
Zamana Karşı Tanıtım Dergisi Dekon İnşaat - Cevdet Erdem’in Desteği ile Hazırlanmıştır.

Kazdağı Koşuburnu Köyü Tahtacı Türkmenlerinin “zamana meydan okuyan” 
kültürel ve tarihi duruşlarının belgeseli

10-17-24

Mart 2011 

Saat: 21:00

ÜÇ BÖLÜM

KAZDAĞI TAHTACI TÜRKMENLERİ



Sibirya içlerinden Anadolu’nun en batı ucu Kazdağı’na kadar gelen
Türk tarihinin kültür kotları “damgalar” zamana karşı yaşamaya devam ediyor.



3

Yapımcı - Yönetmen	 :	 Servet	SOMUNCUOĞLU

Koordinasyon : Sinan YAKA

Görüntü Yönetmeni  : Ahmet Veysel BABAN

Kamera : Ahmet Veysel BABAN

	 	 Kamber	KOYTAVİLOĞLU

Kurgu	 :	 Şerife	ERDOĞAN	–	Kartal	UZUN

Danışmanlar	 :	 Prof.	Dr.	Yusuf	HALAÇOĞLU

	 	 Prof.	Dr.	Ahmet	TAŞAĞIL

	 	 Prof.	Dr.	Musa	TAŞDELEN

	 	 Doç.	Dr.	Muharrem	KAYA

	 	 Dr.	Mustafa	AKSOY

	 	 Öğr.	Gör.	Hasan	ÇAKICI

	 	 Araştırmacı	Yakup	Yesari	GÖKÇE

Prog. Metni ve Fotoğraflar	 :	 Servet	SOMUNCUOĞLU

Müzik Yönetmeni	 :	 Cengiz	ÖZKAN

Müzik Düzenleme	 :	 Engin	ARSLAN

Seslendiren	 :	 Harun	YÖNDEM

Yapım - Yönetim Yrd.	 :	 Yasin	Cemal	GALATA

Yayın Tarihleri : 10-17-24 MART 2011

Yayın Saati : 21.00

Yayınlanacağı Kanal : TRT TURİZM VE BELGESEL

  KANALI

Zamana	Karşı	Tanıtım	Dergisi’nde	kullanılan	fotoğraflar	Servet 
Somuncuoğlu’na	 aittir.	 Derginin	 Tasarımı	 Atokyay - Hüseyin 
Kozdibi tarafından	 yapılmıştır.	 Baskı:	 Ege Basım	 Tanıtım	
Dergisi	süreli	veya	süresiz	yayın	değildir,	basını	bilgilendirme	
amaçlıdır.	Ücretsizdir.	

İLETİŞİM VE BİLGİ:
Servet SOMUNCUOĞLU  0 533 209 65 67

servet.somuncuoglu@trt.net.tr	•	somuncuoglu@yahoo.com
Sinan YAKA 0 532 490 04 31

sinan.yaka@trt.net.tr

S
a

rı
kı

z 
T

ü
rb

es
i

ZAMANA KARŞIkünye



Türk	kültür	tarihine	yönelik	araştırmalar	günden	
güne	şekil	değiştirmekte,	çok	farklı	boyutlara	
ulaşmaktadır.	Özellikle	de	son	yirmi	beş	yıl	içinde	

görselliği	hayatımızın	içine	katan	televizyon	yayın-
larının	yaygınlaşması,	tarihe	ve	kültüre	dair	birçok	
belgesellerin	yapılması	yazılı	kaynaklar	çerçevesinde	
kalan	tarihe	bakış	açımızı	değiştirmiştir.	Artık	dünyanın	
hiçbir	yeri	hiç	kimseye	uzak	değil.	Bizim	kuşaklarımızın	
unutamadığı	“İpek	Yolu”	belgeseli	bir	anlamda	bize	çok	
yakınımızdaki	uzakları	gösterdi.

TRT,	yayın	tarihine	başladığı	günden	bu	yana,	
maliyet	ve	emek	açısından	çok	fazla	götürüsü	olan	bel-
geselleri	hiçbir	zaman	ihmal	etmedi.	Aksine,	bu	yönde	
her	zaman	en	önde	olmaya	gayret	gösterdi		ve	de	en	
önde	oldu,	bir	çok	ilklere,	unutulmazlara	imza	attı.	Biz	
bir	hamle	daha	öteye	geçtik	ve	bir	yıl	öncesinde	TRT	
Turizm	ve	Belgesel	Kanalı’nı	yayına	soktuk.	Henüz	daha	
bebek,	büyüyecek	ve	bir	gün	onun	sesini	bütün	dünya	
duyacak.	Belgesel	yayıncılığındaki	deneyimi	ile	TRT	
dünyada	sayılı	yayın	kuruluşları	arasında	yer	almak-
tadır.	İşte	bu	deneyimlerimize	güveniyor	ve	inanıyoruz.	
Bu	inanç	ve	güvenle	kurduğumuz	belgesel	kanalı	kısa	
zamanda	ciddi	mesafeler	almış,	dünyada	ilk	kez	uygu-
lanan	“dalgalı	yayın”	ile	dünya	TV	yayıncılığında	dik-
katleri	üzerine	çekmeyi	başarmıştır.	

İddiamız	şudur:	TRT	Turizm	ve	Belgesel	Kanalı	ile	
Türkiye	yeni	baştan	keşfedilecektir	ve	bu	keşif	baş-
lamıştır.	Uzun	ve	yorucu	çalışmalar,	sınırsız	emekler	
harcanan	belgesellerimiz	yayına	birer	birer	girmekte	
olup	yapılan	her	iş	çok	olumlu	tepkiler	almıştır.	Anadolu	
arkeolojisinde	gerçek	bir	keşfi	ekranlara	taşıyan	“Dam-
gaların	Göçü”	belgeseli	ile	Anadolu	Türk	tarihi’nin	yeni	
baştan	sorgulanmasına	yol	açacak	soruları	gündeme	
getiren	kurumumuzun	değerli	yapımcı	-	yönetmenlerin-
den	Servet	Somuncuoğlu	aynı	yayın	sezonu	içinde	ikin-
ci	belgeselini	de	ortaya	koyma	başarısını	göstermiştir.	
Kendisini	yürekten	kutluyorum	ve	sizleri	Kazdağları’nda	
büyük	bir	düğüne	davet	ediyorum.

Söylencelerin	dağı	Kazdağı’nda	yüzyıllardır	yaşa-
nan	bir	gerçek	var.	Uzaktan	bakınca	söylence	ama	içine	
doğru	adım	atınca	gerçeğin	ta	kendisi	orada	duruyor	
ve	bu	gerçek,	TRT	farkı	ile	ilk	kez	TRT	Turizm	ve	Belgesel	
Kanalı’nda	“Zamana	Karşı”	belgeseliyle	ekrana	geli-
yor….

Saygılarımla…..

İBRAHİM ŞAHİN
TRT GENEL MÜDÜRÜ

TRT Turizm ve Belgesel Kanalı ile 
Türkiye yeni baştan keşfedilecek-
tir ve bu keşif başlamıştır. 
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Söylencelerin	dağı	Kazdağı’nın	 kuzey	eteklerindeki	
Koşuburnu	köyünde	çağlar	ötesinden	bugüne	ka-
dar	saklanmış	gerçeküstü	bir	masaldı	yaşadığımız.		

Sanki	Salur	Kazan	ayağa	kalkmış,	otağını	kurarak	toy	ey-
lemiş	ve	Dede	Korkut,	elinde	kopuzu	ile	gelmiş	boy	boyla-
mış	ve	soy	soylamıştı.	Önce	köy	mezarlığında,	ardından	
Düzdede’de.	Yaşadıklarımız	onların	her	yıl	yaşadıklarıydı	
ama	 biz	 ilk	 kez	 görüyor	 ve	 görüntülüyorduk.	 Daha	 ön-
cesinde	dışarıdan	biri	pek	görmemişti	bu	 törenleri.	On-
lar,	 Orta	 Asya’nın	 derinliklerinden	 getirdikleri	 	 kültürü	
bugüne	kadar	saklamış,	yaşatmış	ve	yaşamışlardı.	 6,	 7,	
8	Mayıs’ta	 yaz	 başı	 bayramını,	 Kasım	 sekizinde	 ise	 yıl-
başını	kutluyorlardı.	Erkek	çocuklar	için	“ad	verme”	gibi	
“saç	kırkım	töreni”	yapıyorlar,	ad	ve	şan	verir	gibi	malını,	
mülkünü	ayırt	edip	sahip	olduğu	varlığı	and	içerek		ço-
cuğa	verdiklerini	söylüyorlardı.	Burası,	Koşuburnu	Köyü,	
gerçek	ve	tartışılmaz	bir	şekilde	Türk	kültürünün	binlerce	
yıllık	laboratuarı	olma	özelliğini	hala	koruyordu…

Yaklaşık	iki	yıl	süren	bir	temaslar	zinciri	sonucu	kabul	
gördük	 ve	 Zamana	 Karşı’nın	 çekilmesi	 fikrini	 benimse-
mişlerdi.	

Bu	hiç	kimse	ya	da	hiçbir	kurum	için	değil,	doğrudan	
Türk	kültürü	için	büyük	bir	kazançtı.	Onlar	yüzlerce	yıldır	
sakladıkları	törenlerini	bize	açmışlardı.	Çalışmamız	süre-
since	özenli	olduk	ve	ekrana	çıkacak	iş	içinde	aynı	özeni	
koruyacağımız	sözünü	verdik.	Üç	bölüm	halinde	ekranda	
görecekleriniz	yalın	gerçeklik	içinde	yaşananlardan	iba-
rettir.	Bizim	çok	fazla	bir	yorumumuz	yok.	Sadece	gördük-
lerimizi	aktarmaya,	anlatmaya	çalıştık.	

