan der ki kavl ü kararım

Nedir yüce dağlar size zararım

Ararsam pınarın gözün ararım

Bulanmış da durulmuşu neyleyim.342

…

Yüce dağ başında pınar gözüsün

Sürüden seçilmiş körpe kuzusun

340 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.226
341 Age., s.377
342 Saim SAKAOĞLU, Karaca Oğlan, Ankara,2004, s.506
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Güzellerin başı yayla kızısın

Belki seni bana yazar yaradan.343

…

Talibi Coşkun

Yunus Emre, aşağıdaki dörtlükte engin hoş görüsü ve yıllardır bizlere

anlattıklarıyla çağlayan ve gönlümüzü coşturan bir pınara benzetilmiştir:

Bir gönül pınarı Yunus Emre'si,

Burdan başlar âşıkların töresi,

Göz göz oldu bende aşkın yaresi,

Dost eline elim sürmeye geldim.344

Âşık Haydar Aslan

Aşağıdaki dörtlükte pınar bolluk anlamında kullanılmıştır. Dertlerin çokluğu

bir pınara benzetilmektedir:

Dert pınarı oldu çağlayan gönlüm

Nice esrar gizli akışlarında

Fermanlar yazılır aşk dile gelir.

Bir ela gözlünün bakışlarında345

                 …

Ozan Maksudi

Sevda; saflığı, temizliği, içimizi coşturması yönüyle pınara benzetilir.

Aşığımız da aşağıdaki dörtlükte bu benzetmeden faydalanmıştır:

...

Bir sevda pınarı var özümüzde

Bir mana gizlenir her sözümüzde

343 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007, s.562
344 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara, 1992, s.45
345 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007, s.380
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Kalpte aşk olmazsa hep gözümüzde

Koca dünya kupkuru bir han gelir.346

…

İnsanın içindeki coşkunluk hali çoğu zaman içimizde kaynayan, coşan bir

ırmak, pınar gibi benzetmelere ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden de ister sıkıntıdan

ister sevinçten isterse de sevgiden olsun bu coşkunluk dert pınarı, gönül pınarı, sevda

pınarı gibi tamlamalarla dile getirilmiştir. Aşağıdaki dörtlükte âşık bu kavramların

içerisinden gönül pınarını tercih etmiştir:

...

Şu gönül pınarım kaynadı coştu

Şakıyan bülbülüm dalından uçtu

Sevdalandı gönül ardından uçtu

Mecnun gibi çölde gezer giderim347

…

Âşık İnce

Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz gibi pınar saflığın ve temizliğin

temsilcisidir. Dinimiz gereği kutsal sayılan ve bu özellikleri tamamen içinde

barındıran su kaynağı ise Zemzem’dir. Bu yüzden de bu iki kavramın bir arada

kullanılması çok olağandır. Bu konuda âşıklarımız da aynı düşüncede oldukları için

şiirlerinde sıkça “Zemzem Pınarı” kavramını kullanmışlardır.

Aşağıdaki dörtlüklerde de bunun örnekleri görülmektedir:

...

Bir güzel geliyor Şam’dan anarı

Daramış zülfünü virmiş tımarı

Ak göğsün arası zemzem pınarı

İçsem öldürürler içmesem öldüm.348

Karacaoğlan

346 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007,s.624
347 Age., s.320
348 Saim SAKAOĞLU, Karaca Oğlan, Ankara, 2004, s.279
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Aşağıdan gelir Kerem’in yâri

Taramış zülfünü vermiş tımarı

Ak göğsün üstüne zemzem pınarı

İçip susuzluğum kandıramadım.349

Karacaoğlan

…

Bir çift güzel geçer bağlarda arı

Taramış zülfü vermiş tımarı

Ak göğsün arası zemzem pınarı

İçsem öldürürler içmesem öldüm.350

   Karacaoğlan

…

Ruhani de kitap aşkıyla yanar

Satırları zemzem manası pınar

Doldurup içenler mest olur kanar

Bir hikmetli tastır kitap sevgisi.351

     Âşık Ruhani

349 Saim SAKAOĞLU, Karaca Oğlan, Ankara, 2004, s.279
350 A.y.
351 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mustafa Ruhani: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.125
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2.1.2   TAŞLAMALARDA KULLANILAN PINAR

Âşık Edebiyatının kollarından biri olan koşmanın bir türü de taşlamadır.

Taşlamalar yergi ve eleştiri şiirleridir. Bu bölümde taşlamalarda geçen pınarlar ve

pınarların kullanıldığı anlamlar yer almaktadır.

2.1.2.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

İncelen tüm Halk Edebiyatı nazım türlerinde pınar karşımıza en çok mekân

olarak çıkmıştır. Bu durum pınarların insan hayatındaki yerini tescil etmektedir.

Şairler günlük hayatta iç içe oldukları pınarları birçok şiirlerinde de kullanmışlardır.

Köyler aşağıdaki dörtlükte çaresiz olarak gösterilmektedir. Bu çaresizlik en

kötü durumla, yani susuzluktan kırılan bir hastaya verilecek su bulunmamasıyla ve

kuruyan pınarlarla ifade edilmektedir:

…

Hayıra yorulsun gördüğüm rüya

Eller aya gitti biz yerde yaya

Hasta can veriyor su diye diye

Suyu yok gözesiz pınarsız köyler352

…

Âşık Ruhani

Aşağıdaki dörtlükte birçok tersliği bir arada kullanan âşık suyu içilmeyen

pınarlar diyerek tezat yapmıştır:

...

Söyleriz söyleriz duyan hani ya?

Bu dertler çoğaldı sayan hani ya?

Başını bu yola koyan hani ya?

Bu sudan içilmez pınara gelin353

…

Âşık Fehmi

352 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.199
353 Ramazan ÇİFTLİKÇİ, Arapgirli Halk Şairi FEHMİ GÜR: Hayatı-Sanatı-Bütün Şiirleri-II,
Malatya, 2000, s.957
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2.1.2.2   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN
PINAR

2.1.2.2.1   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE
KULLANILAN PINAR

İncelenen bazı taşlamalarda pınarın değişmeceli bir şekilde kullanıldığı

görülmektedir. Bazen de pınar benzetme, yan anlam, mecaz anlam veya kalıplaşmış

ifadelerde karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıdaki dörtlükte Âşık Deryami kendisindeki yeteneğin farkındadır. Buna

rağmen bunu kullanamadığını düşünür. Bu durumu da mecazi bir ifadeyle “Kendi

pınarından kendi içmiyor” şeklinde dile getirmektedir:

Deryamı gözünden bir şey kaçmıyor,

Kendi pınarından kendi içmiyor,

Evde karısına sözü geçmiyor,

Benim gibi nece dayı dinledim.354

Âşık Deryamî Baba

Aşağıdaki dörtlükte ise âşığımız bu sefer kendisini bir pınara

benzetmektedir. Fakat kendisinin boşa uğraştığını, insanlara yaramayacağını

düşünmektedir:

Akıllılar delileri seçtiler,

Düşünmeden köprüleri geçtiler.

Biliyorum sizi nasıl içtiler,

Pınar olup aktığıma acırım.355

Âşık Deryamî Baba (Dursun Ali Erdoğan)

354 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara, 1992, s.204
355 Age., s.203
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2.1.3   KOÇAKLAMALARDA KULLANILAN PINAR

Koçaklama; yiğitlik, kahramanlık ve savaş gibi konuları işleyen koşmalardır.

Pek çok koçaklamada da pınar motifinin kullanıldığı görülmektedir. Bu şiirlerden

alınan dörtlükler aşağıda yer almaktadır.

2.1.3.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

İncelenen koçaklamalarda daha çok pınarın yer adı olarak geçtiği

görülmektedir. Zaman zaman da gerçek anlamıyla karşımıza çıkmaktadır.

Kahramanlıkları, yiğitlikleri dile getiren koçaklamalarda genellikle

tarihimizde yer alan büyük zaferler anlatılmaktadır. Bu zaferlerden birine tanık olan

Dumlupınar da şiirlerimizde sıkça yer almaktadır.

