
kebikeç / 30 • 2010

Güvercin Uçuverdi
Bir Tutku Olarak Ankara ve Urfa’da

Güvercin Yetiştiriciliği ve Kültürü

Aslı YAZICI YAKIN

…
Kuş dediğin piyerlotisiz yaşamalı

Adaksız avlusuz şadırvansız
Buluttan süzmeli suyunu

Kuşçular çarşısında tüy dökmemeli

Benim güvercinim tunç gagalı
Kimlerin bakışı kardeşçedir

Kimlerin bakışı düşmanca
Kendisi hangi kavganın güvercinidir bilir

…
 Rıfat Ilgaz

Bu çalışma bir tutkunun, güvercin tutkusunun çevresinde dönüyor 
ve devam etmekte olan bir araştırmanın parçası. Yetiştiriciliği, 

yarışmaları ve el değiştirdiği ihaleleri çevresinde oluşan ilişkiler ağı ile birlik-
te güvercin tutkusu, hem dünyada hem de Türkiye’de gündelik yaşam kadar 
gözlerden uzak biçimde varlığını sürdürmektedir. Kısa bir internet araştırması 
Taklacı ırklardan Dönücülere, Hünkarilerden Makaracı ve fi lo güvercinlerine 
dek bu tutkuya kapılanların fazlalığını ve Türkiye’nin ne kadar çok şehrinde 
güvercin yarışması ve festivali düzenlendiğini rahatlıkla gösterir ancak Tür-
kiye dışındaki ülkelerde güvercin tutkusu hem kendi içerisindeki dinamikler, 
hem de besleme ve bakım konusundaki bilimsel verilerle ilişkisi açısından 
farklı olup ayrı bir çalışmanın konusudur. Yine de güvercin tutkusuna kapılmış 
olanların sınırları aşarak birbirleriyle yoğun bir iletişim ağı kurduklarını da 
belirtmek gerekiyor. Güvercin tutkunları ya da aralarındaki deyişle kuşçular; 
artık güvercin yetiştiriciliğini bırakmış bile olsalar, şehirde gündelik hayatın 
ritmine işaret eden trafi k lambaları ve meydan saatleri arasından geçerken ya 
da her nerede olurlarsa olsunlar, kuşların kanat seslerine duyarlıdırlar ve ba-
kışları gökyüzünde dolanır. Bu işte usta olanı, usta olduğunu iddia edeni ve bu 
tutkuya yeni kapılmış olanıyla birlikte algıları farklıdır, onlar kuşları görmeyi, 
birbirinden ayırt etmeyi bilirler ve uçan kuştan haberdardırlar. Yaşamlarının 
büyük bölümü, genetik özelliklerine bağlı olarak istendik performansı göste-
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recek güvercinin elde edilmesi yolundaki arayış ile iç içe sürer. Her biri kendi 
alanlarında uzmanlaşmış olan kuşçular, bir güvercinden aldıkları performans 
ile yetinmezler ve bir sonrakinin ne yapacağına dair merak bu tutkuyu daima 
besler. 

Bu çalışmada öncelikli olarak “Taklacı” ve kısmen de “Filo Uçucu-
su” olarak adlandırılan güvercinler ve tutkunlarından söz edilecektir; peki bu 
güvercinler ne yapar ya da onlardan beklenen nedir? Onlar ırksal özellikle-
rine bağlı olarak “Taklacı” ya da “oyun kuşu” iseler hava koşullarına göre 
ve her gün aynı saatte olmasına özen gösterilerek evlerinden, kümeslerinden, 
en önemlisi alıştıkları yerden tek olarak uçmaya çıkarılırlar. Evlerinin üze-
rinde yükselerek, “fışkırarak” (fi şek) taklalar atar ve ardından on dakikalık 
“gezme”lere çıkarlar. Geri dönüşleri, ustalarına göre bu işin en heyecan verici 
bölümüdür. Her defasında aynı noktadan ve uzaklardan kanatlarını ve kuyruk-
larını kapatarak “atar”, hedefl erine, evlerine doğru gelir ve tekrar taklalar ata-
rak gösterilerini belirli sayılarda sürdürürler. Bu mesafeler, süreler, taklaların 
sayısı, gösterinin tekrarı ya da güvercinin “baş alma” sayısı gibi konular ise 
tutkunun merkezinde yer alan sohbetlerin başında gelir. Daha çok Güneydoğu 
illerinde tutkunları olan fi lo uçucuları ise yine her gün belirlenmiş saatlerde 
damlardan gökyüzüne bırakılırlar. Kuşçu küme halinde uçuracağı kuşlarını 
seslenerek, ıslık çalarak ya da değneği ile işaret verip yönlendirerek havada 
tutar. Sonbaharda uçuşa çıkarılan güvercinler bir arada daireler çizerek evle-
rin üzerinde belirli bir mesafede uçarlar. Kimi kümeler daha yükseklere çıkar 
ve kış yaklaştığında yüzlerce farklı renkte güvercin ayaklarındaki halkaların 
şıngırtısıyla gökyüzünde önce birbirine karışır, birbirinin içinden geçer ve 
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ardından ayrılıp geri dönerler. Onların tek yaptığı budur, bu yorucu ve özel-
likle takla gibi ornitologların “patolojik” olarak nitelediği davranış özellik-
leri yüzünden tüzüklere ve kurallara bağlı yarışmalara sokulmuş olmalarına, 
çevrelerinde oluşan iletişim ağına aldırmazlar. Onların canını sıkan, olsa olsa 
kutular içerisinde ihale ve yarışma ortamlarına taşınıp durmak, olası alıcılar 
için sergilenirken tel kafeslere takılmak ve elden ele gezdirilerek kanatlarının, 
kuyruklarının, göz renklerinin incelenmesi olabilir. 

Bu yazıda hayli eski bir geçmişi olan güvercin tutkusunun tarihsel 
kökenlerine ve mitoslar ve inanç sistemleriyle olası bağlantılarının araştırıl-
masına yer verilmemiş, doğrudan alandaki veriler üzerinden değerlendirmeler 
yapılmıştır. Güvercin tutkunlarının birbirleriyle, yakın çevreleriyle ve yukarı-
da geçen farklı davranış özelliklerini sergileyen güvercinleriyle geliştirdikleri 
ilişkiler, güvercin yarışmaları, güvercin ihaleleri, yöresel farklılıklar,  güvercin 
kültürüne özgü terminoloji bu tutkunun farklı anlam alanlarıdır. Temel soru 
tutku ve çevresinde gelişen ilişkiler ağının anlamlarını yakalamaya ilişkindir. 