Çanakkale,	 Bayramiç,	 Ayvacık	 ve	 Balıkesir	 Edre-
mit	 ilçesine	 bağlı	 yirmi	 dokuz	 Türkmen	 Köyü’nde	 aynı	
kültür	 küçük	 farklılıklarla	 yaşanıyor.	 Bizim	 Bayramiç’in	
Koşuburnu	 Köyü’nü	 seçmemizin	 sebebi,	 otantik	 özellik-
lerin	orada	çok	daha	yoğun	olarak	yaşanıyor	olmasıydı.	
Kazdağı	Türkmenlerinin	birçok	ortak	noktası	var.	Hepsi-
nin	buluştuğu	yer,	Kazdağı’nın	zirvesinde	yer	alan	“Sa-
rıkız	 Türbesi”.	 Sarıkız’ın	 dışında	 bizim	 çalışmamızın	 bir	
kısmını	 oluşturan	 Düden	 ve	 Düzeğrek	 mezarlıkları	 da	
onların	ortak	değerleri	arasında	yer	alıyor.	Bu	mezarlık-
larda	 ise,	 çok	yakın	 zamanlara	kadar	mezar	 taşlarında	

sadece	 damgalar	 var.	 Düzeğrek	 mezarlığındaki	 balbal	
ise,	hepimizi	şaşırttı.	Koşuburnu	Köyü’nün	eski	mezarlığı	
olan	“Türkmen	Mezarlığı”	ve	köyün	yeni	mezarlığında	da	
damgalı	mezar	taşları	mevcut.	Bu	mezarlıklar	ve	damga-
lar	 ele	aldığımız	 konuya	ayrı	bir	derinlik	 ve	dahirili	 bir	
boyut	daha	ekledi.

Bir	belgeselin	ortaya	çıkmasında	hazırlık	çalışmaları-
nın	doğru	ve	eksiksiz	olarak	yapılmasının	önemi	 tartışıl-
maz.	 İşte	bu	aşamada	Kaptan	Mustafa	Can,	Cevdet	 Er-
dem	ve	Hakkı	Kurtuluş	2008	yılı	Nisan	ayında	başlayan	ve	
iki	yıl	süren	hazırlık	çalışmalarına	sürekli	destek	oldular.

İki	 yıla	 yayılan	 saha	araştırmaları	 ve	 ön	hazırlıktan	
sonra	 01	 –	 13	 Mayıs	 2010	 tarihde	 çekim	 çalışmalarımı-
zı	 gerçekleştirdik.	 Koordinasyonu	 prodüktör	 arkadaşı-
mız	Sinan	Yaka	sağladı.	Görüntü	Yönetmenimiz	Ahmet	
Veysel	Baban	ve	Kameraman	Kamber	Koytaviloğlu	gün	
doğumundan	gün	batımına	kadar	süren	çekimlerde	ola-
ğanüstü	özveri	ile	çalıştılar.	Montaj	sürecinde	Şerife	Erdo-
ğan	ve	Kartal	Uzun	sabırla	uğraştılar.	

Projemizin	uygulama	aşamasında,	TRT	Turizm	ve	Bel-
gesel	Kanalı	Koordinatörü	Hüdai	Yılmazkan,		TRT	İstan-
bul	Müdürü	Şakir	Özbek,	Yapım	Koordinatör	Yard.	İlhan	
Süzer,	Yapım	Koordinatörlüğü	Müdür	V.	Ümmihan	Çetin,	
Prodüksiyon	Kaynakları	Müdür	V.	Saim	Tuygan	destekle-
rini	esirgemediler.	

Saha	çalışmasında	bizimle	birlikte	olan	Prof.	Dr.	Yusuf	
Halaçoğlu,	 Prof.	 Dr.	 Ahmet	 Taşağıl,	 Prof.	 Dr.	Musa	 Taş-
delen,	Doç.	Dr.	Muharrem	Kaya,	Dr.	Mustafa	Aksoy,	Öğr.	
Gör.	Hasan	Çakıcı	akademik	katkıda	bulundular,	değer-
lendirme	 aşamasında	Yakup	Yesari	Gökçe	 bilgisini	 	 ve	
emeğini	esirgemedi.	

Çanakkale	Bayramiç	Koşuburnu	Köyü	halkı	günlerce	
bizi	konuk	etti,	her	şeyin	iyi	olması	için	ellerinden	geleni	
esirgemediler,	bize	yüreklerini	ve	sofralarını	açtılar.	Türk	
kültürünün	kaybolmak	üzere	olan	binyıllar	öncesine	ait	
kültür	kodlarını	ve	güzelliklerini	hepimize	yaşattılar.	

“Zamana	Karşı”	belgeseli,	bütün	bu	gayret	ve	emek-
lerle	ortaya	çıktı.	Gayret	ve	emeklerini	esirgemeyen,		kat-
kıda	bulunanların	hepsine	yürekten	teşekkür	ediyorum.		

Saygılarımla…

SERVET SOMUNCUOĞLU
YAPIMCI YÖNETMEN 

zamana karşı
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Çanakkale	yakınlarında.	Çanakkale,	Bayramiç	ile	
Ezine	yakınlarında.	Çanakkale,	Bayramiç,	Koşu-
burnu	Köyü.	Kaz	Dağlarının	eteklerinde.	

Servet’le	aramızdaki;	“Moruk,	ölülerini	yatak	-	yor-
ganla	gömüyorlar,	eski	bir	geleneğin	izini	sürüyorlar…
”benzeri	konuşma,	beni	de	ekledi	Servet’in	uzunca	bir	
zamandır	izini	sürdüğü	hikayelerden		birinin	daha	içine	
girdik. Olay	Kazdağlarında	geçiyordu	ve	kazdağları	
çok	da	uzun	olmayan	bir	yolun	ucundaydı,	gittik.

Tanıştık	Koşuburnulu	köylülerle,	bu	mevzular’	çok	
konuşuldu,	çok	deşildi	internetsever	ve	araştırmacı	
köylülerle;	izzet	ikramda	kusur	etmediler,	hatta	abart-
tılar.	Yemekleri	bilindik,	sunuşları	güleryüzlüydü.	Kuru	
fasulye,	pilav,	çorba,	keşkek.	Bu	eski	yemeklere	patates	
kızartması	ve	salata	da	eklemişler,	fena	olmamış.

Birkaç	salçalı	ve	etli	yemek	daha	var	elbette	ve	ha-
mur	işleri…

Kadınlar,	çocukları	sevsin	diye	mi		bu	kadar	güzel	
yemek	yaparlar	her	yerde,	her	zaman	acaba?

Bu	köyde	de	çocuklar,	çok	kıymetli	ve	başroldeler,	ne	
güzel.

Fakat	bu	köylüler,	çekim	gezilerimize	katılan	değerli	
bilim	insanlarının	daha	yerinde	ve	derin		belirlemeleri,	
değerlendirmelerine	konu	şeyler	yapıyorlar.	

Şöyle	ki:	Hayatın	temel	eşiklerinden	geçerken	me-
sela	çocukluktan	çıkarken,	evlenirken,	ölürken	(yani	
öldüklerinde),	bahar	bayramlarında,	kışa	girerken,	
mallarını	çocuklarına	verirken	yaptıkları	şeyler,	bugün	
büyük	şehirlerimizde	ya	da	çoğu	küçük	şehirlerimizde,	
kasabalarımızda,	köylerimizde	artık	yapılmıyor.	Bu	şey-
lerden	konuşurken	sıkılıyorlar	biraz,	bu	‘gelenekler’in	
taşıyıcısı	olarak,	varlığımız	(ve	tabii	kameranın	varlığı)	
yüklerini	yadırgatıyor	onlara.	Sırtladıkları	gelenek,	pek	
‘anlamayanlara’	göstermek	istedikleri	bir	şey	değil	on-
lara	göre.

Ne	gereği	var	ki?
Ama	herhalde	kendileri	de	anlamış	olmalılar	ki,	za-

manın	bu	zamanlarında	hızla	kaybolmakta	yaşlıların-
dan	kalan	ve	büyük	şehirlere	dağılmış	çocuklarına		ak-

tarmakta	zorlandıkları	geleneklerini,	törenlerini	bizimle	
paylaştılar,	bize	anlattılar,	bizi	de	kattılar	‘hıdırellez’	
günlerine.	Çocukların	büyük	şehirlerde	‘zamanları	yok’,	
gelmeyi	çok	istiyorlar	ama’,	‘yıllık	izinlerini		torunların	
tatillerine	mi	denk	getirseler’….

Zaman,	büyük	aşındırıcı,	bazı	şeyleri	daha	az	aşın-
dırmış,	bu	güne	de	birazını	bırakmış;	Çanakkale,	Bay-
ramiç,	Koşuburnu	Köyü	ve	kırsalında.	Nereye,	hangi	
koşudan	geri	kaldıysa,	Koşuburnu,	tarihe	doğrudan	
ve	damardan	bağlanıyor.	Ölülerini,	sevdikleri	eşya	ile	
gömüyorlar	ve	mezarlıkta,	bahar	(dirilme)	bayramında	
onların	hatırasına	sevgi	sunmaya	gidiyorlar,	saygıyla	
yad	ediyorlar.	Ölüm	ile	yemek,	başka	pek	çok	eski	töre-
n	unutulmuşsa	da	hala	pek	ama	pek	çok	yerde	yanya-
nadır.	İyi	ki	de	öyledir	ayrıca	da.

