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3644 Ferfene’nin saz-söz bölümü

Ferfene’nin yemek ve söyleşme bölümü

Abidinpaşa’da Ferfene
Abidin Paşa’nın 1885-1894 yılları arasındaki
valiliği sırasında yaptırılıp, onun adıyla anılan
“köşk”

Ankara’nın,

Osmanlı’nın

son

zamanlarından bugünlere gelebilen ender
sivil

mimari

Savaşı’na

örneklerindendir.

1.7.1920’den

itibaren

Kurtuluş
“Zabit

Namzetleri Karargâhı (Harp Okulu)” olarak
hizmet veren bina, son olarak 14.4.2012’den
Abidinpaşa Köşkü’nün park tarafından görünüşü

bu yana Ankara Kulübü Derneği’nce “Ankara
Kültür ve Sanatevi” olarak kullanılmaktadır.

Resim, koleksiyon, fotoğraf sergileri, konuşma ve söyleşmeler, müzik dinletileri,
geceler ve geziler, yapılagelen etkinlikler arasındadır.

Ankara Kulübü Derneği (AKD),
27.12.1932’de
direktifiyle

Atatürk’ün

kurulmuş,

1947’de

dernekleşmiş, 1990’da ise “kamu
yararı”

statüsüne

geçirilmiştir.

AKD, Ankara’nın “tarihi, kültürü, Atatürk’ün Ankaralılar hakkında söylediği söz
gelenekleri,
kent
kimliği,
Seymenlik geleneği”ne ilişkin değerleri araştırmak, yaşatmak, yaygınlaştırmak,
Ankaralılar arasında dayanışma ve sosyal yardımlaşma sağlamak, “Ankaralılık ve
başkentlilik bilinci”ni geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda çaba göstermektedir.
Dernek bir yandan da, Yenimahalle Belediyesi’nin katkıları ile bu sonbaharda
tamamlanacak olan Ankara Evi ve bünyesindeki Ankara Kent Müzesi’ne taşınma
heyecanı içindedir.
“Seymen”, Ankara ve yöresinde “Ankara efesi, yiğidi” olarak bilinir. Seymenlik
geleneği mertlik, cömertlik ve bilgelik ilkeleri üzerine kurulmuştur. “Seymen Alayı”
bunalım ya da geçiş dönemleri olarak da nitelendirilebilecek “Kızılca günler”de
oluşturulan bir Oğuz töresidir. AKD’nin sahiplendiği Seymen Alayı, 27.12.1919’da
Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, 5.10.1922’de Atatürk’ün Ankara hemşeriliğini kabul
etmesi (Hacıbayram Mahallesi kütüğüne kayıt), 13.10.1923’te Ankara’nın başkent
olması gibi yıldönümlerindeki törenlere katılır. Ancak, yaşamakta olduğumuz “son
yılların kızılca günleri”nde, Seymenlerin bu etkinlikleri de bir hayli engellenir, sınırlanır
olmuştur.
Ferfene
TDK Derleme Sözlüğü, Ankara’nın Kayaş ve Kızılcahamam beldelerinde ortaklaşa
yapılan yemekli-içkili toplantıları “Ferfene” olarak tanımlıyor. Aydınlanma ve
aydınlatma anlamına da gelen Ferfene bir tür hemşeri toplantısı. Toplantılara
toplumun farklı kesim ve mesleklerinden gelen hemşeriler eşit koşullarda katılıyorlar,
bilgi ve becerileri ile sorunlarını paylaşıyorlar, sosyal ilişki yelpazelerini genişletiyorlar.
AKD’nin, Ankaralılık ve başkentlilik bilincinin geliştirilmesi amacına katkıda bulunan
“Ferfene Buluşmaları”nın birine bir grup Ankaralı arkadaşımızla biz de katılıyoruz.

Buluşma, “Ferfene Odası”nda tanışma ve söyleşme ile başlıyor. Sonra salona,
yemeğe geçiliyor. Ederi katılanlarca ortaklaşa karşılanan öğle yemeği (köfte-ayranturşu-baklava), Ali Hoca’nın “yemek ve şükür duası”nı takiben, Seymen Divanı
Başkan Yardımcısı Haluk Balaban’ın Seymenlik felsefesini özetlemesiyle açılıyor.
Yemek ertesinde kaldırılan sofranın bir ucunda Rıfat Balaban, Atilla Denli, Rasim
Gözübüyük, Nevzat Duman tümü Ankara ve yöresinden alınma parçaları saz ile
çalıp, birlikte ya da tek tek söylemeye başlıyorlar.
“Bir Gemim Var Adalara Yaslanır, Atım Araptır Benim, Eski Evin Merteği, Meşeler
Göğermiş” geçildikten sonra, “Yandım Şeker Oğlan”ı Gürcan ve üç arkadaşı
oynuyorlar. Rasim Gözübüyük Seymen Genç Osman’dan alınma “Yıldız oyun
havası”nı çalıyor. Bu kez İsmail Erol’un çaldığı “Bugün Ayın Işığı”nı Rıfat Balaban
okuyor. “Allı Yazmalı Yarim” İsmail Erol ile Rıfat Balaban’ca, “Karaşar Zeybeği, Suya
Gider Su Testisi Elinde, Menekşe Koymuşlar Gülün Adını” ise topluca çalındıktan
sonra, Rıfat Balaban’ın seslendirdiği “Misket”i yine dörtlü oynuyor. “Bir Dalda Iki
Elma”nın peşi sıra “Cezayir oyun havası” ile toplantının “saz-söz eşliği” bölümü de
sonlanıp, ortalık sohbet edeceklere bırakılıyor.
Haydi Ankaralılar! Haydi Başkentliler! Ankara Kulübü Derneği’nin (Tel: 362 73 05)
“Her çarşamba Ferfene Buluşmaları”na “okuntusu (daveti)” var!