Alanda 2010 yazında başlayan çalışmalar Temmuz-Ekim aylarında 
Ankara’da ve Ekim-Kasım arasında Urfa ve Ankara’da söz konusu ilişki ağ-
larının kurulduğu ortamlarda ve evlerde yapılan uzun süreli görüşmeler üze-
rinden yürütüldü. Ankara bölümünde Cebeci, Dikimevi, Abidin Paşa, Saime 
Kadın ve Tuzlu Çayır semtlerinde güvercin tutkunların evlerine, derneklerine, 
ihale ortamlarına ve buluştukları kahvelere gidilerek ses kaydı ve çekimler ya-
pıldı. Urfa’daki görüşmeler ise Çardaklı Kahve, Kumlu Han ve Eyüphan Gü-
vercin Yetiştiricileri derneği olarak da bilinen kuşçu kahvelerinde gerçekleş-
tirildi. Araştırma sırasında ikisi Ankara’da ikisi de Urfa’da olmak üzere dört 
ayrı “güvercin ihalesi” izlendi. Urfa’daki iki ihale, yöresel olarak biri “Ha-
lıs” (eğitimli, eve alışmış ve köme halinde uçan) diğeri “Yapışan” (Taklacı) 
olarak adlandırılan iki farklı türe aitti. Taklacı hâkimiyetindeki Ankara’da ise 
konu ile ilgili grubun düzenlediği biri Salı diğeri Cuma günü gerçekleştirilen 
iki ihale izlendi. Tutkunların, güvercinleri ve birbirleri hakkındaki sohbetleri 
dinlendi, yarışma tüzükleri ve hazırlanmış internet siteleri okundu; bir güver-
cin ırkının özelliklerine bağlı olarak gösterdiği performans üzerinden kurulan 
ilişkiler ve çevresinde geliştirilen dilin içine girilmeye çalışıldı. Çalışmada 
Ankara ve Urfa’nın bir arada ele alınmasının bir nedeni, tarihsel doğruluğu 
bu çalışmanın temel sorularını ilgilendirmemekle birlikte, Urfa’da görüşü-
len güvercin tutkunları Türkiye’nin her yerine giden kuşların Urfa kökenli 
olduğu iddiasında olmalarıydı. Şanlıurfa’da Eyüphan’daki kuşçulardan biri, 
Ş., 1960’lı yılların sonunda amcalarının Ankara’da dükkân açarak Urfa’dan 
eski oyun kuşlarını götürüp sattıklarını ve Taklacı güvercin dâhil asıl kaynağın 
Urfa olduğunu söyleyerek, diğer illerde farklı güvercinlerin eşleştirilmesiyle 
türün bozulduğundan yakınıyor ama başta Antalya, İstanbul, Ankara olmak 
üzere çok şehre güvercin göndermeye devam ettiklerini belirtiyordu. Çalış-
manın diğer bölümleri Ege, İç Ege, Trakya ve İç Anadolu’daki diğer illerde 
de sürdürülmektedir. 

Bu çalışmanın tamamında yanımda bulunarak Ankara’daki güvercin 
tutkunlarıyla beni tanıştıran, Urfa ve diğer illerle bağlantıları kuran, kuşçu-
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ların evlerine, kahvelerine, ihale ortamlarına haftanın her günü ve saatinde 
erişim sağlamamda yardımcı olan, sadece kuşçuluğun inceliklerinin değil, 
tutkunun dünyasının da doğru anlaşılması için tüm sorularımı büyük bir sa-
bırla yanıtlayan, bu metni okuyarak değerlendirmeler yapan ve kendisi de bu 
“hastalığa” ustalıklı bir şekilde kapılmış olan Selçuk Pehlivan’ a yardımları, 
harcadığı emek ve zaman için teşekkür etmeyi öncelikli olarak önemsiyorum. 
Çalışmanın başında kendisine ilk danıştığım ve bu araştırmayı devam ettirme 
cesareti aldığım isim, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Zootekni Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş oldu. Genelde güvecin davranışları ve dönek 
olarak adlandırılan ırk ile çevresinde oluşan ilişkiler ağı üzerine onlarca so-
rumu mail üzerinden yanıtlayarak Bursa ve Denizli bağlantılarını ve Taklacı 
olarak bilinen güvercinlerin davranış özellikleri ile ilgili akademik çalışmala-
ra erişimimi sağladı. Araştırma yöntemi ve çözümlemeler konusunda benimle 
birlikte akıl yürüten ve güvercinlerin peşinden yola çıkarak çalışmanın Urfa 
bölümüne eşlik eden, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 
Antropoloji Bölümü mezunlarından Ahmet Yavuzkır ‘a da süreç içerisindeki 
kimi oldukça zorlu, kimisi mizah yüklü tartışmalara katkısı ve desteği için 
teşekkür ediyorum. 

Bilincin Taklaları: Yöntem ve Kavramsal Çerçeve Üzerine
Araştırma soruları kendi çalışma yöntemlerini ve kavramsal çerçe-

velerini dayatırlar ve her soru bir paradigmanın içinden sorulur. Bu çalışma 
sayılabilir olanla, temsil ile ve test edilebilir varsayımlarla ilgilenmiyor; tut-
kunun bellek ve yineleme arasında dönüp duran anlam alanına girmeye çalışı-
yor. Eyüphan kuşçu kahvesinde duvara asılı, kimi önceki yılların “şampiyon” 
Çakmaklısına ait, kimisi de Şanlıurfa’dan çıkıp beş milyara satılmış ya da on 
milyar teklif edilmesine rağmen el değiştirmediği anlatılan güvercin fotoğraf-
larıyla, bir sonraki çerçeveye eklenecek resimler arasında geziniyor. 