Ölü	evine	yemek	gönderilir,	şehirlerde	bile.	Bera-
berimizdeki	bilim	insanlarının	sohbetlerinden		aklımda	
kaldığına	göre,	bu	köylülerin	gündelik	hayatında	ve	tö-
renlerindeki	unsurların	kökleri	tarihin	derin	sularında…

Bize	açtıkları	sofraları	ve	sohbetlerinden	bende	geri-
ye	kalansa,	zaman	tabii	ki	kendince	çözer	ama		şu	tatsız	
kaygı:	Peki	ya	yirmi	yıl	sonra,	otuz	yıl	sonra	bu	köylüler,	
bugün	satın	aldıkları	hibrit	tohumlar	ve		kiraladıkları	
tarlalar	ve	bağlandıkları	internetlerle	neyi,	ne	kadar	
daha	koruyabilecekler	acaba?

Bugüne	kadar,	yedi	kat	yabancı	gözlükle	baktığımız	
enstitülü	ya	da	enstitüsüz	köylülük,	bu	kadar	hızla	ve	
yerini	alacak	kentliliğe	varana	kadarki	ara	durumlarıy-
la	yok	olurken,	birkaç	kamera,	birkaç	mikrofon,	birkaç	
bilimsel	çalışma,	yetebilir	mi?

Çünkü	daha	yeni	anlaşıldı	mesela,	onca	yıldır	‘sa-
vaştığımız’	gecekondulaşmanın	bahçeli	ve	biraz	derme-
çatma	ama	kendince	doğru	bir	yerleşim	biçimi	olduğu.	
Çünkü	aynı	zamanda	bir	kavramlar	mezarlığıdır	yur-
dum.	Kenar	mahalle	midir,	varoş	mudur,	geloş	mudur,	
hatta	yersiz-yurtsuzluk	mudur,	aparthan	çocukluğu?	
(Çanakkaleliyidi	Ece	Ayhan)	Gidip	şehre,	okuyup	ya-
lan-yanlış	dönememek	midir	köye,	eve?

Nedir	yani?

Tarihe 
damardan 

bağlanmak

SİNAN YAKA
PRODÜKTÖR
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Çekimlere	 hazırlık	 aşamasın-
da	 yaptığımız	 toplantılarda	 Servet	
Somuncuoğlu’nun	 bizlere	 nelerle	
karşılaşacağımızı	anlatırken	duydu-
ğu	büyük	heyecan	hepimize	önemli	
şeyler	yaşayacağımızı	ve	görüntüle-
yeceğimizi	düşündürüyordu.	

Ama	hiçbirimiz	göreceklerimizin	
bizleri	 bu	 kadar	 derinden	 etkileye-
ceğini	 tahmin	 bile	 edemezdik.	 Üç	
günlük	 bir	 hıdrellez	 kutlaması	 ve	
köy	 yaşantısından	 bir	 kesit	 çekece-
ğimizi	biliyorduk.	Çekimler	ilerledik-
çe	 yaşadıklarımız,	 bizleri	 yüzlerce	
yıllık	 bir	 tarih	 yolculuğuna	 çıkarıp	
Çanakkale’den	Orta-Asya’ya	götür-
dü	 sanki.	 Kazdağlarının	 eteklerine	
çekilmiş	köy	halkı	zamanı	hiçe	say-

mış,	 yüzlerce	 yılı	 burada	 geçirmiş	
olmalarına	 rağmen	 atalarından	
gördükleri	adetleri	devam	ettirmişti.	
Kültürlerinin	 bozulmadan	 bugüne	
kadar	 gelmesini	 sağlamışlardı.	 Ar-
tık	 bizim	 üzerimize	 düşen	 gördük-
lerimizi	 kimseyi	 rahatsız	 etmeden	
kameramızla	 tespit	 etmekti.	 İşimizi	
yaparken	 en	 çok	 dikkat	 ettiğimiz	
şey	insanları	doğal	halleriyle	yaka-
layabilmekti.	Bunu	yapabilmek	 için	
kimi	zaman	varlığımızın	farkına	var-
masınlar	diye	çok	uzaktan,	dar	açılı	
objektifimizle	çalıştık;	kimi	zaman	da	
çekeceğimiz	konuya	çok	erken	dahil	
olup	 kendimizi	 unutturarak	 geniş	
açılı	 objektifimizi	 kullandık.	 Köyün	
samimiyetini	 ve	 doğallığını	 olduğu	

gibi	yansıtmaya	çalıştık.	2010	yılının	
Mayıs	ayında	bahar	güzellikleri	içe-
risinde	 gitmiştik	 Bayramiç’in	 Koşu-
burnu	 köyüne.	 Kameramızı	 nereye	
çevirsek	 tabiat	bize	eşsiz	 renkler	ve	
güzel	bir	kompozisyon	veriyordu	za-
ten.	Gördüklerimizden	çok	etkilendi-
ğimiz	 için	 izleyenleri	etkileyecek	en	
çarpıcı	 kamera	 açılarını	 bulmaya	
çalıştık.	Yüzlerce	yıl	geriye	dayanan	
bu	 derin	 köklerini	 sımsıkı	 koruyan	
kültüre	 teşekkürümüz	görevimizi	en	
iyi	şekilde	yapmak	olacaktı,	yapma-
ya	gayret	ettik.	Koşuburnu	sakinleri	
bizlere	köylerini,	evlerini,	sofralarını,	
gönüllerini	 açtı.	 Yediğimiz	 içtiğimiz	
bizim	oldu,	biz	de	gördüklerimizi	an-
latmaya	çalıştık.

Köyde	bir	yerde	zaman	durmuş	
gibiydi	sanki..	Aralarına	girmek	
başta	biraz	güçtü	belki	ama	

alışınca	birbirimize	oradan	ayrılmak	
en	zoruydu...	Koşuburnunun	güzel	
insanlarının	yaşamına	sizin	için	ayna	
tuttuk	kameramızla	geçmişten	bugü-
ne,	bugünden	geleceğe...

kazdağı’ndan 
orta asyaya ‘ya   
zoom 

geçmişten 
geleceğe ayna

KAMBER KOYTAVİLOĞLU
KAMERAMAN

AHMET VEYSEL BABAN
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
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bir öykü kurgusu

Zaman İçinde 
Yer Almak

tarih şoku yaşadım

ŞERİFE ERDOĞAN
KURGU

YASİN CEMAL GALATA
Yapım - Yönetim Yrd.

KARTAL UZUN
KURGU

İçinden	insan	geçen	bütün	öyküler		
keyiflidir	 hep.	 Bu	 yüzden	 benim	
için	 çok	 keyifliydi	 bu	 belgeselde	

çalışmak.	 Bilmediğimiz	 ve	 farkında	
dahi	 olmadığımız	 hayatlar	 aslında	
hem	bize	çok	yakın,	hem	de	çok	uzak. 
Zamana	karşı	direnen	insanların	öy-
külerini	bence	herkes	çok	sevecek...

Kazdağı	Türkmenlerin	gele-
neklerini,	inançlarını,	kök-
lerini	göreceğiz.	Türklerin	

yüzyıllar	öncesine	ait	gelenekleri-
nin	nasıl	yaşatıldığını,	bizzat	Fatih	
Sultan	Mehmet	Han	Hazretlerinin	
askerleri	tarafından	göreceğiz.	Se-
mahtan,	Sağdıçlığa,tahta	sanatının	
ustalığına	bizzat	şahitlik	yapacağız	
Zamana	Karşı	belgeseliyle.

Servet	Somuncuoğlu	 ile	birlikte	kurgu	yaptığımız	üç	belgesel-
den	beri	bütün	Türk	tarihi	ile	ilgili		bilgilerim	değişti.	Zamana	
Karşı	belgeselinde;		Karlı	Dağlardaki	Sır	ve	Damgaların	Göçü	

belgeselinden	sonra	bir	tarih	şoku	daha	yaşadım.	Bu	belgeselde	je-
nerik	dışında	çalışma	şansı	bulduğum	için	kendimi	çok	mutlu	hisse-
diyorum.	Veysel	 Baban	ve	Kamber	Koytaviloğlu’nun	güzel	 çekim-
lerini	peş	peşe	bağlarken	 	kendimi	oralarda	hayal	ettim,	kaç	kere	
ve	keşke	ben	de	oralarda	olsaydım	dedim.	İtiraf	ediyorum	oraya	gi-
denleri	azıcık	da	olsa	kıskandım.	Şimdilik	oralara	gidemiyorum	ama	
belgesel	kanalında	yayınlandığında	yeniden		izleyeceğim.		
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Genelde,	burada	da;	eski	Bektaşi	mezarla-
rında	olduğu	gibi	hayat	ağacı	var;	bunlar	
Rumeli’deki	mezar	taşlarında	da	var.	Bu	ha-

yat	ağacı	bizim	eski	inancımızdan,	yani	İslam	öncesi	
inançlarımızdan	geliyor.	Anlamı,	ölümden	sonra	da	
hayatın	devam	ettiği.	Ama	buradaki	mezar	taşların-
daki	damgaları	başka	yerde	hiç	görmedim,	burada	ilk	
defa	görüyorum.	Ayrıca	buradaki	mezarlar	dikdörtgen	
yerine	yuvarlak	yapılıyor,	uzunlamasına	bir	mezar	
yapı	tipi	değil,	köşeli	değil.	4	tarafına	da	taş	koyulmuş,	
ama	başı	belli.	Baş	taşına	damgayı	koymuşlar.	Bir	de,	
Orta	Asya’da	,Tanrı	dağlarında	3100	mt.yükseklikte	
yaptığımız	arkeolojik	kazıdaki,	M.Ö	1000-2000	yıllarına	
ait	eski	Türk	mezarlarına	çok	benziyor.	Oradaki	mezar-
ların	tipi	burada	da	aynı.	Buradaki	mezarlar	bundan	
3000	-	4000	yıl	önce,	Türklerin	yaptığı	mezarlarla	aynı.	
Yani	o	kadar	eskiye	dayanıyor.