Aşağıda Dumlupınar’ın yer aldığı dörtlükler bir arada verilmiştir:

…

Ben hayran olurdum can ihtiyara

Çanakkale derken atardı nara

Sözü getirirdi Dumlupınar’a

Er türkü söylerdi dedem eskiden356

…

Âşık Ruhani

…

İnönü, Çanakkale, Dumlupınar’da

Zalim düşmanları sokmadın yurda

Perişan edip düşürdün derde

Yunan’ı denize süren Atamsın357

…

Mahmut Taşkaya

…

Büyük Taarruz’da kendi savaştı

O Dumlupınar’da kükreyip taştı

356 Metin ÖZARSLAN, Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara, 2001, s.220
357 İrfan Ünver NASRATTINOĞLU, Doğumunun 110. Yıldönümü Dolayısıyle Yüce Atatürk’e
Deyişler-Güldeste, Ankara, 1992, s.177
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Dağılıp düşmanlar yel gibi kaçtı

Yoksul, sonsuz saygı taşıyor Atam.358

Âşık Yoksul Derviş

…

Ben hayran olurdum can ihtiyara

Çanakkale derken atardı nara

Sözü getirirdi Dumlupınar’a

Her türkü söylerdi dedem eskiden.359

…

Âşık Ruhani

…

Der Dadal’ım da Cela’ya varalım

Orada dost hatırını soralım

Ketizmen’den Pınarbaşı’nı bulalım

Eşe Fatma’m oynar döner közünen360

…

Dadaloğlu

…

Aslımı sorarsan Avşar soyundan

Ayrı düştüm aşiretten, boyumdan

Pınarbaşı’ndan da beş yüz evinen

Çıkıp da cana kıyanlardanım(efendim)361

…

Dadaloğlu

…

Başkonuş’un Pınarbaşı

Mücevher toprağı taşı

358 İrfan Ünver NASRATTINOĞLU, Doğumunun 110. Yıldönümü Dolayısıyle Yüce Atatürk’e
Deyişler-Güldeste, Ankara, 1992, s.193
359 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mustafa Ruhani: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.169
360 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.112
361 Age., s.273
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Yar ile etsek savaşı

Sevişmenin çağı şimdi.362

… Dadaloğlu

(Başkonuş: Maraş-Andırın arasında bulunan en yüksek dağın ismi.)

Yukarıdaki üç dörtlükte de Pınarbaşı bir yer adı olarak geçmektedir.

Genellikle şairler, âşıklar yaşamlarında sıkça karşılarına çıkan imgeleri

şiirlerinde kullanmayı tercih etmektedirler. Yazdıkları şiirin türü ve konusu ne olursa

olsun bu ifadeleri şiirlerine ustalıkla serpiştirmektedirler. Bu imgelerden biri olan

pınar motifi de aşağıdaki dörtlükte bu şekilde(gerçek anlamıyla) karşımıza

çıkmaktadır:

…

Pınarları vardı üstü kapalı

Elleri var hocasına tapılı

Bir şar gördüm üç yüz altmış kapılı

Kimin açıp kimin vermeye geldim.363

…

Dadaloğlu

362 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s. 307
363 Age., s.324
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2.1.4   AĞITLARDA KULLANILAN PINAR

Ağıtlar,  ölenin  ardından  duyulan  üzüntüyü  dile  getiren  koşma  türleridir.  Bu

bölümde içerisinde pınar motifinin bulunduğu ağıtlar verilmektedir.

2.1.4.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

Girer m’ola şu beylerin düşüne

Avşar kızı rastık çekmiş kaşına

Saraylar yaptırdım Pınarbaşı’na

Al tavanlı saraylarım nic’oldu.364

…

Dadaloğlu

Pınarbaşı, Kayseri’nin bir ilçesidir. Aynı zamanda Ceyhun nehrinin doğduğu

kaynaklardan biridir. Birçok ağıtta olduğu gibi pek çok halk edebiyatı nazım türünde

de pınar gerçek anlamında veya bir yer adı olarak karşımıza çıkar.

İNCE ARABIN AĞIDI

Adananın Osmaniye ilçesinden İnce Arap adlı bir delikanlı Gaziantep'e bir iş

için gider, orada da ölür. Ağıtı 1900'lerde anası Hatun Kız yakar:

…

Bitişinde koca pınar

Ateş atsam yanar m'ola

Ben Feleğe Arap desem

Eller bana güler m'ola365

…

(Bitişi: Bittiği yer.)

Ağıtlar şüphesiz derin acıların sözcüklerle can bulmalarıdır. Yukarıdaki ağıt

364 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.68
365 Yaşar KEMAL, Ağıtlar, İstanbul, 1999, s.240
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bir annenin çaresizliğini ifade ediyor. Öyle ki anne pınarları bir yanıcı maddeye

benzeterek yakmak istemektedir. Aslında pınar ve yangın tezatlarını önceki durumu

ve şimdiki durumu izah etmek için kullanmıştır denilebilir. Çünkü annenin oğlu

hayatta iken içi pınar kadar serin iken şimdi içi yangın yeri olmuştur. Çünkü oğlu

ölmüştür.
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2.1.4.2   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN
PINAR

2.1.4.2.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR

Aşağıdaki dörtlükte Dadaloğlu pınara hitap ederek konuşmakta ve suallerini

yöneltmektedir. Böylece pınara bir kişilik kazandırmaktadır:

…

Pınar sana arka verip oturan

Pöhrank ile sularını getiren

Yoksulların işlerini bitiren

Samur kürklü koca beyler nic’oldu.366

…

Dadaloğlu

2.1.4.2.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE
KULLANILAN PINAR

İBRAHİM VE KARA'NIN AĞIDI

Seferberlik başlayınca, uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir

yanına asker gönderilir. Bunların birçoğu hastalanır, birçoğu da tutsak edilir.

Pınarbaşı'nın Halevik ( Çakılkaya) Köyü’nden Kıvrak Elif’in oğullarından İbrahim

ile Kara( Özdoğan) bu dönemde askere gidip dönmeyenlerden. Ağıdı Elif Ağa (Elif

Hatun) yakar:

…

Aşıt gelen kör pınarım

Akar akar da dinerim

Mevla’m bir oğlancık verse

Dört oğlan yolun önerim.367

…

(Aşıt: Bir dereyi aştıktan sonra derenin bitim yeri)

366 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s. 199
367 Age., s.87
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Bu bölümde kişi kendini kör yani akmayan bir pınara benzetir. İçinde büyük

bir ateş yandığı belli olan anne önceden gürül gürül akan bir ırmakken oğlunun

gidişiyle kuruduğunu anlatıyor.

OĞUL

Mustafa ATICI

Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm

Kanlı gözyaşımla pınara döndüm

Tabutun üstünde dirildim öldüm

Seni vuran eller kırılsın oğul368

…

Bu ağıtta da gözü yaşlı baba gözyaşının çok olması hasebiyle kendisini bir

pınara benzetmektedir. Acısını da kanlı gözyaşları dökmesiyle anlatmaya

çalışmaktadır.

368 www.turkuler.com/sozler/turku_ogul.html
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2.2   SEMAİLERDE KULLANILAN PINAR

Âşık edebiyatı nazım türlerinden biri de semaidir. Koşmayla aynı konuları

işlemesi, kafiye şeması gibi özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Semai ile koşma

arasındaki farklar ise semainin ezgisi ve sadece sekizli hece ölçüsüyle yazılmasıdır.

Semaide de koşmada olduğu gibi pınar motifinin işlendiği pek çok şiirin

olduğu gözlemlenmiştir. Aşağıda pınar motifinin yer aldığı dörtlükler anlamlarına

göre sınıflandırılarak verilmiştir.

2.2.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

Âşıklar pınar motifine birçok anlam yükleseler de kendi anlamından

çıkarmadan kullanmayı da ihmal etmemişlerdir. Bu yüzden de hangi türde

incelenirse incelensin pınar motifi en çok yer adı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aşağıda yer alan dörtlükte Ab-ı Hayat’ın da normal bir su gibi pınardan

çıktığı ve bir yerlerde Fırat’a oradan da Fırat’ın aracılığıyla Nil Nehri’ne karıştığı

dile getirilmektedir.

…

Bir pınardan çıkar derler

Kenarını yıkar derler

Ab-ı hayat akar derler

Fırat ile Nil içinde369

…

                           Âşık Mevlüt İhsani

Aşağıdaki semaide pınarın bir özel isim olarak kullanıldığı görülmektedir.

Anadolu’da pek çok ilçenin, beldenin, kasabanın, köyün isminin içinde pınar

geçmektedir. Hatta isminde pınar bulunan pek çok yerde pınar bulunmamaktadır. Bu

da o yerde pınar bulunsun veya bulunmasın insanların pınar kavramını kullanmayı

sevdiklerini göstermektedir:

Şu gönlüme gücüm yetmez

Uçar gider Üçpınar’a

369 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Mevlüt İhsani, Erzurum, 1997, s.225
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Başka bir beldeye gitmez

Göçer gider Üçpınar’a

Eğlen dur dedim bir ara

Aşık mısın o diyara

Sinesine vura vura

Kaçar gider Üçpınar’a.

Evliyalar ruhu gezer

Üçpınar’ım güle benzer

Güller bir bir kelam yazar

Saçar gider Üçpınar’a.

Kul Mızrap’ım vara

Gönlüm dolu acı yara

Ancak Hasan Paşa sara

Naçar gider Üçpınar’a.370

                         Kul Mızrap

Kasımoğlu Pınarı adlı şiirde de pınar özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca birden çok dörtlüğünde pınar motifi geçmektedir. Şiirlerde pınar birçok

anlama gelebilecek şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdaki şiirin ilk iki dörtlüğünde

pınar bade içilen yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Âşıklar genellikle bunu dile

getirmeyi uygun görmeseler de Âşık Efkâri dile getirmede bir sakınca görmemiş

olmalı ki her aşamasını şiirinde yazmıştır.