Kierkegaard (1983), insandaki en büyük tutkunun iman olduğunu be-
lirtir ama tutku, ister tanrı inancı olsun isterse güvercin,  tekrarlayan biçimde 
ifade edilendir.  Kierkegaard’a göre iman da bir defada ve nihai olarak kurul-
maz ve bu nedenle tekrarlayan biçimde ifade edilmeye gereksinim duyar. Oysa 
iman dışındaki herhangi bir başka tutku, bu isterse güvercinlerin çevresinde 
dönüyor olsun, hedefi n bu dünyada olması açısından içindeki olası trajedi ya 
da “kriz”i (Ülken, 1968, 171) daima eğlenceye dönüştürme potansiyeline de 
sahiptir. Constantin Constantius adıyla yazdığı metninde Kierkegaard, (1983) 
iki kavramdan söz eder; yineleme (repetition) ve bellek (recollection). Yine-
leme kavramı buradan, belki de doğası gereği, daha sonra Lacan’ın XI. Semi-
nerine de atlayacaktır. Yineleme ve bellek “farklı yönlerde iki aynı hareket”tir 
(Kierkegaard, 1983: 131). Bellekte kaydedilmiş olan geçmişe doğru bir yine-
lemeyi işaret ederken, yineleme ileriye doğru bir kayıt biçimidir. Kierkega-
ard, bellektekilerin eğer hoş şeylerse bir daha yaşanamayacakları için; tatsız 
anılarsa da bir defa yaşanmış oldukları için acı verici olduğunu söylemeye 
getirir. Ardından bu ikiliye bir de umudu ekler ve giysiler ve kadınlar üzerin-
den, ancak üç yüz altmış beş günlük duvar takvimi sayfalarında yer alabile-
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cek inceliksiz ve sıkıntılı metaforlarına başlar. Nelerdir bunlar, özetleyelim. 
Umut, nasıl duracağı, uyup uymayacağı bilinmeyen kolalı ve henüz denen-
memiş yeni bir elbise ya da ellerinizin arasından kayabilecek tatlı bir bakire-
dir;  bellek eskimiş, artık uymayan ama içinde büyüdüğümüz için hala güzel 
gelebilen bir elbise ya da o an için tatmin sağlamayan yaşlı güzel bir kadındır; 
yineleme, dayanıklı, sarkmayan, uyan bir elbise ya da hiçbir zaman bıkılma-
yacak olan tatlı eştir. Bu “iman dolu” metaforları bir yana bırakırsak denebilir 
ki, yineleme, umut ve bellek bu çalışmaya katkı sağlayan tüm “kuşçu”ları, 
güvercinlerin peşinden “uçuran” ve aralarındaki ilişkiler ağını kuran kav-
ramlardır. Başka bir deyişle tutku, içerdiği vaat aracılığıyla, herkesin kişisel 
hayat hikâyesine eklemlenerek kendi dünyasını inceden inceye örmektedir. 
Kümeslerinden çıkarılmış, kimisi orta yerde “komando” gibi dolanan, kimisi 
güneşlenen, vitamin takviyesi yapılan, kanat egzersizleriyle, yerde bulduk-
larını yemekle ilgilenen “Taklacı”ları, karmaşık tüy yığınını halinde gezen 
“Fenerkuyruk”ları, ve Osmanlı’nın gözdesi olduğu söylenen “Hünkâri”leri, 
“Şebap”ları ve Urfa’lıların deyişi ile “Halıs” ve “Yapışan” ları, evlerinin üze-
rinde kümeler halinde daireler çizerek uçanları izlerken Ankara’daki Mardinli 
taklacı ustasının her bir kelimeyi özenle vurguladığı bir ifadesi bu çalışmanın 
çerçevesini de belirler: “Her yeni kuş, her yeni güvercini kümese koymak yeni 
bir sayfa açmaktır. Yavrusunu alacaksın iyi mi çıkar, kötü mü çıkar diye bir 
sene uğraşacaksın, bir senen daha gitti, insan ömrü ne kadar ya?”

Bu çerçevede hemen sözü edilmesi gereken bir çalışma var (Jerol-
mack, 2007). 2005 yılında Berlin’de yaşayan ve güvercin yetiştiriciliği ile 
ilgilenen 26 Türk göçmenle yapılmış olan araştırma, sosyolojik perspektifl e 

Şanlıurfa’ya bakan güvercinler
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yazılmakla birlikte Latour’dan yola çıkarak doğa ve kültür arasındaki ontolo-
jik ayrımın modernist projenin bir parçası olduğunu teslim ediyor.  Görüşülen 
kişilerin anlatılarında Türk kimliğinin Berlin’deki hayatlarında nasıl kurul-
duğu ve ev ve yurt kavramlarına dair düşünceler, güvercinlerle olan ilişkiler 
üzerinden izlemeye çalışılıyor.  Güvercinlere ilişkin her anlatıya eşlik eden bir 
göç ve kırılma hikâyesinin varlığından yola çıkılarak, güvercin besleme ile ev 

U/Ş -  “Siyah Ayna Kuyruk, zifi ri siyah olur, kuyruk ortası, göz ve burnu beyazdır, burnunun 
ortasında elifi  olacaktır, Arap Ayna da derler dışarıda… Şebaptır bu, takla da atar ama za-
man gereklidir, söktürürsen atar.

 U/Ş - “Gök’ün gözü beyaz, burnu tırnağı siyah olacak, İstanbul’da bunlara Kağıt mavi der-
ler, mavi aynalı da denir, bizde gök kuyruğu ak, kuyruğunun ortasında ak var, çubukları siyah 
olur. Bir de bunların çakmaklıları vardır, sırtı siyah olur.
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ve yurt özlemi arasında hissedilir bir bağlantı olduğu ileri sürülüyor. Burada 
sosyal bilimler dünyasına uzun süredir egemen olan ve anlamın “yüzergezer” 
ya da “eklemlenebilir”  olduğu yolundaki tartışmalar sayesinde henüz bir so-
run yok. Sıkıntılı kısım vatandan uzak olmanın, güvercinin ırkına önem ver-
meyi de beraberinde getirdiği yolundaki çıkarım ile başlıyor. Taklacının “Türk 
Taklacısı” olarak adlandırılıyor oluşu, görüşülen kişilerin bir güvercinde ırkı 
önemsemeleri, vatandan uzak olma ve yurt özlemi ile eklemlenebilecek bir 
durum olmakla birlikte, temelde önemli bir teknik bilgi eksiğine işaret ediyor. 
Çünkü kuşçuluk işinde bir güvercinden istenen performansı alabilmek güver-
cinin soyu ile bağlantılıdır. Bütün kuşçular “doğru” ırkın peşindedirler ve “iyi 
bir damızlık elde etmenin bir insan ömrüne mal olduğu” nu belirtirler.  Tek 
bir kuşta aranılan özellikleri, oyun yapma yeteneğini gösterecek kuşu elde 
edebilmek için bir, bir buçuk yıl geçmesi gerekir ve Ankara’daki bir kuşçunun 
ifadesi ile “bu ırk, bu soy tamam,  tutmuş artık, ben bunu uçurayım diye bir 
lüks yoktur.” Taklacı bir güvercinin diğer ırklarla karışmamış olması, kuşçula-
rın deyişi ile doğru seçilmiş ırktan, doğru “damar”dan gelmesi önemli olduğu 
için anne-oğul ve baba-kızın eşleştirilmemesine özen gösterilir. 