Burada	mezarların	üstüne	bir	şeyler	koyuyorlar.	
Toprak	kaplar	veya	kâseler.	Bunlar	eskiden	mezarların	
içine	konuyordu.	Zira	daha	önce	de	dediğim	gibi,	Türk	
inancında	ölümden	sonra	tekrar	dirilme	var,	tekrar	

hayat	var.	Oradaki	hayatta,	bunlardan	faydalanacak	
diye	düşünülüyor.	Bu	gelenek	demek	ki	aynen	devam	
ediyor.	Ama	biraz	şekil	değiştirmiş.	Eskiden	toprak	
kaplar	konurdu,	şimdi	plastiğe	dönmüş.	

Öbür	dünyada,	ondan	faydalanacak	diye	düşünü-
lüyor.	Dediğim	gibi,	4000	yıl	öncesinde	de	aynı	gelenek	
var.	Fakat	buradaki	mezarların	yapılış	biçimini,	başka	
hiçbir	yerde	görmedim.	Diğer	alevi	köylerinde	falan	
gördüğüm,	normal,	dar,	dört	köşe	mezarlardır.

Üzerlerine	çeşitli	resimler	yapılmış.		Bir	de	kenarla-
rında	üzüm,	asma	resimleri,	ayrıca	yiyecek	resimleri	
yapmışlar.	Bu	da,	aslında	eski	geleneğin	bir	şekilde	
günümüzde	taşa	yansıyan	biçimidir.

Bu	hayat	ağaçlarının	örnekleri	Balkanlar’da	da	
var.	Çünkü	Balkanlara	da	ilk	giden	dervişlerdi.	Yani	
Osmanlı	ordusu	gitmeden	önce	dervişler	gidiyorlar.

Derviş	dediğimiz	de,	Bektaşi	dervişleri.	Bunlar	gidi-
yorlar,	zaviyeler	kuruyorlar,	toprağı	işliyorlar,	oradan	
elde	ettikleri	ürünlerle	gelen	geçen	yolcuları	misafir	
edip,	onların	karınlarını	doyuruyorlar.	İhtiyaç	sahibi	
insanları,	fakir	insanları	doyuruyorlar.	Ve	bu	insanla-

PROF. DR. YUSUF HALAÇOĞLU
GAzİ ÜNİvERSİTESİ STRATEjİK 

ARAşTıRMAlAR MERKEzİ BAşKANı

4000 yıllık gelenek
devam ediyor
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rın	mezarları	yapıldığı	zaman,	aynı	şekilde	yapılıyor.	
Mesela	bu	şekilde	Selânik	yöresinde	Bayazıt	Baba	var,	
Makedonya’da	Harabati	Baba	var,	Macaristan’da	Gül	
Baba	var.	Romanya’da	ise	Sarı	Saltuk	Baba	var.	Bun-
lar,	bütün	bu	dervişler,	oralara	gönüllü	olarak	gidiyor-
lar,	gönülleri	fethediyorlar,	ondan	sonra	da	Osmanlı	
ordusu	gitti	mi,	kendisine	sempati	duyan	bir	halkla	
karşılaşıyor.	Dolayısıyla	hiç	çatışmaya	girmeden,	Os-
manlıyı	benimsiyor.

Böyle	bir	yapı	mevcut.	Mesela	buradaki	aşiret	
Ceceli	olduğuna	göre,	-	şimdi	Çiçili	diyorlar	kendi-
lerine	-	ki	aşiretin	asıl	adı	Ceceli’dir-.	Ceceliler	Avşar	
boyundandır.	Avşarlar	Oğuzların	24	boyundan	biridir	
ve	bunlar	Anadolu’nun	5400	yerinde	var.	Kayseri’de,	
Sivas’ta,	Adana’da,	Maraş’ta,	Konya’da,	Tarsus’ta,	
Kırşehir’de,	Diyarbakır’da	var.	Yani	değişik	yerlerde	
Ceceliler	var.	Ve	hatta	Halep	Türkmenleri	içerisinde	
var.	Buradakiler	herhalde	bunlardan	birinden	kopup	
buraya	gelmişler.	Fakat	ilginç	olan,	onlar	bugün	bu-
radakilerin	sahip	olduğu	geleneği	unutmuş.	Burada	
hala,	tam	4000	yıl	önceki	gelenekler	devam	ettiriliyor.

Türkler	iki	kola	ayrılır.	Birisi	Oğuz	gurubu.	Döğer-
ler,	Avşarlar,	Kayılar	vs.	24	boya	ayrılır.	Oğuz	boyu	
içerisinde	hükümdar	çıkaran	ve	hükümdar	oldukları	
takdirde,	diğer	boylar	tarafından	da	kabul	gören	bazı	
boylar	bulunmaktadır.	Mesela,	bunlardan	birisi,	Av-
şarlardır.	Yani	hükümdar	çıkardıkları	zaman	kabul	
görür.

Türkiye’de	Türklerin	Kıpçak	gurubundan	çok	yine	
Türklerin	Oğuz	boyları	gurupları	vardır.	Türkmen	adı	
da	Yörük	adı	da,	manav	adı	da,	farklı	söyleyişlerdir.		
Hayır	ikisi	de	aynı.	Birisi	yörüyen	demek,	yürümekten	
geliyor,	Yörük,	yörüyen	demek,	göçer	yani.	Türkmen	
de	oturmuş	anlamına	geliyor.	İkisi	de	aynı.	Birisi	yürü-
mekten	vazgeçmiş.

Ben	bunların	defterlerini	inceledim.	Yani	1453	
İstanbul’un	fethinden	itibaren	başlayan,1650’ye	kadar	
gelenler	var.	Buradaki	dağ	köyleri	mesela,	muhte-
melen	oraya	da,	Kayseri	tarafından	gelmişlerdir.	
Bu	bölgelerdeki,	idari	yapılanmada	Biga	merkezdir,	
Sancak	merkezidir.	Yani	bugünkü	vilayet	merkezi	gibi	
düşünün.	Bütün	buralar	oraya	bağlıdır.O	tarihte	o	da		
Anadolu	eyaleti	içerisinde	yer	alır.	Merkezi	bir	ara	
Kütahya’dır.	

Haliyle	Biga	bölgesine	gelen	Türkmen	gurupla-
rının	içerisinde	olması	lazım.	Ama	Türkmenler	ilk	
başta	Horasan’dan	gelmişlerdir,	Osmanlıdan	önce	

gelmişlerdir.	Bu	bölgede	Karesioğulları	vardı	o	zaman.	
Rumeli’ye	nakledilen	guruplardan	bazıları	bu	bölge-
den	gitmiştir.	Muhacir	olarak	geldiler.	Yani	Balkanlar	
kaybedilince,	o	zaman	bu	tarafa	göç	ettiler.	Ama	be-
nim	tahminim,	buradaki,	başta	Kayseri-Maraş-Antep	
bölgesi.	Yani,	Dulkadirli	Türklerinin	bulunduğu	yer.	
Adana.	O	yörelerden	gelmiş	olması	lazım,	ya	da	Si-
vas.	Bu	üçyerden	birinden	gelmiştir.

1848’e	kadar	nüfus	kayıtları	vardır.	O	da	dede	nü-
fus	kaydı,	çünkü	Osmanlı	devletinde	ilk	nüfus	kütükleri	
ta	1843’lerden	sonra	oldu.	İlk	nüfus	sayımı	1831’de	ya-
pılmış.	Bu	nüfus	sayımında	sadece	erkekler	sayılmıştır.	
Bu	sebeple	bugünkü	anlamda	bir	nüfus	kaydı	yoktur.	
Ondan	öncekiler	sadece	aşiret	yapılanması	şeklinde-
dir.	Veyahut	da,	köy	yapılanmasıdır.	Diyelim	ki,	köyü-
müzde	söz	gelimi	zeytin	üretiliyor,	zeytinyağı	üretiliyor.	
İşte	şu	kadar	tavuğunuz,	şu	kadar	koyununuz	bilmem	
neyiniz	var	ise,	bunlar	deftere	kaydediliyor.	Ne	kadar	
vergi	verdiğiniz	kayıtlıdır.	Yoksa	aile	-	aile	kayıtlı	de-
ğildir.	Kayıtlı	olan	şöyledir	:16.	yy		yani	1500’lü	yıllarda	
baba	adı	ile	birlikte	aile	reisinin	ismi	yazılıdır.

Mesela	biz	lakabımızı	soyadı	olarak	aldık.	Halaçlar	
derler	bize.	Biz	Halaçoğlu	diye	aldık.	Yani	eski	lakabı-
mızı	aldık.	Önce	bize	mesela	soyadı	kanunu	çıkınca	
değişik	soyadları	vermişler.	“Yıldır”	demişler	bize.	
Amcamın	birine	Öztaş	demişler.	Öteki	amcama	Atıcı	
demişler.	3	kardeşin	üçünün	de	soyadı	farklı.