Pınar başında uykuya dalmasını ve rüyasında bir pir elinden bade içişini ilk

iki dörtlükte dile getiriyor. Üçüncü dörtlükte ise ona yine rüyasında gösterilen güzel

kızdan bahsediyor. İlk anda âşık olduğunu söylüyor. Beşinci dörtlükte ve son

dörtlükte ise mahlasının nasıl verildiğini anlatıyor. Böylece mahlasının da rüyasında

bildirildiğini görmekteyiz. Bu bade içme olayının ve aşkının her aşamasının şahidi

370 Bekir KARADENİZ, 1900’dan 2000’e Halk Şiiri, Ankara, 2007, s.403
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olan Kasımoğlu Pınarı’nı da şiirinin her dörtlüğünde zikretmektedir:

KASIMOĞLU PINARI’NDA

Bilmez idim uyumuştum,

 Kasımoğlu Pınarı’nda.

Bir dolu verdiler içtim,

Kasımoğlu Pınarı’nda.

Bir pirin öptüm elini,

Gösterdi aşkın yolunu.

Gördüm aşkın bülbülünü,

Kasımoğlu Pınarı’nda.

Bir güzel geldi Belkiya,

Benzer on beş günlük aya.

Durup baktım kıya kıya,

Kasımoğlu Pınarı’nda.

Zannettim geldi ay güldü,

Bana bir narı saydırdı.

Üç tanesini yedirdi,

Kasımoğlu Pınarı’nda.

Bir de defter getirdiler,

Yazıp ismim bitirdiler.

Bir duaya oturdular,

Kasımoğlu Pınarı’nda

Bir ayna tuttular bana,

Baktım seyrettim cihana.

Durup kaldım yana yana,

Kasımoğlu Pınarı’nda.
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Efkâri yazdı mahlasım,

Cihana ulaştı sesim.

Yâr ile başladı yasım,

Kasımoğlu Pınarı’nda. 371

Âşık Efkâri

371 Özgen KESKİN, Türk Saz Şairliği ve Ardanuçlu Efkârî, Bursa, l984, s.23
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2.2.2   BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR

 Eski zamanlarda gençler kızları ya düğünlerde ya da pınar başlarında

görebilirlerdi. Düğünlerin her zaman olmaması âşıkların bu ihtimale bel

bağlamalarını engellemiştir. Buna rağmen pınarlar mecburi bir ihtiyacı karşıladığı

için yaz kış işlevini yitirmemiş, bu yönüyle de gençlerin umut kapısı olmuştur.

Aşağıdaki dörtlükte kızların pınar başındaki halleri tasvir edilmiştir:

Kimisi pınar başında

Kimisi yolun dışında

Al giyen on beş yaşında

İlle mavili mavili372

Âşık Köroğlu

Aşağıda yer alan Âşık Deryami’nin şiirinde ise pınar yolu, ilk görüşte aşkın

yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Âşığın şiirinde pınar motifine verdiği önem her

dörtlükte pınarın yer alması hasebiyle açıkça görülmektedir:

Bugün ben bir güzel gördüm

Dönüyor pınar başında

Sevdiğine bir yudum su,

Sunuyor pınar başında.

Âlemden âleme dalmış

Köşkü vermiş, aşkı almış

Su yanında susuz kalmış

Yanıyor pınar başında

DERYAMİ güzeli dinler

Dertliler dertliyi anlar

Etrafına güvercinler

Konuyor pınar başında.373

372 Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara,2001, s.235
373 Halil AÇIKGÖZ, Âşık Deryami: Hayatı ve Şiirleri, İstanbul, 1987, s.28
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Aşağıdaki dörtlükte de bir önceki dörtlükte olduğu gibi ilk görüşte aşkın

gerçekleştiği yer olarak pınar karşımıza çıkmaktadır. Yıllar geçmesine rağmen âşık

bu sahneyi unutamamış ve şiirinde bu sahneyi tasvir etmiştir:

…

Dururdu pınar başında

Sarı yazma yar başında

Görmüştüm on dört yaşında

Hep aynı heveste gönlüm374

…

Âşık Reyhanî

374 Dilaver DÜZGÜN, Âşık Yaşar Reyhanî: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum, 1977,
s.71
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2.2.3   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR

2.2.3.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR

Âşıklar bazen sevdiklerine soramadıklarını, kimseye söyleyemediklerini sırf

rahatlamak için aşklarıyla özdeşleştirdikleri pınarlara sorarak pınarı kişileştirirler.

Bazen  de  kalplerinden  geçeni  onun  ağzından  dile  getirirler.  İşte  bunun  güzel

örneklerinden bir tanesi de aşağıda yer almaktadır:

PINAR ŞİİRİ

Pınar başında su sesi,

Seslenişi sevdiğine.

Çiçektir onun bu sesi,

Süslenişi sevdiğine.

Pınarın özünde göze,

Boş verip geçme bu söze.

Kuru taş bakar yüz yüze,

Hislenişi sevdiğine.375

Erol Şahiner

375 Feyzi HALICI, Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste, Ankara,1992, s.405
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2.2.3.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE
KULLANILAN PINAR

Pınar şiirlerde yazarın hayal gücüne bağlı olarak kendi anlamı dışında

kullanılmaktadır. Bu anlamlar bazen belirli bir özelliğine göre bazen de şairin

isteğine göre gerçekleştirilir.

Âşık aşağıdaki şiirde kendisini bir pınara benzetmeyi tercih etmiştir:

Başım pınar gönlüm çarşı

Güler yüzüm satar turşu

Devlere durdum karşı

Şimdi çocuk eze beni 376

Âşık İsmet Atlı

Çok kullanılan ifadelerden biri de sevda pınarıdır. Sevdanın saflığı, temizliği

pınarla özdeşleştirilir:

Erdalî bu aşka yandı,

Ecel kapıya dayandı,

Sevda pınarı bulandı,

Dolma artık çok geç kaldın.377

Âşık Zeki Erdalî

Aşağıdaki şiirde dünya bir anneye, pınarları ise o annenin göğsünden gelen

süte benzetilmiştir:

Pınarlar, ırmaklar sütün,

Bizi emzirdin büyüttün.

Herkes sana muhtaç bütün,

Güzel dünya, güzel ana.378

Aşağıdaki dörtlükte ise gönül, çağlaması ve coşması yönüyle pınara

376 Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara, 2001, s.161
377 Age.,  s.209
378 Age.,  s.280
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benzetilmiştir:

Gönül bir pınar misali,

Çağlayınca ne güzeldir,

Aşk sinemi alev gibi,

Dağlayınca ne güzeldir.379

Erol Şahiner

379 Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara, 2001, s.406
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2.3   VARSAĞILARDA KULLANILAN PINAR

Varsağı, Âşık Edebiyatı nazım türlerinden birisidir. Kahramanlık, yiğitlik,

mertlik gibi konuları işler.  En belirgin özelliği ise içerisinde “hey, bre, koca…” gibi

ifadelerin geçmesidir.

İncelenen varsağı örneklerinde pınar sadece bir yerde görülmüştür. Bu

dörtlükte pınar bir yerin özel ismi olarak karşımıza çıkmıştır:

...

Yürü bire Pınarbaşı

Acep karın kaldı m’ola

Boynu uzun tor sunalar

Çığırından çıktı m’ola380

…

Dadaloğlu

Yaylalarda pınarlara ağaçlardan oluk yaparlardı. Pınar bu oluktan akardı.

Dadaloğlu yaylasını böyle tanıtıyor.

380 Ahmet Z. ÖZDEMİR, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara, 2007, s.147
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2.4 DESTANLARDA KULLANILAN PINAR

Destanlar Âşık Edebiyatı nazım türlerinden bir tanesidir. Toplumu etkileyen

savaşlar, depremler, kıtlık gibi pek çok olayları konu almaktadırlar.

İncelenen destan örneklerinin sadece birinde pınar motifiyle karşılaşılmıştır.

Bu dörtlük örnek olarak aşağıda verilmektedir. Aşağıdaki dörtlükte pınar özel bir yer

adı olarak karşımıza çıkmaktadır.

…

Bir destan söyleyeyim verin sazımı

Pelüt odunundan yaksınlar közü

Yayla Pınarı’nda bir körpe kuzu

Anam bişirse de ah ben de yesem

Dostlar ah ben de yesem381

…

Âşık Eşref

Halk âşıkları halk kültürünün taşınmasında son derece büyük bir görevi

yerine getirmişlerdir. Onlar gezdikleri yerlere bu kültürü taşırken kendi

yetenekleriyle de bunu can alıcı hale getirmeyi ihmal etmemişlerdir. Âşıklar

genellikle yaşamlarında sıkça karşılarına çıkan imgeleri şiirlerinde kullanmayı tercih

etmektedirler. Yazdıkları şiirin türü ve konusu ne olursa olsun bu ifadeleri şiirlerine

ustalıkla serpiştirmektedirler. Bu ifadelerden biri de pınardır.