 Belirli bir tutku üzerine yapılan bu çalışma, yaklaşmakta olduğu-
nun işaretlerini aylar boyunca balkonumdaki saksılara sırayla yumurtalarını 
bırakan yabani güvercinlerle önceden vermişti. Tutku, kısa zamanda tutku-
nun hikâyesini, güvercinleri, araştırmacıyı, eskilerin deyişi ile kuşbazları, 
hikâyenin gizli kahramanlarını ve süreci tetikleyen etkenleri birbirine katış-
tırarak keşfe yönelik, bulgulayıcı (heuristic) çalışmanın sınırlarından taştı ve 
taklalar atmaya başladı. Söze dökülmeyeni ve örtük olanı bilmeyi, sezgiyi ve 
tutkunun “ev”inde ısrarla kalarak odaklanmayı gerektiren keşfe yönelik, bul-
gulayıcı çalışma sıkıntılı bir süreçtir, çoğu zaman sorusunun önünden giderek 
onu gölgeler. Bir başka deyişle planlama süreç içerisinde gerçekleşir. Sonra-
sında görme, dokunma ve önünüzde açılan her ne varsa onun içine dâhil ol-
manın, anlama ve deneyimlemenin tadı çıkarılmaya başlanır. Bununla birlikte 
deneyimsel ve keşfe yönelik çalışmalarda da izlenen bir yol vardır. 

Beyaz
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Douglas ve Moustakas (1985) aynı ontolojik ve epistemolojik ön-
cüllerden beslenmekle birlikte fenomenolojik bir araştırma ile bulgulayıcı 
çalışma arasında bazı farklar olduğunu ileri sürerler. Keşfe yönelik çalışma, 
fenomene bağlanmayı ve onunla ilişki kurmayı gerektirirken, fenomenolojik 
çalışmalar bir kopmayı içerirler. Bu bağlamda birinde insanlar net bir şekilde 
görülür kılınırken, diğerinde bulanıklaşırlar. Bulgulayıcı, çalışma, deneyimde-
ki kişi ve anlamlandırmaları önemserken, fenomenolojik çalışma deneyimin 
özünü ve içindeki yapılanmaları ön plana alır. Polanyi’nin “söylenebilenden 
daha fazlasının bilinebilir oluşu” biçiminde ifade ettiği “örtük bilgi” (1983: 4) 
“heuristic” araştırmanın temel bileşenlerinden birisidir. Örtük olanı bilmenin, 
insanın karanlıkta yolunu hissederek ve bir araya getirdiği ipuçları sayesinde 
bulabilmesi gibi hemen herkesin kullandığı farklı yolları vardır. Sezgi bir di-
ğer bileşendir, örüntüler geliştirme, ilişkiler kurma üzerinden parçaların bir 
araya getirilmesini sağlar, bütüne dair daha açık bilgiye erişimdir. Söz konusu 
insan deneyiminin ana temasını daha derinden kavrayabilmek için bu bulgu-
layıcı sürecin kendi içine dönmesi gerekir ki bu, işin “incelikli ve sancılı” kıs-
mı olmakla beraber en temel aşamadır. İnsanın tam olarak betimleyebilecek 
hale gelene kadar öfkesinin içinde kalması Moustakas’ın bu, “o yerde kalma” 
sürecini açıklamada kullandığı temel örnektir, deneyimin temel nitelikleri ve 
anlamı giderek artan bir anlayışla ve sabırla kavranabilecektir. Bu deneyimi 
dönme dolap sembolizmi ile ifade etmek de mümkün görünüyor. 

 Keşfe yönelmiş bir süreçte araştırmacı, üzerinde düşündüğü konunun 
içindedir, kendisiyle olan diyalogu ve kendine dair keşifl eri de çalışmanın bir 
parçasıdır. Moustakas, (1990, 11) bu araştırma metodolojisi üzerine yazdığı 
kitabında keşfe yönelik süreçte araştırmacının kişisel olarak da çalışmanın 
içinde yer aldığını ifade eder:

“Eğer hazzın anlamı üzerine çalışıyorsam, haz çev-
remde döner ve beni izler. Beni mahremiyetine dâhil eder-
ken ben de onu kendi mahremiyetime alırım.  Haz, oyalanan, 
uzayan bir varlığa dönüşür ve bir süre için söz konusu olan 
sadece hazzın varlığıdır. Neşeli bir dünyanın kapılarını açar, 
kendi zenginliği, oyunculuğu ve özgür ve zahmetsizce akıp 
giden bir çocuksuluğun içine alır. Karşımda açılmakta olan 
haz deneyimi ve bilgisini görmeye, hissetmeye, dokumaya ya 
da işitmeye hazırım.” 

Bu tür bulgulayıcı araştırmada belirişi ve gerçekliği ile dışarıda var 
olanla, araştırmacının içinde var olan arasında bir bağ kurulur, araştırmacı 
içine girdiği topluluktan,  ötekilerden ayrılmaz biçimde ama yalnız olarak var 
olur. Sosyal bilim ve kültür ya da tin bilimlerinin bitmeyen ve bu sayede ku-
rumlarına sağlam kimlikler kazandırma görevi de üstlenmiş olan metodolojik 
tartışmaları içinde “heuristic” çalışmanın sözü fazlaca edilmez oysa sosyal 
antropoloji, kendi tarihi içinde kelimenin tatsız çağrışımlarına rağmen her 
daim keşfe yöneliktir.  Keşif ve bulgulama ise bizi tekrar şu “kültürel görece-
lik” tartışmasına sürükleyecektir.  

Bu çalışmanın da, yinelemenin doğasından kaynaklanan büyüleyici 
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bir yanı vardı. Tutkunları, doğru ve istendik performansı sergileyecek güver-
cini elde etmek için sürekli bir uğraş veriyorlardı:

A/S- Diyelim ki bir insan yetmiş yaşında, güvecinle yirmi ya-
şından beri uğraşıyorsa hayatı boyunca o elli sene içinde beş 
onu geçmez şöyle şöyle bir güvercin izledim diye anlatsın. 
Şimdi “yirmi sene evvel şöyle bir güvercin izledim unutamı-
yorum” derler. İyi bir kuşçunun elli sene içinde uçurup, izle-
diği beğendiği beş onu geçmez. Bir arayış vardır, her zaman 
bir şey vardır yani.”  

 Tutkunun Dünyasından
 Tecrübeli kuşçu, A/F, “15- 20 yaşından sonra kuşçu olmaz, kuşu ço-
cukken besleyeceksin, bunu unutma” derken tutkunların hemen hepsi bu ifa-
deyi doğrular biçimde kuşçuluğun erken yaşta başlayan bir merak olduğunu 
ifade ederler:  

A/S1-…Ben Türközü, İncesu doğumluyum, gözümü güver-
cinle açtım. Güvercinler benim hayatıma sonradan girmedi, 
ben onların hayatına sonradan girdim. Gözümü açtım, bahçe-
de kümes vardı. Heves edip beslemedim, ortam vardı. 