O	zaman	aileler	birbirinden	kopuyor,	biliyorsunuz.	
Sonra	biz	mahkemeye	başvurduk.	Halaçoğlu	diye	
soyadımızı	değiştirdik,	eski	lakabımızı	soyadı	olarak	
aldık.

Burada	Koşuburnu	köyünde	nüfus,	mübadele	son-
rasındakilerdir	ama	bu	köy	daha	öncedir.	Bu	bölgede	
kapalı	bir	toplum	hayatı	yaşamışlar	ki,	dışarıyla	pek	
fazla	ilişkileri	olmamış.	Âdet	ve	geleneklerini	devam	
ettirmişler.	Yani	her	yerde	olmayan	âdet	ve	gelenek-
leri.	Mesela	benzer	gelenekleri	devam	ettiren		Cece-
liler.	Ondan	sonra	Kazbeli	var,	Sinebeli	var,	ondan	
sonra	Alicek	yurdu	var.	Alacalar	yurdu	var.	Oradaki	
Sivas	bölgesindekiler		âdet	ve	geleneklerini	uzun	süre	
devam	ettirmişlerdir.	Muhtemeldir	ki	buradaki	köy	
oradan	yaylak-kışlak	göçerliği	yaparken	buraya	gel-
miştir.	Buralarda	dikkat	edilirse	Çepniler	vardır.	Ayrıca	
Kayılar	vs.	guruplar	vardır.	Ama	buradaki	köy	adet	ve	
geleneklerini	devam	ettirmiş.	Mezarlarını,	2000-3000	yıl	
önceki,	hatta	4000	yıl	öncesindeki	Türk	mezarları	olan	
Kurgan	şeklinde	yapmışlar.
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Bugün	burada	Altay	dağlarında,	Tuva,	
Hakasya’da,		Türklerin	en	eski	yurtlarında	gör-
düğümüz	bir	kültürel	anıtın		örneğine	rastlıyoruz.	

Burası	Türkiye’nin	en	batısında,	Ege	denizinin	kıyısında	
bir	yerde	bulunmaktadır.	Doğudan	batıya	kuş	bakışı	
baktığımızda,	Türk	dünyasını	anlamamızda,	Türk	kül-
türünün		temel		kodlarını	çözmemizde	yardımcı	olmak-
tadır.

Altay	dağlarında	belki	bunun	daha	zenginlerini,	
Şamanist	öğelerle	bezenmiş	anıt	alanlarını	görüyorduk.	
Ama	onlara		benzer	bir	türüne	burada	tesadüf	ettik.		Bu	
durum	bize	3-4	bin	yıllık	Türk	kültürünün	ana	kalıp	ha-
linde	değişmeden	devam	ettiğini	göstermektedir.

Böyle	bir		açıdan	bakıldığında	Türk	kültürü	demek	
ki,	2	kıtada,	bazen	3	kıtada	çağlar	boyu	yaşamıştır.	Bu-
nun	bir	göstergesidir.	Bozulmadan	korunmuş	olması	
ayrıca	ilgi	çekici	bir	özelliktir.	Aslında	bakıldığında	
Türklerin	yaşadığı	yerlerde	bu	tip	adak	yerleri,	dede-
lerin,	eren	yerlerinin	hatta	ata	yerlerinin	bulunduğu		
bilinmektedir.

Bunlara	genelde	ibadet	yeri	de		diyebiliriz.	Özel-
likle	müslüman	olmadan	önce	Türklerin	kullandığı,	
müslümanlıktan	sonra	devam	ettirdikleri	bir	adak	yeri	
ve	tören	alanı	söz	konusudur.	Buralarda	doğal	olarak	
daha	çok	dinsel	törenler	icra	ediliyordu.	Tabiat	ruhla-
rına,	ata	ruhlarına	saygılar	sunulup,	hürmet		gösterip,	
dilek	dileniyordu	ki;		bu	da	bize	bizim	inanç	dünyamızı,	
Türk	kültüründe	dinin	konumunu	göstermesi	açısından	
oldukça		önemlidir.

Belki	de,	Balkanları	gezdiğimizde	Karadeniz’in	ku-
zeyinde,	Kafkaslar’da,	Orta	Asya’nın	her	yerinde	de	
bunun	örnekleriyle	karşılaşabiliyoruz	ki;	bu	durum	Türk	

kültüründe	bir	bütünlüğü	ispatlamaktadır.	Bu	açıdan	
çok		önemlidir.	Korunmuş	olmasından	ayrıca		söz	etmek	
gerekmektedir.

Korunmuş	olması,gelecek	nesillere	bazı	şeyleri	akta-
racaktır.	Bu	da,	ana	kültür	kalıbı	dediğimiz	Türk	kültürü-
ne	ait	yerel	değerlerin,	gelecek	yıllarda	da	yaşamasını	
sağlayacaktır.	Böyle	bir	açıdan	bakıldığında	Türk	kültü-
rünün		çok	önemli	bir	ayağının	da	bu	tip	inanç	yerleri	
olduğunu	söyleyebiliriz.

Türkler,	senelerin	belirli	zamanlarında	belirli		nok-
talara	giderek,	ata	ruhlarına,	göğe,	tabiat	kuvvetlerine	
kurbanlar	sunarlar,	oralarda	törenler	yaparlardı.

Bu	açıdan	bakıldığında,	senenin	doğal	mevsim	
dönümü	olması	da	çok	önemlidir.	Çünkü	şu	an	yazın	
başlangıcındayız.	Mevsim	dönümü	insan	hayatını	her	
zaman	etkilemektedir.	Mesela	Eski	Türkler,	senenin	
5.ayında	bazı	kutsal	saydıkları	mekanlara	giderler.	Bu-
ralarda	kurbanlar	sunarlar,	törenler	yaparlardı.	Hatta	
bu	törenlerin,	devlet	adamları	tarafından	yönetildiğini	
de	biliyoruz.

Bir	ilkbahar	da,	bir	de	sonbahar	da	büyük	tören	
yapılırdı.	Bu	törenlerde	daha	çok,	ülkenin	ekonomik,	
sosyal	konuları	görüşülürdü.	Burada	meclislerin	varlığı	
da	gündeme	geliyordu.	Toy	denilen	meclislerde	her	
boydan	bir	temsilci	bulunup,	devletin	temel	meseleleri	
görüşülürerek	karara	bağlanırdı.	Gerekirse	ülkenin	mal	
varlığı,	yani	elde	edilen	ürünler	ve	bunların	durumu,	
sosyal	konular	tartışılırdı.Ve	insanlar	arasındaki	bazı	
problemler,	böyle	alanlarda	çözülürdü.	Bu	açıdan	Türk	
sosyal	hayatında	sadece	inanç	alanında	değil,	yaşam	
biçimi	bakımından	da	çok	önemli	olduğunu	söyleyebi-
liriz.

PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL
MİMAR SİNAN GÜzEl SANATlAR 

ÜNİ. FEN-EDEBİYAT FAKÜlTESİ
TARİH BÖlÜM BAşKANı

çağlar boyu  
3 kıtada 

yaşayan kültür
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Koşuburnu	Tahtacı	Türkmenleri,	içe	
kapalı	yapılarıyla	ilk	islamlaşma	
döneminin	uzantısı	sayabileceği-

miz	birtakım		adet	ve	ritüelleri		bugüne	
kadar	değişmeksizin	koruyagelmişlerdir.	
İlk	dönem	müslüman	Türklerin	mezar-
larında	bulunan	Balbal	taşlarının	hala	
Koşuburnu	Köyü’nün	eski	mezarlıkların-
da	rastlanılması	bunun	en	canlı	örneği-
dir.	Zaman	içerisinde,	müslümanlaşmış	
Türk	topluluklarında	eski	Türk	inancına	
ve	geleneklerine	ait	birçok	dini	ayin	ve	
ritüel,	islami	müesseselerin	denetim	ve	
müdahaleleriyle	ortadan	kalkmıştır.	Ko-
şuburnu	Köyü	ve	Tahtacı	Türkmenleri,		
coğrafi	açıdan	belli	ölçüde	soyutlanmış	
olarak		dini	teşekkül	ve	merkezlerin	etki	
sahasının	dışında	kaldığı	için,	büyük	
ölçüde	bu	kültürel	mirası	muhafaza	
etmişlerdir.		Kuvvetle	muhtemeldir	ki,			
Hoca	Ahmet	Yesevi’nin	dergahında	
uygulanan	pratiklerin	bazılarının,	hala	
canlı	bir	şekilde	yaşatıldığını	görmekte-
yiz.	Bugünkü	şartlarda	islamlaşmadan	
asırlar	sonra	atalar	kültü,	ağaç	kültü,	
kaya	kültü,		dağ	kültü		gibi	eski	Türk	
inanç	sisteminin	temellerini	oluşturan	
ritüel	ve	pratikler		Koşuburnu	Köyü’nde	
hala	varlığını	canlı	bir	şekilde	sürdür-
mektedir.		Eski	Türk	inanç	sistemine	ait,	
bu	ayin	ve	ritüellerin	izlerine	ve	uzan-

tılarına		Anadolu’nun	başka	yerlerinde	
de		tesadüf	edilebilir.	Koşuburnu’nda	bu	
pratiklerin,	kuşaklar	boyu	süren	bir	sos-
yalleşme	kalıbıyla	herhangi	bir	kültürel	
etkileşime	ve	dönüşüme	uğramaksızın	
günümüze	aktarıldığını			gözlemliyoruz.		
Özellikle,	Koşuburnu	köylülerinde		ata-
lara	bağlılık	ve		saygı	ve	onları	anma,	
ölümü	hatırlama	ve	onun	ötesinde	on-
lardan	miras	kalan	değerleri	ve	kültürü	
yaşatma	ve		sahip	çıkma	iradesi	ve	
bilincine	şahit	olunmakta,		bu	pratikler		
bir	eğlence	olarak	değil,	önceki	kuşak-
lardan	devraldıkları	kültürel	mirası	ko-
ruma	ve	yaşatma	amacıyla	gerçekleşti-
rilmektedir.		Bunların	hala	canlı	olarak	
yaşatılması,	gerek	sosyolojik	ve	antro-
polojik	açıdan	gerekse	Türk	kültür	tarihi	
açısından	büyük	öneme	sahiptir.