Pınar, şiirlerde yazarın hayal gücüne bağlı olarak kendi anlamı dışında da

kullanılabilmektedir. Bu anlamlar bazen belirli bir özelliğine göre bazen de şairin

isteğine göre gerçekleşir.

381 Özkul ÇOBANOĞLU, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara, 2000, s. 251
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3. BÖLÜM

DİNİ-TASAVVUFİ HALK ŞİİRİNDE KULLANILAN
PINAR MOTİFİ

Halkın muhtelif duygularına cevap vermek üzere şekillendirilmiş nazım

ürünlerimizin yanında çeşitli inanç ve itikatları anlatıp bu husus hakkında öğretici

mahiyette birtakım bilgiler sunan nazım türleri de vardır. İlahilerimiz ve

hikmetlerimizde bunu görmek mümkündür.

Bu bölümde dini-tasavvufi halk şiirlerinde pınarın nasıl geçtiği üzerinde

durulacaktır.

Dini-tasavvufi halk şiiri Anadolu’da 13.yüzyıldan sonra yayılmaya baş-

lamıştır. Kurucusu 12.yüzyılda Türkistan’da yaşayan Ahmet Yesevi’dir. Tasavvufun

etkisiyle doğan dini-tasavvufi halk şiirinin amacı da tasavvuf düşüncesini insanlara

benimsetmektir. Şairleri hecenin yanında aruzu, dörtlüğün yanında beyiti de

kullanmıştır. Arapça – Farsça sözcükler, halk edebiyatının en çok bu bölümünde

kullanılmıştır. Bunların bir kısmı tasavvuf terimleridir. İlahi, şathiye, nutuk, devriye

ve hikmet dini-tasavvufi halk şiirinin başlıca nazım türleridir.

Pınar motifinin geçtiği şiirler sırasıyla şu şekilde verilmiştir:

1. İlahi, Nefes ve Demelerde Kullanılan Pınar

2. Hikmetlerde Kullanılan Pınar

İncelenen şathiye, nutuk ve devriye örneklerinde pınar motifine

rastlanmamıştır.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


175

3.1   İLAHİ, NEFES VE DEMELERDE KULANILAN PINAR

İlahi Allah sevgisi, aşkı, nefis terbiyesi ve ona ulaşma yolları gibi konuları

işleyen şiirlerdir. İlahinin Bektaşilikteki adı “Nefes”, Alevilikteki adı da “Deme”dir.

Aşağıda pınar motifinin geçtiği ilahi, nefes ve deme örnekleri verilmiştir.

3.1.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

Pınar tasavvufta genellikle mecazi olarak ele alınır. Bazen gerçek anlamıyla

da kullanılır. İşte bu bölümde ele aldığımız ilk dörtlükte bir yer adı olarak karşımıza

çıkmaktadır.

Selimiye nurlarını

Hakka malum sırlarını

Kırkpınar'ın erlerini

Erenlerin eşi gördüm382

Âşık İmamî

          Görüldüğü gibi saygı gören bir şahsiyeti ziyaret edeceklerin de berraklığı

üzerinde durulmaktadır. Bu sulardan biri de Ak Pınar’ın sularıdır.

Bir nefesten alınan aşağıdaki dörtlükte pınar özel isim gibi görünse de aslında

o yörenin saf temiz erenlerinin yoldaş olmak için Abdal Musa’ya geldiklerini işaret

etmektedir:

...

Er oğlunun ikrarıdır yuları

Muhannidi çeksen gelmez ileri

Ak Pınar’un Yeşil Göl’ün suları

Çağlar gelür sultan Abdal Musa’ya383

…

Aynı dörtlük küçük farklarla aşağıda da yer almaktadır. Halk şiirindeki

söyleyişlerde küçük farkların oluşabileceği gerçeğini göz ardı etmememiz gerektiğini

bize hatırlatan bu durumdan da hareketle asıl söylenmek istenenin pek değişmediğini

bilmekte yarar vardır:

382 Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara, 2001, s.160
383 Abdurrahman GÜZEL, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara, 2009, s.262
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…

Ikrarıdır koç yiğidin yuları

Muannidi çeksem gelmez ileri

Ak  Pınar’ın Yeşil Göl’ün suları

Çağlar gelir Şahım Abdal Musa’ya384

…
Mahzuni  Şerif,  Pir  Sultan  Abdal,  Âşık  Veysel  ve  Davut  Sulari’nin  etkisi

altında şiirler yazmıştır. Mahzuni Şerif’e ait olan aşağıdaki dörtlükte bir pınarın

aktığından bahsetmektedir. Bu pınar içenleri çileye musallat etmektedir. Buradaki

pınar anlatımı bakımından bir mekânı işaret etmektedir:

…
Boş kayadan pınar akar

Ondan içen çile çeker

Azgın yarene kim bakar

Sardım sarmaz olayıdım.385

…

Ünlü halk ozanı Ruhsati’nin oğlu Minhaci, Alevi kökenlidir. Tıpkı babası gibi

o da Bektaşi tarikatına bağlanır. Bir nefesten alınan aşağıdaki dörtlükte dilberin

uğrak yeri bir pınardır:

…

Vefasız dilberi gördüm pınarda

Şu kara bağrımı dağladı gitti

Bir dem şahin gibi yüzüme baktı

Yıktı kaşlarını ağladı gitti.386

Pir Sultan Abdal, aşama aşama yaşlanmayı anlattığı aşağıdaki dörtlükte su getirilen

pınardan söz etmektedir:

…

Altmışında iner bir merdivenden

Yetmişinde binse düşer divandan

384 Abdülbaki GÖLPINARLI, Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul, 1992,s.109
385 İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.5, Ankara, 1998,s.509
386 Age., s.653
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Sekseninde su getirmez pınardan

Doksanında döşeğini düz eder.387

…

Pir Sultan Abdal

387 İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.2, Ankara, 1998,s.214
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3.1.2   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR

3.1.2.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR

Birçok kaynak taranmasına rağmen Dini-tasavvufi şiirlerde kişileştirilmiş

pınarlara pek rastlanmamıştır.

Alevi kökenli olan Âşık Ruhsati daha sonra Bektaşi tarikatına bağlanır.

Şiirlerinin konusu genellikle doğa, aşktır. Aşağıdaki dörtlükte pınarla

konuşulduğundan bahsetmektedir. Bu durum kişilerin dertlerini anlatacak bir şahıs

olarak pınarı gördüklerini göstermektedir:

…

Suya varır pınar ile konuşur

Yedi sekiz yamalık var kıçında

Bütün yalan essahı yok içinde

Doğru sözü güman sanır devamsız388

3.1.2.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE
KULLANILAN PINAR

Tasavvuf edebiyatında hemen hemen her kelimenin gerçek anlamı dışında bir

de tasavvufi anlamı bulunmaktadır. Bu durumdan pınarlar da nasibini almıştır.

Aşağıdaki şiirde Yunus Emre kendisini ve yoldaşlarını önce bir pınara ve

büyüyerek, katlanarak ırmağa ve en son denize benzetmektedir:

…

Dirildik pınar olduk

İrkildik ırmak olduk

Aktık denize dolduk

Taştık elhamdülillah389

…

Yunus Emre

Yunus Emre bu şiirde bir yandan mensup olduğu zümreyi bir yandan kendini

388 İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.4, Ankara, 1998, s.646
389 İzabrane PJESME, Yunus Emre, Ankara, 1993, s.52
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bir yandan da şeyhi Baba Tapduk’u övmektedir. Bu şiiri manevi yolculuğu

bitirdikten, birçok kişiyi uyandırdıktan, gönüllere ışıklar saçtıktan sonra yazdığı

muhakkaktır.

 Yukarıdaki dörtlüğün beyit haline dönüştürülmüş bir varyantını bize

Abdülbaki GÖLPINARLI vermektedir:

…
İndik Rum’u kışladık çok hayr ü şer işledik
Uş bahar oldu geri göçtük elhamdulillah

Dirfilli pınar olduk irkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk taştık elhamdulillah390

…

Alevi-Bektaşi edebiyatının kurucularından ve 15.yüzyıl şairlerinden

Kaygusuz Abdal’ın, mürşidi Abdal Musa’yı öven ve zamanındaki gelenekleri,

Abdalların adetlerini, Abdal Musa tekkesinin önemini canlı imajlarla belirten

aşağıdaki şiiri gerçekten de eşsiz denecek kadar güzeldir:

…

Ikrarıdır koç yiğidin yuları

Muannidi çeksem gelmez ileri

Ak  Pınar’ın Yeşil Göl’ün suları

Çağlar gelir Şahım Abdal Musa’ya391

Ali Celalettin Ulusoy, Hacı Bektaşi Veli soyundandır. Bir nefesten alınan

aşağıdaki dörtlüğünde pınar anlamına gelen kaynak sularının duruluklarıyla bir

nasihatin konusu olduklarını görüyoruz:

…

Kaynak suyu gibi dupduru akmalısın

Tertemiz olup nergis gibi kokmalısın

Sanki zemzemle yunmuş gibi derler ya

Burada öz benliğini yıkamalısın392

390 Abdülbaki GÖLPINARLI, Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul, 1992,  s.105
391 Age., s.109
392 İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.5, Ankara, 1998, s.293
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Bir nefesten alınmış olan aşağıdaki dörtlük türkülerde de karşımıza

çıkmaktadır. Âşık Ali İzzet Özkan, Bektaşi tekkesine girdikten sonra İzzet ismini

almış ve bu isimle birçok ürün vermiştir. Bu dörtlüğümüzde pınar talihsizliği ifade

etmek için kullanılmıştır.