             …..
A/S- Ankara’nın yerlisiyim. 5–6 yaşlarında çocukluk döne-
mimde Ankara’nın yakın bir köyünde oturuyorduk. Evimizin 
damında, çatı aralığında, sabah gidip, akşam dönen siyah-be-
yaz güvercinler vardı. Bakım gerektirmezlerdi, kişiye endeks-
li değillerdi, serbest güvercinlerdi. İlkokul’a giderken ilk bir 
çift güvercinimi karşı komşumdan aldım. Büyükler, bilenler 
yeni başlayanlara öğrensin diye elindekilerden, kötü, gözden 
çıkarılmış olanlarından verirler. Kalitesi en alt seviyedeydi,  
Daha sonra ortaokul zamanında çoğaldılar, 30- 35 tane oldu-
lar. Köyden ilçeye yürüyerek gidiyoruz o zamanlar, sıkıntılı 
bir dönem, servisimiz yok. Bir gün babam Ankara’dan bir çift 
güvercin getirdi, onları uçurunca güvercinde uçmanın, tak-
la, atmanın, performansın oyunun ne olduğunu gördüm, otuz 
sene evvel.

Örnekler çoğaltılabilir, daha anlamlı olanı, güvercinler söz konusu ol-
duğunda sınıfsal farkların anlamını yitirdiğidir. İstatistiğin başvurduğu eğitim, 
gelir düzeyi ve meslek gibi olası her grupta, güvercin tutkununa rastlanır. Bu 

Takla
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çalışmada da böyle oldu, görüşülen kişiler arasında hukuk alanında faal ola-
rak çalışanlardan, akademik dünyada yer alanlara, gece kulübü sahiplerine ve 
kuşçuluk dünyasının vazgeçilmezi olan hırsızlara kadar her meslekten insan 
yer aldı. 

Öte yandan işin ustalık kısmı söz konusu olduğunda ciddi ayrımlar 
vardır. Adı bir efsaneye dönüşmüş ama kendisini görenin olmadığı kuşlarıy-
la nam yapmış “Saim Usta” gibi isimler ortalıkta dolanırken, “güvercinci, 
güvercin birliği, kuşçular, dolapçı, Trakya güvercin, güvercinyeri” gibi çok 
sayıda internet sitesinde konu ile ilgili her çeşit güncel bilgi ve deneyimler 
paylaşılır ve güvercinlerin performanslarına ilişkin video kayıtları üzerinden 
atışmalar yapılır. Kuşçular internet sitelerinde gözlemlerinden yola çıkarak ve 
işin inceliklerini de yansıtan bir mizah anlayışı ile kendilerine ilişkin “benci, 
megaloman, satıcı, doyumsuz, zaman çalıcı, para mazoşist, listeci, problemci, 
gösterişçi, gizlici, kendini aşmaya çalışan” kuşçu tiplemeleri (Gökmen, http://
www.guvercinbirligi.com/) de yaratmışlardır. 

Yarışmaları, dernekleri, kahveleri, güvercin ihaleleri, güvercinlerin 
hastalıkları ve tedavi yolları, internet siteleri ve hırsızlıkları da dâhil olmak 
üzere fazla ayrıntı barındıran; iddia, rekabet ve nam yapmanın başat olduğu 
bu dünya, erkeklere aittir. Yapabileceğinden fazlasının beklendiği güvercinin 
kısa sürede oyunu bırakacağı anlatılırken spor, arabalar ve gece dünyasının 
kadınlarından örneklere başvurulur. Güvercinin uçuşu sırasında uzaktan evi-
ne, hedefl ediği noktaya geri dönüşü “roket” e benzetilir; taklaları “Rus jim-
nastikçileri” ile kıyaslanır; güvercinin performansının abartılmasından söz 
edilirken futboldan örnekler verilir: 

A/F- …bütün canlılar kendilerini ekonomik olarak kullandık-
ları zaman ömürleri mutluluk içerisinde ve sağlık içerisinde 
geçer. İnsanlar da dâhil olmak üzere. Düşün ben çok güçlü-
yüm, çok sağlıklıyım, nerede akşam, orada sabah, bira, şarap, 
pavyon, şu bu kumar falan fi lan. Kırk yaşında var ya her türlü 
şeye karşı zayıfım, bitmişim.  Uyku yok, doğru dürüst bes-
lenme yok, abur cubur var, affedersiniz kadın var. E, şimdi 
ne olacak, çok özür dilerim, pavyonda çalışan hanımlar otuz, 
otuz beş yaşlarında bitiyorlar. Çünkü o tempoya nasıl daya-
nırlar. Bu hayvan da bu şekilde kullanırsan, zamanlamayı iyi 
tutmazsan gider, gelir oradan buradan .. bir sahada beş daki-
kada on beş depar atarsın şişer, antrenör de alır onu dışarıya 
çıkartır. 

Beş liradan başlayarak sıfırları üçe, dörde ulaşan, kimi zaman da do-
larla ifade edilen paraların döndüğü bu “âlem”de iyi olduğuna inanılan bir 
taklacı karşılığında, kimi zaman bir evin beyaz eşyaları, kimi zaman da son 
model bir araba bırakılır. Bu durumda bu dünya içerisinde kadınların sayısı da 
yok denecek kadar azdır. Güvercinlere verilecek bu paraları kazanan kadınlar 
olmadığı gibi, onların evde yemek yapmak, işe gidip gelmek ya da çocukların 
bakımı yüzünden ne teraslarda, damlarda güvecin bekleyecek zamanları ne de 
erkeklerin arasında yerleri vardır. Kadınlar bu dünyada genellikle kocalarının 
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güvercin sevdası içerisinde ender de olsa evlerin teraslarında ya da bahçele-
rinde kurulmuş olan kümeslerin temizliğine ya da güvercinlerin bakımına yar-
dım etmede var olurlar, ancak bazen eski bir “kuşçu”nun kızlarının da iyi kuş 
uçurduğuna dair hikâyeler anlatılır. Ankara’da bu çalışma sırasında görüşülen 
kuşçulardan biri, işin içinde olan kadın sayısının yirmiye ulaştığını söylediy-
se de bu çalışmanın çerçevesinde bu kişilere ayrıca ulaşılmaya çalışılmadı. 
Ulaşılabilenlerden bir tanesi ise önce balkonunda sonra da evinin bir odasında 
bakmaya başladığı yabani güvercinleri için http://www. kuscular.org sitesinde 
işin ehli olanlardan yardım alıyor ve hasta güvercinlerini iyileştirmenin yol-
larını arıyordu.  