Bu	pratikler,	islami	bir	biçim	içerisin-
de		islam	inancıyla	bir	terkibi	yapılarak	
yaşatılmaktadır.	Eski	Türk	toplulukla-
rının	yaşama	tarzından	kaynaklanan	
Nevruz	ve	Hıdrellez	gibi,	mevsimlerin	
değişimine	dayalı	belli	döngüsellikleri	
ifade	eden	günlerin	birtakım	ritüellerle		
kutlanması	söz	konusudur.	Bu	uygu-
lamalar	aynı	zamanda	eski	Türk	halk	
müslümanlığının	oldukça	ilginç	örnekle-
rini	oluşturmaktadır.	

PROF. DR. MUSA TAŞDELEN
SAKARYA ÜNİ. FEN - EDB. FAK. 

SOSYOlOjİ BÖl. ÖĞRETİM ÜYESİ

canlı tarih: 
koşuburnu köyü
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Şu	anda	Tahtacı	inançlı,	Ceceli	(Çeçeli)		Avşar’ı	oy-
mağından	olan	Koşuburnu,	köyündeyiz.		Bu	köyde	
Hun	Türklerinin	bazı	kültür	izlerini	görüyoruz.	

Ayrıca	bu	köyde	bazı	Türk	etnografya	eserlerinin	otantik	
hallerini	görmek	mümkündür.	

Bunlarından	3	tanesi	şu	anda,	karşımızda	duruyor.	
Dünyadaki	ilk	kilim	örnekleri	keçeden	olup	Türklerin	
tarafından	yapılmıştır.	

Koşuburnu’nda	gördüğümüz	üç	kilimden	biri	keçe-
den	yapılmış	olup	ve	üzerindeki	damgalar	çok	entere-
sandır.	Şu	damga	koçboynuzu	damgası,	şu	kazayağı,	
bir	diğeri	ise	Türk	boylarından	birinin	damgası.		Bu	
damgalardan	bazıları	aynı	zamanda	Orhun	alfabesin-
deki	harflerdir.	Karşımızdaki	kilimin	yapılış	tarihi	1890-
89’da	olup	üzerindeki	damgalar	otantiktir.

Bu	kilimin	ortasındaki	damga	Türkiye’de	“pıtrak”		
olarak	bilinir.	 Ancak	bu	damgayı	Yakutistan’dan	baş-
layarak	Türk	dünyasının	her	coğrafyasında	görmek	
mümkündür.	Bilindiği	gibi	pıtrak	genel	olarak	Akdeniz	
bitki	türü	olup	Yakutistan’da	bulunmaz.	Dolayısıyla	
Türkiye’deki	halı-kilimlerdeki	sembol	ve	damgaların	
isimlendirmeleri	tarihi	gerçeklerle	önemli	oranda	örtüş-
memektedir.	Şu	kilim	ise	çok	özel	bir	kilimdir.	Çünkü	Ko-
şuburnu	köyünde	yapılan	cemlerde	bu	kilim	kullanılır	
ve	cenazeler	bu	kilime	sarılır.	

Bu	kilim	üzerindeki	damga,	koçbaşının	bir	başka	
tarzı	olup	Türk	dünyasında	en	çok	kullanılan	bir	dam-
gadır.	Ancak	çok	enteresandır.	Türkiye’deki	bazı	çalış-
malarda	bu	damganın	eli	belinde	olduğu	söylenir	ve	
Anadolu’daki	ana	tanrıçadan	(Kibele)	kaynaklandığı	
ifade	edilir.	Oysa	bu	damganın	ana	tanrıçayla	bir	ala-
kası	yoktur,	öz	be	öz	Türk	damgası	olup	Yakutistan’dan	

başlayarak	bütün	Türk	dünyası	coğrafyasında	karşımı-
za	çıkar.

Şu	ortadaki	damga	ise	güneş	kültüdür.	Güneşi	sem-
bolize	eden	bir	Türk	damgasıdır.	Şuradaki	de	aynısıdır.	
Diğerleri	ise	koçbaşı	damgasının	çeşitli	örnekleridir.
Orta Asya’dan Düzeğrek’e Balbal Mezar Taşı ve Damgalar 

Şu	anda	Bayramiç’in	Düzeğrek	bölgesinin	mezarlı-
ğındayız.	Bu	mezarlık	aynı	zamanda	Koşuburnu	halkı-
nın	önceden	kullandığı	tarihi	mezarlıktır.		Düzeğrek	me-
zarlığının	çok	ilginç	bir	özelliği,	bu	bölgenin	en	yüksek	
yerinde	olmasıdır.

Bir	kültürü	tanımak	için	o	kültürün	en	belirgin	özel-
liği	olan	doğum,	evlilik	ve	ölüm	ile	ilgili	geleneklerine	
bakmak	gerekir.	Çünkü	bunlar	bir	kültürün	en	otantik	
özelliğini	yansıtırlar.

Türkiye’de	çok	saha	çalışması	yaptım	ben	ancak	ilk	
defa	böyle	bir	mezarlıkla	karşılaştım	ve	şu	anda	çok	he-
yecanlıyım,	çok	duygulandım,	adeta	gözlerim	doluyor	
bu	gördüğüm	manzara	karşısında.	Çünkü	burada	Türk	
kültürünün	en	belirgin	özelliği	olan	mezarlardan	balbal	
tipi	mezar	taşlarını	görüyoruz.

Bu	gördüğümüz	balbal	1931	tarihli	olup	çok	eski	
olmamakla	beraber,	ilkim	şartlarından	dolayı	çok	yıp-
ranmıştır.	Buna	rağmen	balbaldaki	yüz,	ağız,	burun	ve	
gözler	çok	belirgin	olarak	görülüyor.		

Bilindiği	gibi	balbal	mezar	taşları	Türk	mezar	kültü-
rüyle	ilgili	olup,	ilk	örneklerini	Altaylarda,	Abakan’da,	
Tuva’da	ve	Moğolistan’da	görüyoruz.	Türkiye’de	ise	ilk	
örneğini	M.	Ö.	1500-1200	tarihli	olarak	Hakkâri	merke-
zinde,	son	örneğini	ise	Tunceli/Pertek’te	1963	tarihli	ola-
rak	görüyoruz.

Dolayısıyla	Türkler	Orta	Asya’dan	Anadolu’ya	gelir-

Mustafa AKSOY
MARMARA NÜİ. ATATÜRK 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Hunlardan 
Günümüze Türk 

Kültürünün 
Yaşandığı Köy: 

Koşuburnu
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ken	kültürlerinin	en	belirgin	özelliği	olan	mezar	üslubu-
nu	da	Türkiye’ye	getirmiştir.

Bir	başka	açıdan	mezarların	şöyle	bir	özelliği	var:	
Yazılı	belgelere	duygular,	bazı	ideolojiler	karışabilir.	
Ancak	mezarlık	kültürünün	özel	bir	yapısı	vardır.	Çünkü	
mezarlık	kültürü	sosyal	DNA’ların	yansıtıldığı	en	belir-
gin,	en	saf	tarih	kaynaklarıdır.

Dolayısıyla	ben	mezar	taşları	ve	damgaları	tarihin	
altın	sayfaları	olarak	değerlendiriyorum.

Düzeğrek	mezarlığında	ayrıca	ok	ve	ok-yay	damgası	
hem	de	yay	damgası	var.	Bu	damgalar	Türkiye’de	her	
yerde	görüldüğü	gibi	Tahtacılar	bunlara	“Kazayağı”	
derler.	Ayrıca	bu	damgaları	halı	ve	kilimlerde	görüyo-
ruz.

Diğer	taraftan	bu	damgaların	aynısını	Türk	dünya-
sının	her	tarafında	yani	Yakutistan’dan	Orta	Asya’ya	
ve	Balkanlar’a	kadar	bütün	Türk	kültür	coğrafyasında	
görmek	mümkündür.

Düzgün Dede’de Hıdırellez
Koşuburnu’nda	bugün	Hıdırellez’in	3.	günündeyiz.	

Dün	mezarlıktaydık,	bugün	“Düzgündede”	deyiz.	Dün	
ve	bugün	olağanüstü	bir	kültür	şokuyla	karşı	karşıyayız.	
Adeta	Türk	tarihinin	derinliklerine	gidip	geri	geliyoruz.	

Alevilik	ve	Sünnilik	hakkında	Türkiye’nin	çok	ye-
rinde	araştırmalar	yaptım,	hiçbir	bölgede,	hiçbir	yerde	
böyle	bir	Hıdırellez	kutlamasıyla	karşılaşmadım.	Bura-
daki	Hıdırellez	kutlaması;	adeta	eski	Türklerin	bahar	
bayramının	bir	yansıması	olarak	karşımıza	çıkıyor.