…

Uğradığım pınar baştan kuruyor

Kader lamba yakmış beni arıyor

Kime iyilik etsem bir taş vuruyor

Dostum düşman oldu ileri çıktı393

…

Nizami Nefesli, Alevi-Bektaşi ozanlarından biridir. Nizami Nefesli sevgiyi

anlatırken onu pınar pınar akan bir suya benzetmektedir.

…

Deryamızda yoktur kenar

Susuz gelen suya kanar

Sevgi akar pınar pınar

İçmesini bilir isen394

Aşağıdaki deme örneğinde ise peygamberimizin bir seferi sırasında susuzluk

yaşanması ve ellerini kaldırdığında Allah’ın izniyle on parmağından su akıtması

mucizesine bir telmihte bulunulmuştur.

...

Kanı bizden evvel gelen

Beş vaktını tamam kılan

On parmağı pınar akan

El Muhammed Ali’nindir.395

…

Aşağıdaki dörtlükte pınar mecazi bir benzetme için kullanılmıştır. Pınarın

başında bırakılan suyun kendi kendine dolmayacağı gibi dünyada kendi kendine

393 İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.5, Ankara, 1998, s.343
394 Age., s.626
395 Abdurrahman GÜZEL, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara, 2009, s.387
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vuku bulacak hiçbir şeyin olmayacağına değinilmektedir:

…

Bir pınarın başına

Bir testiyi koysalar

Kırk yıl anda durası

Kendi dolası değül396

Arifoğlu’nun 18.yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı olduğu sanılıyor.

Tasavvufta mürşidin bir pınara benzetildiğini çokça görmek mümkündür. Bunlara

aşağıdaki dörtlüğü de eklemek mümkündür:

…

Çıktım salamata bir sahra yerdir

Dördüncü kat gökte ol güneş nurdur

Arş-ı muallakta bir pınar vardır

Bir de yağmur dolu kara uğradım.397

…

Bir nefesten alınan aşağıdaki dörtlükte ilim yönünden ileri bir aşamaya

gelinmişliğin göstergesi olarak dini ilimlerin ilk başından beri bu ilimlerin ne demek

olduğunu anlatma yeteneğinin övüldüğünü görmek mümkündür.

Akmayan bir pınarın keramet göstererek akıtılması motifi sıkça kullanılan bir

motiftir.

…

Hocası onu mektebe götürdü

Elifbe demeden mana getirdi

Pınarı akıttı susam yetirdi

Hacısı hocası beli dediler.398

Tasavvufta gül peygamberimizi temsil etmektedir. Aşağıdaki dörtlükte ise

pınar aşkın pınarı olarak ele alınmaktadır. Bu aşkın pınarı ancak gülden yani

peygamber efendimizden aldığı güçle çağlamaktadır:

396 Mustafa ÖZÇELİK, Türk Tasavvuf Edebiyatı Sufi Şiirler Antolojisi, İstanbul, 2005, s.172
397 İsmail ÖZMEN, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.3, Ankara, 1998, s.336
398 Abdülbaki GÖLPINARLI, Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul,1992,  s.306
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…

Gülden değirmeni döner

Onun ile gül öğünür

Akarsuyu döner çarkı

Bendi pınarı güldür gül.399

…

Bu dörtlüğün farklı kaynaklarda küçük farklarla ele alındığını göstermek

amacıyla aşağıdaki dörtlüğü veriyoruz. Burada bizim için önemli olan pınar

motifinin her iki dörtlükte de varlığını koruyor olmasıdır:

…

Gülden değirmen döndürür

Gine gülden gül övünür

Akar arkı döner çarkı

Bendi pınarı güldür gül400

…

399 Mustafa ÖZÇELİK, Türk Tasavvuf Edebiyatı Sufi Şiirler Antolojisi, İstanbul, 2005, s.173
400 Abdülbaki GÖLPINARLI, Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul,1992,  s.41
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3.2   HİKMETLERDE KULLANILAN PINAR

Dini-tasavvufi halk şiirlerinden biri de hikmettir. Hikmetler ilk olarak Hoca

Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Arkasından onu takip edip bu türde şiirler

yazmaya devam edenler olmuştur.

Hikmetlerde geçen pınarlar çoğunlukla mecazidir.

Aşağıdaki şiirde pınar cennette bulunan ve şerbet akan pınarlar olarak tasvir

edilmiştir. Ancak ona tövbe edenlerin ulaşılabilineceğinden bahsedilmektedir:

...

Tevbe kılıp Hakk’a dönen âşıklara

Cennet içinde dört pınarda şerbeti var

Tevbe kılıp Hakk’a dönmeyen gafillere

Dar lahidde katı azap hasreti var.401

…

Hoca Ahmet Yesevi

Bu dörtlükte ise aşkın pınarından bahsedilir ve yine bu pınara ancak tövbe

edenlerin ulaşabilecekleri söylenmektedir. Bahsedilen aşk ilahi aşktır:

…

O pınarlar kim içindir bil sen onu,

Tevbe kılan âşıklara içirir onu;

Tevbesizler o pınardan içmez suyu,

Ona içirir zehir zakkum şerbeti var.402

…

Bazı şairler bilmeceyi anımsatan ifadeleri şiirsel bir tarzla dile getirirler.

Aşağıdaki dörtlükte üç lezzet veren bir pınardan bahsedilmektedir. Burada geçen

pınarın değişmeceli ve tasavvufi bir kavram olduğunu söylemek mümkündür:

...

401 Abdurrahman GÜZEL, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara, 2009, s.633
402 Age., s.634
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Bir pınara vardım üç lezzet verir

Birisi kaynar da ikisi durur

Gâhî gâh olur da üçü de kurur

Fehmeyle göreyim o ne pınardır.403

…

Teslim Abdal

Bu bölümde birçok kaynak taranmasına rağmen pınar motifinin dini-tasavvufi

halk şiirlerinde sınırlı sayıda kullanıldığı görülmüştür. Bu kullanımlarda pınar;

zemzeme, çağlayan ilme, kutsal bir suya benzetilmiş ya da bir mekân adı olarak

karşımıza çıkmış, özellikle de pınara mecazi bir anlam yüklendiği, ona coşkun aşk

kaynakları olarak bakıldığı ve Allah’a duyulan aşk, coşkunluğun; sevda pınarı, gönül

pınarı gibi ifadelerle kullanıldığı görülmüştür.

403 İsmail ÖZMEN, TESLİM ABDAL Hayatı ve Şiirleri, Ankara, 2002, s.217
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                    SONUÇ

Halk Edebiyatı ürünlerinde halk yaşamının izlerini görmek mümkündür. Halk

etkileşim içinde olduğu pınar, dağ, ova gibi varlıklara farklı bir yaklaşımda bulunur.

Anlatılarda bu yaklaşımın izleri görülür.

İncelenen halk şiiri örneklerinde pınarın çeşitli anlamlarda kullanıldığı

görülmüştür. Bu anlamlar göz önünde bulundurularak şiirler sınıflandırılmıştır. Bu

sınıflandırma sırasında pınar motifinin daha çok mekân olarak kullanıldığı

gözlemlenmiştir. İnsanların hayatta rastladıkları, aşina oldukları öğeleri meramlarını

anlatırken daha rahat ve sıkça kullandıkları görülmektedir. Birbirinden çok farklı

konuları işleyen halk şiiri türlerinde pınar motifinin kullanılması bunun en iyi

açıklayıcısıdır. Bir ağıtta pınar motifi kullanılırken aynı zamanda neşeli, hareketli bir

oyun havasında da pınar motifinin kullanıldığını görmek mümkündür. Ayrıca “pınar”

kelimesinin birçok farklı isimle bir araya getirilerek Akpınar, Dumlupınar,

Karapınar, Yaylapınarı, Sırapınarı gibi özel bir isim olarak kullanıldığı da

gözlemlenmiştir. İşin ilginç yanı ise bu yerlerin bazılarında pınarın bulunmamasıdır.

Bu da insanlar için pınar kelimesinin kullanılmasında bu yörede bulunup

bulunmamasının önem arz etmediğinin delilidir.

İncelenen metinlerde pınarın halk şiirlerinde buluşma yeri olarak da

kullanıldığı görülmüştür. Gençlerin birbirlerini gördükleri yerler pınar başlarıdır.