Kuşçuluğun halk arasında “takıntılı” ve evi, işi, sosyal çevreyi ihmal 
etmeye yol açan bir tutku olduğuna dair bıraktığı izlenim karşısında kimi 
kuşçular bu işin insanı olası diğer kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade 
ediyorlar:  A/S1- “Kadınların,  kocalarının ne yaptığını bilmeleri önemli. Ne 
yaptığımı biliyor, içi rahat. Zaten mesleğim stresli… Ben çoğu zaman işten 
çıkınca önce eve değil, güvercinlere bakarım. Ama benim hayatımın ağırlıklı 
kısmı değil bu, eşimle, çocuklarımla gezerim. Bu benim için sabah ve akşam 
altı-sekiz arası”. Yine de farklı kişisel tarihlerde aile ve çevreyle güvercin tut-
kusundan kaynaklanan irili ufaklı tartışmalara rastlanır:  A/S-“Bir gün kayın 
validem “ ya kızım ya güvercinler “dedi. Buyur al kızını, gidin güle güle de-
dim, birkaç ay ayrı kaldık. Araya büyükler girdi aramız sonra düzeldi. Kom-
şular sorun çıkardıkça başka eve taşındık. İkinci evde bir odayı güvercinlere 
ayırdım”. 

Güvercin tutkunlarının hemen hepsinin anlatımından çıkan bir diğer 

 Ankara Abidinpaşa’da kümesler
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konu da kadınların bu tutku konusunda çok da söz söyleme hakkına sahip 
olmadıklarıdır: 

A/A1- Ne çocuğa, ne hanıma benziyor, bambaşka bir şey. 
Kuş bir yana hanım bir yana. Bu benim zevkim. Benim hanı-
mın abisi de kuşçuydu. Yuvalarını girer temizler. Ağzına mas-
ke takar. Eğer bir şey derse benim de ona karşı tavrım değişir. 
O benim şeklimden falan anlar kuş kaybettiğim zaman. Canım 
hiçbir şey konuşmak istemiyor kimseyle o zaman. 

Kuşçu her gün aynı saatte kuşlarının bakımı ve uçurulması ile ilgi-
lenmek için zaman ayırabilmelidir ancak her sabah aynı saate kuşu uçurarak 
“antrenman” yaptırmaya zaman bulamayabilir ya da bu iş için uygun olan 
teraslı ya da bahçeli bir eve sahip olmayabilir. Bu durumda şehrin bir semtinde 
uygun ortamı ve zamanı olan “emanetçi” ya da şehirde tutkunların oluşturdu-
ğu bir dernek ya da topluluk devreye girebilir. Sonuçta güvercinin hep aynı 
yerde uçmaya alışmaya gereklidir. Bunun için uygulanan yollardan birisi bir 
süreliğine güvercinin kanatlarının bağlanmasıdır.

 …gölgeler…
Güvercin tutkusu, televizyon belgeselleri için yapılan ve genellikle 

Güneydoğu’yu anlatan çekimlerde rengârenk, halhalları şıngırdayan kuşlar 
arasından yansıyan oryantalist bir romantizmin dışında gölgeli, bulanık alan-
ları da barındırır. 
 Yapılan görüşmelerde hem Urfa’da hem de Ankara’da tutkunların or-
taklaşa üzerinde birleştikleri konulardan birisi de kuşçuluğun, meraklıların bir 
araya geldiği, sohbet ettiği ortam yaratmaktan giderek uzaklaştığı, işin içine 
paranın girmesiyle birlikte bir tür “yozlaşma” yaşandığıydı. İhalelerde iyi ku-
şun satışa çıkmayarak daha farklı yollarla el değiştirdiği yolundaki bilgi de 
bu tartışmanın içersinde yer alıyordu. Her şeyin safkanının daha sadık, daha 
uysal, daha uyumlu olduğunu vurgulayan ve kendisi de “safkan” at beslemek-
te olan Urfa’nın yerlisi U/A, Ankara ve İstanbul’un kuşun neslini koruyama-
dığını, yöreye ait olan Urfa Atlası, Karalı gibi kuşların bittiğini belirtirken 
bu konudaki sıkıntıyı dramatik bir şekilde “Artık tüy para ediyor“ diye ifade 
ediyordu: 

Ankara taklacısı diye bir kuş yoktur. Yaklaşık elli seneden 
beri Ankara’ya binlerce kuş taşındı. Her yere taşındı. Rekoru 
İstanbul kırdı bu ticarette.  Hala en çok kuş İstanbul’a gidiyor, 
ama son zamanlarda Antalya ön plana çıkıyor. Onlar kuşun 
neslini korumasını bilmiyorlar. Çorbaya çevirmişler. Bu kuş-
lar da oynuyor ve üç günde bitiyorlar. 

Öte yandan geçmişte bir altın çağın yaşanmış olduğuna dair kurgu ve 
akademik literatürden gündelik ahlaka varana dek eskinin daha yüce erdem-
lerle ve bilgelikle dolu oluşuna dair yaygın söylem,  güvercin tutkusu söz ko-
nusu olduğunda, tutkunların belleğinde yer etmiş bir başka kayıt ile kesintiye 
uğramaktadır. “Etimi yiyen doymasın, bokuma bakan onmasın”, kuşçuluğun 
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ve kuşun pek de “uğurlu” olmadığı yolundaki bir bilgiyi ifade ederken, eski-
lerden “kuşbaza kız verilmez”, “kuşbazın şahadetine güvenilmez” türünden 
ifadeler de aktarılır. Kuşçuluğa ve kuşlara atfedilen bu olumsuz yargıların 
yanı sıra bütün dinsel inanışlar, folklorik hikâyeler ve mitoslar içerisinde yer 
alan hayvanlar arasında, uçanlara ve uçanlar arasında da güvercinlere ayrı bir 
yer verildiğini de not düşmek gerekiyor. Tüm bu hikâyeler içerisinde simgesel 
değeri ile uçan kuşlar ve güvercinler genellikle doğaüstü ve kutsal güçlerle 
insanlar arasındaki bağları kurmakta önemli görevler üstlenerek, olay örgü-
sünün akışını etkilerler. Kuşlara insan ruhunun ölümden sonraki yolculuğu, 
rüyalarda haberci olma, savaş, ölüm, hastalık ya da doğum, bilgelik,  aşk, 
yumurtalarıyla evreni, dünyayı ya da insanı yaratmak gibi anlamlar yüklenir. 
Güvercin, bu kuşlar içerisinde daima olumlu özelliklerle anılır ve tanrısal ya 
da kutsal sayılandan gelen mesaj, sevgi, rehber ve özgürlük simgesi olarak 
görülür. Kuşçular bu hikâyelerin kimisinden haberdardır ve bağlama göre 
sohbetlerde her iki bilgi türüne de başvururlar. 