Kültür	unsurlarının	bu	şekilde	devam	etmesini,	bir	
bakıma	biyolojik	DNA’lar	gibi,	sosyal	DNA’ların	da	var	
olduğunu	kabul	ederek,	kültürel	devamlılığı	ifade	etmek	
için	“sosyal	genetik”	kavramını	kullanıyorum.

Burada	beni	etkileyen,	olağanüstü	bir	başka	ko-
nuysa,	kapalı	bir	hayat	veya	hayat	tarzı	tercih	eden	
Koşuburnu	halkının	bize	karşı	olan	sıcak	ilgileri	ve	sa-
mimiyetleriydi.	Türkiye’de	birçok	köyde	göremediğim	
ilgiyi	burada	yani	Koşuburnu’nda	gördüm	ve	araştırma	
ekibimizle	beraber	o	duyguları	yaşadık.

Bilindiği	gibi	Türkiye’nin	çeşitli	bölgelerinde	Hıdırel-
lez	kutlanıyor.	Ancak	Koşuburnu’ndaki	çok	daha	farklı	
bir	Hıdırellez	kutlaması	.Sanki	burada	bir	düğün,	bir	
ibadet	vardı.	Benim	için	bir	başka	önemli	konu	ise,	bu	
törenlerin	bağlı	olduğum	Avşar	boyunun	bir	oymağı	
tarafından	yapılıyor	olmasıydı.	Ve	burada	adeta	kendi	
kimliğimi	buldum,	akrabalarımı	gördüm.	Onlarla	tanış-
tım.	

Bilindiği	gibi	Avşarlar,	Ardahan’dan	başlayarak	Do-
ğu	ve	Güneydoğu	Anadolu,	İç	Anadolu,	Akdeniz	ve	Ege	
bölgesindeki	birçok	yerleşim	alanlarında	yaşamaktadır-
lar.	Bunların	bir	kısmı	kullandıkları	dilden	dolayı	kendi-
lerini	Kurmac	(Kürt),	Zaza	ve	Türk	olarak	ifade	ederler.	
Ancak	bunlar	aynı	kökten	gelmiş	aynı	kökün	dallarıdır.	

Tahtacılar	genelde	Aleviler,	Türk	kimliğinin	ve	Türk-
lerin	İslam	anlayışının	önemli	temsilcileri	olmalarına	
rağmen,	maalesef	uzun	bir	zamandan	beri,	karşılıklı	ba-
zı	ön	yargıların	etkisiyle	tavır	ve	inancımızı	belirleyen,	
bir	sosyal	baskıyla	karşı	karşıya	kalmışlardır.	Bundan	
ötürü	de	tahtacılar	kendilerini	yeterince	ifade	edeme-

mişlerdir.	
Çağımızda	çok	sayıda	ortak	kültür	kodlarına	sahip	

olan	insanların	bazı	farklılıklardan	dolayı	aralarında	
sosyal	mesafenin	oluşması	son	derece	üzücü.	

Çünkü	inanç	bireyseldir	ve	inanan	ile	Allah	arasın-
da	olan	bir	şeydir.		Bunun	dışında	insanları	yargılamak,	
insanlara	düşmez.	Diğer	yandan	zaten	Tahtacılar	ara-
sında	bir	hata	işleyen	olduğunda	onun	cezası	veriliyor.	
Yani	Tahtacılar	arasında	doğal	bir	hukuk	işliyor.	Bu	
mekanizma	ile	onlar	kendi	içlerinde	suçluları	ayıklıyor.		
Mesela	“düşkün”	olan	bir	insan	‘Cem’e	katılamaz,		top-
lumdan	dışlanır.	Yani	bu	sosyal	yaptırım	bugüne	kadar	
hâlâ	işlevini	yapmış	ve	yapmaktadır.		Aslında	bu	ku-
rum	vasıtasıyla	resmi	mahkemelerin	dosyaları	önemli	
ölçüde	azalmaktadır.	Ancak	son	zamanlarda	kısmen	
resmi	mahkemelere	intikal	eden	sorunlar	da	görülmeye	
başlanmıştır.Keşke	mahkemelere	intikal	edilmeden,	bu	
kültürel	kurum	devam	ettirilerek	sorunlar	çözülse.	Türk	
hukuk	sistemine	büyük	katkı	yapılmış	olunur.	

Kazakistan	ile	Kırgızistan’da	Türkiye’deki	Alevi	
gruplarda	olduğu	gibi	sosyal	kontrol	görevleri	aksa-
kallılar	denilen	ihtiyarlar	meclisi	tarafından	yerine	
getirildiğini	1996–1997	ve	1999–2001	yıllarında	görevli	
olarak	bulunduğumuz	bu	ülkelerde	yaptığımız	saha	
araştırmalarından	biliyoruz.	Bu	ülkelerde	sorunlar	önce	
aksakallılara	gelir,	eğer	onlar	çözüm	bulamazsa	sorun	
resmi	mahkemelere	intikal	eder.	Aksakallıların	çözüm	
bulamadıkları	sorun,	2001	yılına	kadar	çok	ender	ol-
muştur.	Böylece	resmi	hukuka	aksakallıların	çok	büyük	
katkıları	olmuştur.	

Türkiye’de	de	Alevilerin	aynı	katkıyı	yaptıklarını	söy-
lemek	mümkündür.	Türkiye’deki	hukuka	katkılarından	
dolayı,	Türkiye’deki	sosyal	bilimcilerin,	hukukçuların,	si-
yasetçilerin	Alevilere	teşekkür	etmesi	gerekir.	Gelenek-
sel	Türk	kültür	kodlarının	en	belirgin	örneklerini	Alevi	
inançlı	cemaatlerde	görüyoruz.	

Yukarıda	da	ifade	ettiğimiz	gibi	balbalların	ilk	kay-
nağı,	Altaylar	ile	Moğolistan	coğrafyasıdır.	Aynı	balbal-
ları	ise	Türkiye’de	Hakkâri’de,	Erzincan’da,	Tunceli’de	
görüyoruz.	Türkiye’nin	en	batısındaki	balbal	örneği	ise	
Düzeğrek’te	karşımıza	çıkıyor.	Ayrıca	Ukrayna,	Moldova	
ve	Romanya’da	da	çok	sayıda	balbal	olduğunu	yaptı-
ğımız	saha	araştırmalarından	biliyoruz.	Diğer	yandan	
balbalların,	Bosna	ve	Macaristan	gibi	Türk	kültür	coğ-
rafyasında	da	bulunacağına	inanıyorum.

Bugüne	kadar	modernizm	ve	diğer	nedenlerden	
ötürü,	koparılmış	Türk	kültür	halkalarından	ağırlıklı	
olarak	etnografya	unsurlarını	birleştirmeye	çalışıyorum.	
İnşallah	bu	halkalar	önemli	ölçüde	tamamlanır	da	biz-
ler	kültür	kodlarımızı	tanıyarak,		yarınlara	daha	güzel	
bakarız.

Sonuç	olarak,	bir	kültür	sosyoloğu,	biraz	da	antropo-
loğu	olarak,	bu	araştırmada	görev	yapmaktan	son	dere-
ce	mutlu	oldum.	Ayrıca	akrabalarımla	yani	Koşuburnu	
halkıyla	tanışmama	vesile	olan	ve	araştırma	ekibinde	
olmamı	sağlayan,	“Zamana	Karşı”	belgeselinin	yapımcı	
ve	yönetmeni	Sayın	Servet	Somuncuoğlu’na	teşekkürle-
rimi	sunarım.
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Birkaç	gündür	buradayız	ve	bu	süre		içerisinde,	Türkmen	kardeşleri-
mizle	adeta	kültür	şenliği	yaşıyoruz.	Bu	kültürü	bir	bütün	olarak		in-
celediğimizde	asırlık,ulu	bir	çınar	gibi	derine	ve	sağa	sola	kök	saldı-

ğını	görüyoruz.Türkmenlerle	benim	geçmişim,	40	yıl	öncesine	dayanıyor.
40	yıl	öncesi,	hatıramda	kalanlar	ise,	şimdi	törensel	olarak	giymiş	ol-

dukları	elbiselerini	günlük	hayatta	da	giydikleriydi.	Kadınlar	başlık	takar	
ve	o	başlığın	çevresinde	madeni	paralar	olurdu.	Erkekler	de	başlarında	
sarık,	kalın	ve	paçaları	düğmeli	pantolon,	genellikle	yakasız	gömlek	ve	
ayaklarda	çarık,	kullanırlardı.

Bıyıklar	biraz	daha	keskin.	Hatta	pala	denebilecek	şekildeydi.	Çalış-
kan,	sevilen	bir	toplumdu.	Çevredeki	yörük	köyleriyle	son	derece	uyumlu	
ilişkileri	vardı.	Ama	dini	tören	ve	geleneklerini	yörük	köylerinden	gizlerler,	
kız	alıp	vermezlerdi.	O	zamanlar	bu	bir	eksiklik	mi	yoksa	gereklilik	miydi	
bilemiyorum	ama	bu	yüzden	kendilerine	küçümseyici	yakıştırmalar	yapı-
lırdı.	Şimdi	gerçek	tören	ve	adetlerini	gördükçe	hem	yakıştırmalardan	uta-
nıyor,	hem	de	kapalı	toplum	kalmanın	istismara	açık	olduğunu	görüyoruz.		