Eski dönemlerde bir araya gelemeyen gençler eve getirilecek su bahanesiyle evden

ve aileden uzaklaşmayı fırsat bilmişlerdir. Delikanlılar sevdiklerini görebilmek için

pınarı saatlerce nasıl gözlediklerini birçok nazım türünde dile getirmişlerdir. Bu

beklemelerin karşılığını genç kızların ağzından döküldüğü belli olan halk şiirlerinde

de görmekteyiz. Bu bekleyişler neticesindeki buluşmalar oldukça saf ve temiz

buluşmalardır. Sevenin veya sevilenin bir bakışı, bir tebessümü için pınarda saatlerce

beklemek işten bile değildir. Duyulacak bir tatlı söz veya verilecek bir mendil ise

aşığın kendini mutluluktan kaybetme sebebi olabilmektedir.

İncelenen halk şiiri türlerinde pınarın kullanıldığı üçüncü anlam ise

kişileştirilmiş pınarlardır. Pınar başlarında sevdiklerini bekleyen gençler onları

bulamayınca umudu pınara bağlamakta ve sevdiklerinin yerini ona sormaktadırlar.
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Pınar bu tür şiirlerde bazen soru sorulan bazen rahatlıkla sevgiliyle baş başa kalınan

hatta bazen de kıskanılan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Pınar başlarına

koşan delikanlılar dertlerini bir sırdaş olarak gördükleri pınara anlatırlar. Belki de

bunu pınarın tüm sıkıntıları alıp götüreceğini düşündükleri için yaparlar.

Büyük bir aşkla yanan âşık eğer sevdiğinden yüz bulamazsa yıkılır. Sevdiğine

toz konduramayan âşık acısını pınardan çıkarmaktadır. İşte bu durum pınarların

beddua ve serzenişe konu olmasına neden olmaktadır. Sevgiliye yapılamayan sitem

pınara yapılmakta ve tüm olanların suçlusu olarak sevilenin görüldüğü ilk yer olması

sebebiyle pınarlar kabul edilmektedir. Bu yüzden de pınarların her türlü felaketi hak

ettiği düşünülmektedir.

Son olarak pınar mecaz anlam, yan anlam ve benzetmelerle karşımıza çıkar.

İnsanlar hayatlarının her aşamasında büyük öneme sahip olan pınarlara birçok anlam

atfetmiştir.

Ninnilerde pek çok anne temizliğini esas alarak sütünü pınara benzetmiştir.

Çocuğuna kendi sütünden başka ancak cennet pınarını, zemzem pınarını

yakıştırmıştır. Âşık Edebiyatı ve Anonim Halk Edebiyatında ise sık sık sıkıntı ve

dertlerin çokluğu ve coşkunluğu dert pınarı, gam pınarı gibi ifadelerle dile

getirilmiştir. Ayrıca bu anlamların bir arada kullanıldığı şiirlere de rastlanmıştır.

Özellikle dini-tasavvufi halk şiirlerinde pınara mecazi bir anlam yüklendiği

görülmektedir. Pınarlar coşkun aşk kaynakları olarak görülmüş ve Allah’a duyulan

aşk, coşkunluk; sevda pınarı, gönül pınarı gibi ifadelerle anlatılmıştır.

İncelenen şiirlerde bir kıtada başka diğer bir kıtada başka anlamlarda

kullanılmış pınar motifi de oldukça fazladır. Bunların yanı sıra pek çok şiirde aynı

imgelerin kullanıldığı görülmüştür. Özellikle farklı yörelerden derlenen türkü, ninni,

mani gibi Anonim Halk Şiiri türlerinde aynı dizelerin kullanıldığı görülmüştür. Bu

durum farklı coğrafyada yaşayan aynı kültürün insanlarının ortak bir kaynaktan

beslendiğinin en güzel kanıtıdır. Ayrıca incelenen pek çok türkünün ise birbirinden

çok uzak yörelerde hiç değişmeden aynen dillendirildiği görülmüştür. Bu da Halk

Şiiri türlerinin çok hızlı yayılabildiğini ve yüzyıllar geçmesine rağmen kalıcı

olduğunu göstermektedir.

Kültür mirasımızın özellikle sözlü gelenekten beslenip geliştiğini de hesaba

katarsak pınarın sadece su olarak düşünülmesi elbette kabul edilemez; çünkü bir
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unsur her zaman ilk oluştuğundaki anlamıyla kullanılmaz. Kullanan topluma ve

toplumun kültürüne, yaşam felsefesi ve inançlarına göre yeni anlamlar, yeni

özellikler kazanır. İşte pınarlar bu bahsettiğimiz durumlardan oldukça etkilenmiştir.

Araştırmamızda incelenen Anonim Halk Şiiri türleri olan mani, türkü, ağıt,

ninni, bilmece, tekerleme; Âşık Şiiri türleri olan koşma, semai, varsağı, destan ve

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri türleri olan ilahi, nefes, deme ve hikmetler bizim

yaşamımız ve inancımızla yoğrulan kültürümüzün paha biçilmez değerleridir.

Halk edebiyatı nazım türlerinde yaptığımız incelemelerde pınar motifine

azımsanamayacak kadar çok rastlanmıştır. Halk pınarları hayatlarının bir parçası

olarak görmüş ve dillendirdiği şiirlerde pınarı çok farklı anlamlarda sıklıkla

kullanmıştır.

Bu araştırmada halk şiiri örnekleri türlerinin özelliği de dikkate alınarak farklı

bölümlerde incelenmiştir. Ayrıca bu farklı bölümlere verilen örnekler de motifin

örnekteki anlamı ve görevi dikkate alınarak sınıflandırılmıştır.

Halk edebiyatında pınar motifi ile ilgili kapsamlı bir araştırma henüz

yapılmadığından bu motifin de incelenmesi gerektiğini düşündük.

Yaptığımız bu araştırmada birçok kaynak taranmış ve taranan bu kaynaklarda

pınarın geçtiği yerler seçilmiş ve bunlarla ilgili değerlendirmeler verilmiştir. Bu

değerlendirme ve örneklere bakıldığında pınarın bir motif olarak incelenmesinin bir

zaruret olduğu görülmektedir. Bu gerekliliği az da olsa yerine getirmek için tez

konusunu özellikle pınar motifi olarak seçtik. Yapılan araştırma, inceleme ve

değerlendirmelerle oluşturulan bu tezle halk edebiyatı motif incelemelerine bir

yenisinin eklendiğini düşünüyoruz.

Pınarın kullanıldığı yerleri tespit ederek pınarın halk edebiyatı açısından

önemini göstermeyi amaçladığımız bu çalışmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara

esin kaynağı olmasını dileriz.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


188

KAYNAKÇA

ACAR, İsmail Hakkı, (1990),Zara Folkloru, İstanbul: Özemek Matbaası

AÇIKGÖZ, Halil, (1987), Âşık Deryami: Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: Adapazarı

Belediyesi Yayınları No.2, TÜRKİYAT Matbaacılık

AKGÜL, Necmi, (1985), Rize Manileri, İzmir: Fatih Matbaası

ARTUN, Erman, (2001), Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara: Akçağ

Yayınları

AVAN, Yasemin, (1995), Aksaraylı Âşıklar, Aksaray: Aksaray Valiliği Kültür

Yayınları No:2

BAŞGÖZ, İlhan, (1993), Türk Bilmeceleri 2, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları

BEKKİ, Salahaddin,(2004), Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul:

Kitabevi Yayınları

BEYDİLİ, Celal, (2005),Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Ankara: Yurt Kitap

Yayınları

BORATAV, Pertev Naili,(2000), Tekerleme: Türk Halk Masalının Tipolojik ve

Stilistik İncelemesine Katkı, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları

ÇELEBİOĞLU, Amil, Y. Z. ÖKSÜZ,(1995), Türk Bilmeceler Hazinesi, İstanbul:

Kitabevi Yayınları

ÇELEBİOĞLU, Amil,(1995), Türk Maniler Hazinesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları

ÇELEBİOĞLU, Amil,(1995), Türk Ninniler Hazinesi, İstanbul: Kitabevi Yayınları

ÇELİK, Ali, Manilerimiz ve Trabzon Manileri, Ankara: Akçağ Yayınları

ÇIKMAN, Zeki, (1977), Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz, Ankara: Kültür

Bakanlığı Yayınları:279 Halk Kitapları:8, Pars Matbaası

ÇİFTLİKÇİ, Ramazan, (2000), Arapgirli Halk Şairi FEHMİ GÜR: Hayatı-

Sanatı-Bütün Şiirleri-I, Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yayınları: 2

ÇİNE, Hamit, (2003), Burdur’dan Damlalar, Burdur: Arzu Ofset ve Reklam Ajansı

ÇOBANOĞLU, Özkul, (2000), Âşık  Tarzı Kültür  Geleneği  ve  Destan  Türü,

Ankara: Akçağ Yayınları

ÇOBANOĞLU, Özkul,(1993),“Türk Kültür Tarihinde Su Kültü”,Türk Kültürü,

Ankara

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


189

DEMİR, Necati-Fikriye,(2010), Türk Ninnileri, Ankara: Sarkaç Yayınları

DUYMAZ, Ali,(2002) İrfanı Arzulayan Sözler Tekerlemeler, Ankara: Akçağ

Yayınları

DÜZGÜN, Dilaver, (1997), Âşık Mevlüt İhsani, Erzurum: Atatürk Üniversitesi

Yayınları No:851

DÜZGÜN, Dilaver,(1977), Âşık Mustafa Ruhani: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden

Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No:853

DÜZGÜN, Dilaver, (1977), Âşık Yaşar Reyhanî: Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden

Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No:852

EKİCİ, Savaş, (2000), Elazığ-Harput Müzikleri Folkloru, Sakarya: Sakarya

Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi

ELİADE, Mircea, (1992),İmgeler ve Simgeler,(nşr:M.Ali Kılıçbay),Ankara:İnsan

Yayınları

ELİADE, Mircea, (1995),Kutsal ve Dindışı, Ankara: Gece Yayınları

EROL, Aydil,(1992), Şarkılarla Şiirlerle Türkülerle ve Tarihi Örneklerle

Adlarımız, Ankara: Çağrı Yayınları

ESEN, Ahmet Şükrü, (1997),Anadolu Ağıtları, İstanbul: İletişim Yayınları

GÖKSU, M. Hasan, (1996), Manilerimiz, İstanbul: Say Yayınları

GÖLPINARLI, Abdülbaki,(1992), Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul: İnkılâp

Yayınevi

GÖRKEM, İsmail, (2006), Yeni Bilgiler Işığında Dadaloğlu Bütün Şiirleri,

İstanbul: E Yayınları

GÖRKEM, İsmail, (2003), Türk Edebiyatında Ağıtlar, İstanbul: Akçağ Yayınları

GÖZLER, H. Fethi, (1970), Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, İstanbul: İnkılâp ve Aka

Kitabevleri Koll. Şti.

GÜZEL, Abdurrahman, (2009), Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ

Yayınları

GÜNAY, Umay, (l986),Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara

GÜNAY,Umay, Masallarda Değişen Motifler ve Tesirleri, Türk Kültürü, Ankara

HALICI, Feyzi, (1992),Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Güldeste,

Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

İNAN, Abdulkadir, (1986),Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara: Yeni Asya
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Yayınevi

İNAN, Abdulkadir, (1976),Eski Türk Dini Tarihi, İnan Makaleler, I,İstanbul

İPEK, Emel,(2005),Türk Masalları, İstanbul: Karanfil Yayınları

İSMAİL, İsmail, N.GÜNAYDIN, H. ZÜLFİKAR, (1998), Türkçe  Sözlük  II,

Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

KALAFAT, Yaşar, (1990),Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri,

Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları

KARA, Ruhi, (1993), Erzincan Manileri, Ankara: Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı Yayınları(ERYAKSAN) No:1

KARA, Ruhi,(1993),Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Erzincan

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

KARADENİZ, Bekir, (2007), 1900’dan 2000’e Halk Şiiri,  Ankara:  Atılım

Üniversitesi Yayınları

KEMAL, Yaşar, (1999), Ağıtlar, İstanbul: Adam Yayınları

KESKİN, Özgen, ( l984),Türk Saz Şairliği ve Ardanuçlu Efkârî, Bursa

KÖPRÜLÜ, M. Fuad, (2004), Saz Şairleri, Ankara: Akçağ Yayınları

KURNAZ, Cemal, (1997), Türküden Gazele, Ankara: Akçağ Yayınları

MİRZAOĞLU, F. Gülay,(2003), Çukurova Bozlağı, Ankara: Binboğa Yayınları

NASRATTINOĞLU, İrfan Ünver, (1992), Doğumunun 110. Yıldönümü

Dolayısıyle Yüce Atatürk’e Deyişler-Güldeste, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi

Yayını-SAYI:59

NECDET, Ahmet,(1997),Tekke Şiiri, İstanbul: İnkılâp Yayınları

OĞUZ, M.Öcal,(2010),Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları

OKTÜRK, Şerif, (1998),Türk Mânileri Antolojisi Güldeste, İstanbul: Kastaş

Yayınları.

OYMAK, İskender,(2002),Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri,

Malatya: Kubbealtı Yayıncılık

ÖGEL, Bahaeddin,(1988),Türk Mitolojisi II (Kaynakları ve Açıklamaları ile

Destanlar), İstanbul: T.D.A.V. Yayınları

ÖGEL, Bahaeddin,(1995),Türk Mitolojisi II, Ankara:  Türk Tarih Kurumu Basımevi

ÖNAL, Mehmet Naci,(2005) Muğla Efsaneleri, Muğla: Muğla Üniversitesi
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Yayınları

ÖNDER, Mehmet, (1976),Anadolu Efsaneleri, Ankara: Ekonomik ve Sosyal

Yayınlar

ÖZARSLAN, Metin, (2001), Erzurum Âşıklık Geleneği, Ankara: Akçağ Yayınları

ÖZBEK, Mehmet, (1994), Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul: Ötüken Neşriyat

ÖZÇELİK, Mustafa, (2005), Türk Tasavvuf Edebiyatı Sufi Şiirler Antolojisi,

İstanbul: Lamure Yayınları

ÖZDEMİR, Ahmet Z.,(1994), Öykülerle Ağıtlar, Ankara: Kültür Bakanlığı

Yayınları

ÖZDEMİR, Ahmet Z., (2007), Avşarlar ve Dadaloğlu, Ankara: Ürün Yayınları

ÖZEN, Kutlu,(1996),Sivas ve Divriği Yöresinde Eski Türk İnançlarına Bağlı

Adak Yerleri, Sivas: Dilek Matbaası

ÖZMEN, İsmail, (1998), Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi c.1-5, Ankara: Kültür

Bakanlığı Yayınları

ÖZMEN, İsmail, (2002), Teslim  Abdal  Hayatı ve  Şiirleri, Ankara: Kültür

Bakanlığı Yayınları:2948

ÖZTELLİ, Cahit, (1983),Halk Türküleri Evlerinin Önü, İstanbul: Özgür Yayınları

PJESME, İzabrane, (1993), Yunus Emre, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları/1536

SAKAOĞLU, Saim, (1980),Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve

Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi

SAKAOĞLU, Saim, (2004), Karaca Oğlan, Ankara: Akçağ Yayınları

SAKAOĞLU, Saim, (1973), Gümüşhane Masalları Metin Toplama ve Tahlil,

Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları

SAKAOĞLU, Saim, (2003), 101 Anadolu Efsanesi, Ankara: Akçağ Yayınları

SAKAOĞLU, Saim-A. B. ALPTEKİN-E. ŞİMŞEK, (1992), Nureddin SEYİDOV:

Azerbaycan Tapmacaları Bilmeceleri, Elâzığ: Elazığ Belediyesi Yayınları

SARAÇOĞLU, Ali, (1999), Ercişli Emrah, Ankara: Kültür Bakanlığı

Yayınları:2300

SATOĞLU, Abdullah, (1970),Kayseri Şairleri: Başlangıçtan Bugüne Kadar,

Ankara: As Matbaası

SEYİDOĞLU, Bilge, (1985), Erzurum Efsaneleri, Ankara: Kültür ve Turizm

Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 65, Halk Edebiyatı Dizisi: 11
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SUNGUROĞLU, İshak, (1961), Harput Yollarında C.3, İstanbul: Elazığ Kültür ve

Tanıtma Vakfı Yayınları No:2

ŞİMŞEK, Hüseyin G., N.PALACI, (2001), Ankara Halk Türküleri ve Oyun

Havaları Nota Kitabı, Ankara:  Vekam (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları

Merkezi) Yayınları No:3

TANYU, Hikmet, (1987),Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara: Ankara

Üniversitesis Yayınları

TÜRKMEN, Fikret, A. İNAYET, (1995),Manas Destanı, Ankara: Akçağ Yayınları

THOMPSON, Stith, (1946),The Folktale, New York: The Dryden Press

YAKICI, Ali,(2007),Halk Şiirinde Türkü, Ankara: Akçağ Yayınları

YÜCEL, Selami,(2009),Tüm Türküler, Ankara: Yosun Ofset

Derleme Sözlüğü II, (1993), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Derleme Sözlüğü IV, (1993), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Edebiyat Ansiklopedisi, (1991), Milliyet Gazetesi

Türk Folklorundan Derlemeler,(1986/1), Ankara: Milli Folklor Araştırma Dairesi

Yayınları

Türk Folklorundan Derlemeler, (1987), Ankara: Milli Folklor Araştırma Dairesi

Yayınları

Türk Folklorundan Derlemeler, (1987),Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları

Türk Folklorundan Derlemeler, (1986/1), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları

Türk Halk Müziğinden Seçmeler 1, (2004), Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları

No:104

Türk Halk Müziğinden Seçmeler 2, (2005), Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları

No:104

Türk Halk Müziğinden Seçmeler 3, (2006), Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları

No:104

www.turkudostlari.net

www.turkuler.com/sozler/turku_agacliktan_arar_gelir.html

www.turkuler.com/sozler/turku_al_tavandan_belleri.html

www.turkuler.com/sozler/turku_asagidan_gelir_aldiramadim.html

www.turkuler.com/sozler/turku_asayim_karli_daglar_asayim.html
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www.turkuler.com/sozler/turku_atlar_egerlendi_geldi_kapiya.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ay_oglan_tatar_misin.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ay_oglan_tatar_misin_comudum..html

www.turkuler.com/sozler/turku_bad-i_saba_derler_erken_esene.html

www.turkuler.com/sozler/turku_baginda_gulun_var.html

www.turkuler.com/sozler/turku_basinda_altin_para.html

www.turkuler.com/sozler/turku_baydigin_basinda_duman_irimaz.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ben_asigim_bahardaki_gullere.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ben_pinara_varmisem.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ben_yarimi_gordum_ask_pinarinda.html

www.turkuler.com/sozler/turku_bir_cift_gavlak_kosarım.html

www.turkuler.com/sozler/turku_bir_oda_yaptirdim_hurma_dalindan.html

www.turkuler.com/sozler/turku_biter_biter_de_kirsehirin_gulleri_biter.html

www.turkuler.com/sozler/turku_bogazinda_hakik_var.html

www.turkuler.com/sozler/turku_bu_pinar_esme_pinar.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ciktim_daglarin_basina.html

www.turkuler.com/sozler/turku_cosar_kocyigitler_cosar.html

www.turkuler.com/sozler/turku_dagdan_kestim_cinari.html

www.turkuler.com/sozler/turku_daramis_zulfunu_dokmus_gerdana.html

www.turkuler.com/sozler/turku_dirmilcikten_gider_yaylanın_yolu.html

www.turkuler.com/sozler/turku_dost_yarasi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_dumanlı_yayla_basi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_elindedir_baglama.html

www.turkuler.com/sozler/turku_erisin_daglarin_kari_erisin.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ermenek_turkusu.html

www.turkuler.com/sozler/turku_evlerinin_onu_bir_ufak_yokus.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ey_erenler_bir_kamile_danistim.html

www.turkuler.com/sozler/turku_findik_toplayan_kizlar.html

www.turkuler.com/sozler/turku_geydigim_mavrim.html

www.turkuler.com/sozler/turku_gönül_bir_güzeli_sevmis_ayrılmaz.html

www.turkuler.com/sozler/turku_gul_dalina_gonmus_bulbul_yavrusu.html

www.turkuler.com/sozler/turku_gurgeninin_gazeli.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


194

www.turkuler.com/sozler/turku_hadi_gidelim_baglara.html

www.turkuler.com/sozler/turku_her_sabah_her_sabah_gel_gec_buradan.html

www.turkuler.com/sozler/turku_igdeler_goverdi_mi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ilahi_dostun_bagina.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ilgin_ilgin_esen_seher_yelleri.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ince_elegim_duvarda.html

www.turkuler.com/sozler/turku_indim_dere_irmaga.html

www.turkuler.com/sozler/turku_kara_uzum_salkimi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_karsidan_asik_gelir.html

www.turkuler.com/sozler/turku_kemencemin_basinda.html

www.turkuler.com/sozler/turku_kız_pinar_basinda_testi_doldurur.html

www.turkuler.com/sozler/turku_kizardi_kayalar_al_geydi_daglar.html

www.turkuler.com/sozler/turku_koprunun_alti_pinar.html

www.turkuler.com/sozler/turku_koyun_bacalari.html

www.turkuler.com/sozler/turku_male.html

www.turkuler.com/sozler/turku_menevsesi_tutam_tutam.html

www.turkuler.com/sozler/turku_molla_ahmet.html

www.turkuler.com/sozler/turku_nasip_olsa_yine_gitsem_yaylaya.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ogul.html

www.turkuler.com/sozler/turku_orene_vardim_da_oren_hoyugu.html

www.turkuler.com/sozler/turku_persembenin_duzleri.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_basi_ben_olayim_1.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_basinin_gulleri.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_seni_neydip_netmeli.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinar_senin_ne_sevdali_basin_var_1.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_gel_ki_gorem.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_varmadin_mi_1.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_varmadin_mi_2.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinara_vurdum_gazmayi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basina_kurmus_kazani.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basinda_ben_gordum_onu.html

www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basinda_testin_varmis.html
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www.turkuler.com/sozler/turku_pinarin_basindan_ufak_tas_gelir.html

www.turkuler.com/sozler/turku_sabahinan_esen_seher_yeli_mi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_seftali_agacları.html

www.turkuler.com/sozler/turku_seher_vakti_evinize.html

www.turkuler.com/sozler/turku_sen_olasin_urgup_dumanin_gitmez_cemalim.html

www.turkuler.com/sozler/turku_simsir_pinarin_ustuyem.html

www.turkuler.com/sozler/turku_su_gelinin_merdivenden_inisi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_suya_giden_al_yazmayi_gelin.html

www.turkuler.com/sozler/turku_tosyadan_geliyor_pirinci.html

www.turkuler.com/sozler/turku_urganlari_ulam_ulam_ulali.html

www.turkuler.com/sozler/turku_visne_dali_egilmis.html

www.turkuler.com/sozler/turku_ya_hizir_semahi.html

www.turkuler.com/sozler/turku_yol_ustunde_karakol.html

www.turkuler.com/sozler/turku_yosun_tutmus_pinarlari_akmiyor.html

www.turkuler.com/sozler/turku_yuce_dag_basında_bir_ulu_pinar.html

*Yukarıdaki İnternet Adreslerine Erişim Tarihi: 21.10.2010-10.12.2010
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	ANONİM HALK ŞİİRİNDE KULLANILAN PINAR MOTİFİ
	1.1 MANİLERDE KULLANILAN PINAR
	1.1.1 BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.1.2 BEDDUA VE SERZENİŞ YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.1.3 MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.1.4 EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA PINAR
	1.1.4.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.1.4.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM VE BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR

	1.2 TÜRKÜLERDE KULLANILAN PINAR
	1.2.1 BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.2.2 BEDDUA VE SERZENİŞ YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.2.3 MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.2.4 EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA PINAR
	1.2.4.1 KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR
	1.2.4.2 MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR


	1.3 AĞITLARDA KULLANILAN PINAR
	1.4 NİNNİLERDE KULLANILAN PINAR
	1.5 BİLMECELERDE KULLANILAN PINAR
	1.6 TEKERLEMELERDE KULLANILAN PINAR

	ÂŞIK ŞİİRİNDE KULLANILAN PINAR MOTİFİ
	2.1   KOŞMALARDA KULLANILAN PINAR
	2.1.1   GÜZELLEMELERDE KULLANILAN PINAR
	2.1.1.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.1.1.2   BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.1.1.3   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR
	2.1.1.3.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.1.1.3.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR


	2.1.2   TAŞLAMALARDA KULLANILAN PINAR
	Âşık Edebiyatının kollarından biri olan koşmanın bir türü de taşlamadır. Taşlamalar yergi ve eleştiri şiirleridir. Bu bölümde taşlamalarda geçen pınarlar ve pınarların kullanıldığı anlamlar yer almaktadır.
	2.1.2.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.1.2.2   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR
	2.1.2.2.1   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR


	2.1.3   KOÇAKLAMALARDA KULLANILAN PINAR
	Koçaklama; yiğitlik, kahramanlık ve savaş gibi konuları işleyen koşmalardır. Pek çok koçaklamada da pınar motifinin kullanıldığı görülmektedir. Bu şiirlerden alınan dörtlükler aşağıda yer almaktadır.
	2.1.3.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR

	2.1.4   AĞITLARDA KULLANILAN PINAR
	2.1.4.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.1.4.2   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR
	2.1.4.2.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.1.4.2.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR



	2.2   SEMAİLERDE KULLANILAN PINAR
	Âşık edebiyatı nazım türlerinden biri de semaidir. Koşmayla aynı konuları işlemesi, kafiye şeması gibi özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Semai ile koşma arasındaki farklar ise semainin ezgisi ve sadece sekizli hece ölçüsüyle yazılmasıdır.
	2.2.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.2.2   BULUŞMA YERİ OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.2.3   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR
	2.2.3.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR
	2.2.3.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR


	2.3   VARSAĞILARDA KULLANILAN PINAR
	2.4   DESTANLARDA KULLANILAN PINAR

	DİNİ-TASAVVUFİ HALK ŞİİRİNDE KULLANILAN PINAR MOTİFİ
	DİNİ-TASAVVUFİ HALK ŞİİRİNDE KULLANILAN PINAR MOTİFİ
	3.1.1   MEKÂN (YER)  ADI OLARAK KULLANILAN PINAR
	3.1.2   EDEBİ SANATLARDA VE ANLATIMLARDA KULLANILAN PINAR
	3.1.2.1   KİŞİLEŞTİRME OLARAK KULLANILAN PINAR
	3.1.2.2   MECAZ ANLAM, YAN ANLAM, BENZETMELERDE KULLANILAN PINAR


	3.2   HİKMETLERDE KULLANILAN PINAR