Bir diğer “karanlık” alan kimi zaman, kuşların kafası koparılmasıdır:
A/S- Bazı sapıklar vardır, o adamın ne kendine ne etrafına 
saygısı vardır. Güvercin ona göre yanlış bir hareket yapar. 
Hayvanı açıp atıyorsunuz hadi uç diye, uçamayabilir o gün, 
rahatsız olabilir, akşamdan yediğini öğütememiştir, hiç dü-
şünmez… Günü gelir çatıya konar. ‘Benim güvercinim bura-
dan başka yere konarsa kopartırım” diye onur meselesi yapı-
lıyor. ‘Haa sen gel de görüşürüz’ der, inince kafasını kopartır. 
Bir öyle kopartan kendini bilmezler, bir de hastalıktan dolayı 
kafa koparanlar vardır. Güvercin hastalıklarının çoğunun te-
davisi yoktur, şu ilacı veriyim de ertesi gün iyileşsin diye bir 
şey yoktur, salgın olur, biri hastalanınca onu ayırmak gerekir. 

Damda
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Bir de birbirini sevmeyen kuşçular vardır, husumet vardır. 
Vaktinde kuşunu almıştır vermemiştir. “S.’nin kuşunu yaka-
layayım, çekerim kafasını, vermem” der. Ama bu tip insanlar 
kuş sevdikleri için değil kendi kişisel komplekslerini tatmin 
için beslerler kuşu. Ben hayatım boyunca bir tane güvercin 
kafası çekmedim, nasıl çekilir bilmem de. 

 Kuşçuluk âleminin diğer gölgesi “hırsız” olmayan hırsızlardır. Ca-
netti (1998: 15) “insanı bilinmeyenin dokunuşundan daha çok korkutan hiç-
bir şey yoktur” derken insanın kendisine değen şeyi görme ve tanıma iste-
ğinden söz eder. Karanlıkta insana dokunan şey korkutucudur, hırsız korkusu 
da soyulma korkusu değildir Canetti’ye göre, “ karanlığın içinden aniden 
uzanan beklenmedik bir elden duyulan korkudur”. Evine geldiğinde sokak 
kapısını beklenmedik bir şekilde açık bulan sıradan kişinin duyabileceği olası 
tedirginlik ya da korku ve sonrasında yapılacak olanlar ile kuşçununki ara-
sında fark vardır. Kuşçu, kümesinden ya da başka bir yere konup da çalınan 
kuşları için en yakın karakola değil, diğer kuşçulara ve hırsızlara haber salar. 
Ortalama insan, hayatın gündelik akışı içerisinde arkadaş sohbetlerinde şu ya 
da bu mahalle de artmakta olan hırsızlık vakalarına dair dinlediği “ürpertici” 
hikâyeleri kısa sürede unutma lüksüne sahipken, kuşçu, hırsızlar konusunda 
her zaman uyanık olmak durumundadır, her zaman bu ihtimali bilerek yaşar. 
Kümesinin, eğer teraslı bir evi varsa terasının çevresine kameralar yerleştirir. 
Bu nedenle de hırsızını bilir, tanır ya da bu konuda tahmin yürütebilir. Ona 
erişmesine sağlayacak iletişim ağına yasal yollar dışında da sahiptir. Zaten 
söz konusu olan eve girme değil de, “havada uçan kuş“ ise bu alanda hukuki 
bir yol da yoktur.  Cep telefonuna bir mesaj düşer : “… abinin kuşu bende”.  
Kuşçu, bu durumla, göz ardı etmek ya da durumun ciddiyetine göre “uygun 
karşılığı vermek” gibi kendi bildiği yollarla baş etmelidir. Güvercin tutkun-
ları ve hırsızları bu dünya içerisinde, kuşçunun deyişi ile birbirine bağlıdır-
lar. Bu nedenle de kimi zaman iyi bir performans sergileme ihtimali ya da 

Küme kuşları
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umudu olan bir güvercinin “hırsız” a teslim edilmesi çok daha güvenilir bir 
yol olabilir. Bu durumda “hırsız” artık “hırsız” değildir. Öte yandan birçok 
anlatıda çocukluk yılları “kuşların çelik kapılı, gömme kilitli, içten salmalı” 
kümeslerde değil, tahta kapılı kümeslerde bakıldığı, “herkesin birbirine saygı 
duyduğu”, “maddi çıkar gözetilmediği” dönemler olarak anılmakla birlikte 
kuşçuların çoğu çocukluk yıllarında kuş çaldıklarını da itiraf ederler.   
 

…kimin güvercinleri ?…
Doğa duyu organlarının yanı sıra, belleği ve beraberinde duyguları 

da tetikleyicidir. Edmonds (2000), 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik 
Devletleri ve Kanada arasında dağılmış olan Ojibwa yerlileri üzerinden iki 
farklı deneyimi aktarır. Av becerilerini geliştirmekte olan bir çocuk, ispinoz 
ailesinden ve o güne kadar karşılaşmadığı bir kuşu öldürüp ailesine götürmüş 
ve “paushkundamo” (berry breaker) olarak adlandırıldığını öğrenmiştir. Kuş 
el değiştirerek yörede çalışmakta olan doğa tarihçilerinin eline geçer ve di-
ğer ornitologlarca o güne dek bilinmeyen kuş “resmi” Latince adlandırmasına 
kavuşur, literatüre fringilla vespertina olarak kayıt edilir. Kuş yerliye göre, 
doğanın döngüsüne bağlı olarak, belirli dönemlerde yörede görünmektedir, 
ornitologlar için ise çözümlenmesi, etiketlenmesi ve korunması gereken bir 
türdür. Yerliye için söz konusu kuşun ölümü, gençlikten yetişkinliğe geçişteki 
deneyimlerin bir parçasıyken, bilim insanları için doğanın bir bilmecesinin 
daha çözülüşüne kaynaklık eder. Hayvanlar farklı deneyimlerin parçası oluş-
larına göre adlandırılırlar. Burada söz konusu olan adlandırmalar da genel ola-
rak güvercinlerin biçimlerini, renklerini, desenlerini, büyüklüklerini, köken 
olarak geldikleri yerleri, farklı iki türden elde edilmiş olduklarını ve uçuş per-
formanslarında kilit olarak görülen hareketleri yansıtmaktadır, onomatopeic 
adlara çok rastlanmaz. Bu adlandırmaları örnekleriyle birlikte sıralamak ise 
ayrı bir çalışmanın konusu olarak beklemektedir. Renkleri temel alan adlan-
dırmalar üzerine de ayrı bir çalışma yapılabilir, çünkü alandaki sohbetlerde 
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kuşçuların hakkında konuştukları kuşlardan kırmızı ya da sarı diye söz et-
meleri, renkleri doğrudan doğa üzerinden tanımayan ve güvercinlerdeki renk 
genlerinin geçişi hakkında ister bilimsel isterse tecrübeye dayalı bilgi sahibi 
olmayan kişi için oldukça şaşırtıcıdır. Ankaralı kuşçu, Boz,  Dumanlı ve Gök 
gibi adlandırmaların Ankara’nın gökyüzünden ilhamını aldığını söylerken, 
farklı isimler tutkunları arasında nihai olarak Ankara ya da Urfa’da kimin 
hangi özel güvercinden söz ettiğinin anlaşılmasında bir engel teşkil etmez. 
Güvercinlerin renkleri ve desenleri yörelere göre kimi zaman mavi, kırmı-
zı, sarı gibi net olarak belirtilen renk adlarıyla kimi zamanda ara tonlar ve 
farklılaşan desenleri ifade edecek biçimde kirli, boz kirli, Arap, kınalı, küllü, 
çilli, sabuni, miski, dumani, ak kanat, karabaş, gümüşi, çakmaklı, dumanlı, 
karanfi lli, aynalı, kürenk amberi, kâğıt mavi gibi uzun bir liste oluşturacak 
denli çok sayıda terimle ifade edilir. Bu türlere göre de değişen renkleri ve 
desenleri birbirinden ayırt edebilmek için insanın uzun bir zamanını güvercin-
lerle geçirmesi, gözünü baktığı rengi ve deseni hemen ayırt edecek biçimde 
eğitmesi gereklidir. Güvercin yetiştiricisi ise hangi renk ve türün bir diğeri ile 
eşleştirildiğinde ortaya ne çıkacağını bilir. 