Şimdi	bu	açılımı	yaptıkları	için,	gerçekten,	kendilerine	çok	teşekkür	
ediyorum.	Atalarının	kültürüne	ne	kadar	bağlı	olduklarını	övünerek	ve	
saygıyla	gördük.	Hatta	kendi	kaybettiklerimizi	düşündükçe	biraz	da	piş-
manlık	duyduk.	40	yıl	öncesinden	bu	güne	bu	giysiler	dışında	fazla	bir	şey		
değişmemiş.	İnşallah	bir	40	yıl	sonrasında	da	fazla	bir	şey	değiştirmeden,	
götürmelerini	temenni	ediyorum.	

ÖĞR.GÖR. HASAN ÇAKICI
ÇANAKKAlE 18 MART ÜNİ. 

çocukluk 
günlerimi 

yaşadım

22

ZAMANA KARŞI danışman



Öncelikle	hıdrellez	döneminde	buraya	geldiğimi-
zi	söyleyeyim.	İlk	olarak,	hıdrellezin,	bütün	eski		
toplumlarda	da	görülen,	mevsim	dönüşümleri-

nin,	bereketle	bağlantılı	olarak	kutsandığı,		kutlandığı;	
ata	ruhlarıyla	iç	içe,	hayatın	bütünlüğünün	vurgulan-
dığı	törenler	olduğunu	belirtelim.

Hıdırellez	de	aslında	6	Mayıs	itibariyle	yaz	mevsimi-
nin	başlangıcıdır.	Yaz	mevsimi	186	gün	sürüyor.		8	Kası-
ma	kadar.	Ondan	sonra	da	179	gün	kış	mevsimi	devam	
ediyor.

Hıdırellez	 burada	 hayati	 öneme	 sahip.	 Bereketin	
arttırılması	çok	önemli.	Hem	hayvanların	artması	anla-
mında	hem	de	topraktan	elde	edilen	ürünler	anlamın-
da.	Peki	bu	yapı,	hıdrellezin	törensel	yapısı,	nasıl	karşı-
mıza	çıktı?	Hıdrellezin	1.	günü,	hazırlıklar	yapıldı,	yiye-
cek	maddeleri	hazırlandı.	2.	gün	sabahleyin,	erkenden,	
gün	doğmadan	mezarlık	ziyaretleri,	mezarlıkta	yapılan	
dualarla,	oğlak	kesilmesi	ve	yiyeceklerin	paylaşılması	
çerçevesinde,	hıdrellez	devam	etti.

Bu	anlamda	hıdrellez,	ata	ruhları	ile	hayattakilerin,	
yani	yaşam	ile	ölümün	bir	aradalığının	vurgulandığı,	
bu	 çerçevede	 	 ata	 ruhlarının	 yardımlarının,	 dualarla	
istendiği	bir	törensel	yapı.	Şimdi	burada,	hepimizin	de	
bildiği	gibi	Orta	Asya’daki	toy,	şölen	geleneğiyle	de	çok	
büyük	bir	bağlantı	var.	Ama	islami	bir	etki	de	kültürel	
yapının	çok	önemli	bir	parçasını	oluşturuyor.	Gerek	Hz.	
Ali’yle	gerek	Nuh	peygamberle	ilgili	efsaneler	bunu	ta-
mamlayıcı	bir	unsur.	Eğer	buna	ideolojik	bir	yapı	dene-
bilir	ise,	her	ne	kadar	halk	inanışlarında,	efsanelerde,	

bunu	söylemek	zor	olsa	da,	bu	işin	temel,	zihinsel	kanıt-
larını	oluşturuyor.

3.	günde	kutlamalar	ziyaret	yerinde	yapıldı.	2.	gün-
de	ise,	aile	mezarlarının	olduğu	yerde,	ocaklar	kurulup	
yapılmıştı.	Bu	da	çok	dikkat	çekecek	bir	özellik.	Ata	kül-
tü,	ocak	kültü,	ateş	kültü,	ağaç	kültü,	hepsi	bir	arada,	
dini	bir	mahiyet	kazanmış	burada.

Semahlarda	söylenen	nefesler,	burada	bir	dua	met-
ni	olarak	karşımıza	çıkıyor.	Türkçe	yapılan	dualar	bun-
lar.	3.	güne	geldiğimizde,	şu	an	burada	bulunduğumuz	
Düzdede	mekanında	yine	sabahleyin	oğlak,	kuzu	kesil-
di.	Yine,	yemekler	paylaşıldı,	yine	sülale,	aile	bireyleri	
bir	ocak	çevresinde	toplandı.	Bu	törenin	artık	son	aşa-
malarına	geliyoruz.	Birazdan	yine	dini	bir	vecd	içinde	
semah	yapılacak.	 2.	gün	mezarda	genç	kuşak	 semah	
yapmıştı,	bu	gün	de	orta	ve	yaşlı	kuşak	bunu	gerçekleş-
tirecek.	Büyük	bir	ciddiyetle,	bir	dua	mantığı	içerisinde.	

Bundan	 sonra	 ne	 olacak?	Çalışılacak,	 iş	 ortamına	
geçilecek.	 Daha	 çok	 domates	 üreticiliği	 son	 dönem-
de	burada	ekonomik	 faaliyetin	merkezini	 oluşturuyor.	
Bundan	 sonra	bu	 insanların	burada	bulmamız	müm-
kün	değil.

Üzerinde	durulması	gereken	bir	konu	da	şu:	Burada	
bir	otokontrol		sistemini	kurmuş	olan	toplumun	birlik	ve	
beraberlik	 içindeki	 yaşayışını	 gördük.	 Kutlamalarını,	
dini	törenini,	ayinini	de	gördük…

Her	ne	kadar,	dışarıdan	bu	Tahtacı	Alevi	topluluğu-
nu	 ötekileştirmek	 için,	 bu	 törenlerde	 eğleniyorlar	 gibi	
şeyler	söylense	de,	alakasının	olmadığını	bizzat	bura-
da	gördük.	Bu	bir	dini	tören.	Hıdrellezin	bereket	tören-
leriyle	alakası	var.	Ayrıca	tabiatın,	insanın,	hayatla	ölü-
mün	bir	arada	kutsandığı	bir	tören.

Bunun	 dışında	 bu	 törenlerin	 eğitim	 işlevinin	 üze-
rinde	de	durmamız	gerekiyor.	Yaşlı	kuşak,	genç	kuşağı	
burada	eğitiyor.	Toplum	içinde	nasıl	davranılması	ge-
rektiğini,	 temel	 toplumsal	 kuralları	 öğretiyor.	 Burada	
yaşayarak	 eğitim	 işlevi	 gerçekleştiriliyor.	 Hıdırellezle	
bağlantılı	 olarak	 üzerinde	 durmam	 gereken	 noktalar	
bunlar.	 Dışarıdan	 gelen	 şahıslar,	 gerek	 tarihçi,	 gerek	
sosyolog,	halkbilimci	olarak	bizlere,	 çok	misafirperver	
davranıldı.	Buradaki	samimiyet,	kültürel	öz,	bence	Türk	
kültürünün	ana	damarını	oluşturmaktadır.

	Bunun	dışında	eğlence	unsuru	olarak,	çocukların,	
gençlerin	 kendi	aralarında	 sordukları	bilmeceleri	 tes-
pit	 ettik.	 Tabiatın	 içinde	 yaşayan	 insanların,	 gündelik	
hayatlarında	yeri	 geldiğinde	 kullandıkları	 unsurların,	
metaforlarla	dile	getirildiği	bilmeceleri	burada	gördük.

Masallar,	bakıyorsun	 insan,	 tabiat	bağlantısını	 ele	
alıyor.	 İnsanı,	 kökenini	 insanın	ne	 olması	 gerektiğiyle	
ilgili	temel	bilgileri,	bir	misal	verme	çerçevesinde	genç	
kuşaklara,	çocuklara	aktarıyor	.Bu	da	yine	birlik	ve	be-
raberliğin	oluşmasında	çok	önemli	bir	işlev	üstleniyor.

Bir	 de	 tabiî	 ki	 musahiblik,	 sağdıçlık	 kurumundan	
bahsetmemiz	gerekiyor.	Bu	da	yine	 toplumsal	anlam-
da	otokontrolü,	denetlemeyi	sağlayan	en	önemli	unsur.	
O	yüzden	bozulmadan	yüzyıllar	boyunca	bu	kültür	bu	
güne	gelebilmiş.	Bu	da	mutlaka	vurgulanması	gereken	
unsurlardan	birisi.

DOÇ. DR. MUHARREM KAYA
MİMAR SİNAN ÜNİ. FEN - EDEBİYAT 

FAKÜlTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

yaşam ile ölüm
arasında hıdırellez
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Onlar çok uzak zamanların 
günümüze kadar gelmiş 
yolcuları. Binlerce yıllık kültür 
ve geleneği sakladılar ve 
günümüze taşıdılar. Kazdağı 
Koşuburnu Köyü Tahtacı 
Türkmenleri zamana meydan 
okuyarak tarihi duruşlarını 
yaşattılar...
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Koşuburnu Köyü’nde Hıdırellez Hazırlıkları
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Çekim çalışmalarından...
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Mezar taşlarından bazıları...
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Zamana Karşı Tanıtım Dergisi Dekon İnşaat - Cevdet Erdem’in Desteği ile Hazırlanmıştır.

Kazdağı Koşuburnu Tahtacı Türkmenlerinin “zamana meydan okuyan” 
kültürel ve tarihi duruşlarının belgeseli 10-17-24

Mart 2011 

Saat: 21:00
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