Yan sayfada aktarıldığı şekli ile bir güvercinin iki farklı dilin ve dene-
yimin konusu oluşuna benzer bir durum bu çalışmada da yer alıyor. Türkiye 
ve dünya genelinde taklacı olarak adlandırılan güvercinlere ilişkin yapılmış 
sınırlı sayıdaki bilimsel araştırma, takla davranışının bir mutasyona bağlı ve 
dolayısıyla kalıtsal olarak kendini gösterdiğini ileri sürmektedir. İlgili araş-
tırmalarda (Entrikin & Bryant, 1974, 1975; Smith, Hingtgen and De Myer 
1987) iç kulak anomalisi, epilepsi, serotonin mekanizması ve merkezi sinir 
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sistemindeki sıra dışılıklar gibi çeşitli olasılıklar üzerinde durulmuş ancak 
güvercinlerdeki takla atma ya da dönme davranışının fi zyolojik mekanizması 
net bir şekilde açıklığa kavuşmamıştır. Bilinen, taklacı güvercin türlerinin 
uçuşta gösterdikleri takla davranışını sürdürerek doğada hayatta kalmayı 
sağlamada güçlük çekecekleridir. Takla, güvercini, kuyruğun arkaya doğru 
bükülmesi ile birlikte “ters yönde iten “ ama diğer güvercinlerde olduğu gibi 
normal kanat hareketleriyle eş zamanlı gelişen bir davranıştır. Bu güvercin-
lerin köken aldıkları kaya güvercinlerinde, bilimsel çalışmaların patolojik 
olarak nitelediği söz konusu davranış görülmemekte ve evcil güvercinlerin 
devamlılığı da bu durumda insanların bunları üretme ve besleme tutkusuna 
bağlı olmaktadır. Kuşçu ise hem ornitologların takla davranışını “patolojik” 
olarak nitelendirdiği yolundaki bilgiye, hem de bilimselliği tartışmalı kay-
naklardan gelen ve takla davranışını yırtıcı kuşlara karşı bir savunma, vi-
tamin eksikliği ya da virüse bağlayan açıklamalara kuşkuyla bakar. Kuşçu 
yılların birikimi olan tecrübelerine dayanarak takla atan güvercinin yırtıcı 
kuşlar tarafından çok kolay alındığını söyler. Bir diğer gözlemi ise güvercin-
lerin eşleşme ve yavruya kusma dönemlerinin sağlıklı, mutlu ve en iyi oyun 
sergiledikleri zamanlar olduğudur. 

Farklı deneyim Şanlıurfa ve Ankara’daki Yapışan adlandırması için 
de geçerlidir. Şanlıurfa’da “yapışan” terimi güvercinin “yuvarlak”ta den-
gesini kaybedip tırnaklarıyla tutunması olarak anlatılırken, Ankaralı kuşçu 
bu tanıma itiraz eder ve yapışma terimini “hedefi ne doğru oynamaya gelen 
kuşun yere takla atmadan konuşu” olarak tanımlar. Biri için öncelikle bir 
türün, diğeri için ise istenmeyen bir davranışın adıdır bu terim. Şanlıurfa’da 
küme halinde uçan kuşlar Halıs adıyla geçer ve bu kuşlarda takla davranışı 
yoktur, düz uçarlar. Ankara’nın ve birçok ilin taklacı olarak adlandırdığı kuş 
ise Şanlıurfa’da Yapışan olarak adlandırılırken ayakları paçalı (tumanlı) olur. 
Her iki türün de desen ve renklerine bağlı olarak birçok çeşidi vardır.

Deneyimlerin farklılığını bir kenara koyup tutkunun doğasına döndü-
ğümüzde ise bir kırılma noktası kendini açığa çıkarır. Güvercinin bir yerden 
başka yere taşınırken ya da sergileme veya ihalede içine konduğu kafes tut-
kun ve tutkunun çevresinde de örülür. Ancak bu defa söz konusu olan, 15. yy 
düşünürü Nicolaus Cusanus (1990)’un evren tasarımını andırır biçimde, ne 
sonlu ne de sonsuz olma hali ama bir “bitimsiz”lik durumudur. Kuşçuluğun 
dünyasında güvercin tutkunu, ilerlediği oranda uzaklaşan bir ufuk çizgisine 
doğru giderek daima bir sonraki güvercinin olası performansı üzerinden tut-
kusunu canlı tutar. Bir kuşun oyununa dair anlatılarda takla sayısı, kapatma 
mesafesi, baş alma sayısına ilişkin abartılı iddialara rağmen güvercinin sı-
nırları yine de bilinir. Sonuçta bu hikâyelerin bir de kuşçuluğun sürekliliğini 
ve inşa ettiği sosyal dünyayı koruma işlevi vardır. Kuşçu, güvercinlerle ilgili 
anlatılara hâkim olan abartılı hikâyelerin “yalan söylemek” olmadığını belir-
tir. Kuşçu bu çerçevede kendi ifadesiyle A/S -“bir macera peşinde değildir, 
kendi hikâyesini yaratır”. Öte yandan bir şeyi sonlu olarak tasavvur etmek 
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ona henüz olmadığı şey ile sınır çizmek manasına geldiğinden kuşçuluk da 
ister istemez güvercinin soyu üzerinden ilerlemek zorundadır. Bu çerçeveyi 
Ankaralı kuşçulardan biri şöyle ifade ediyor: 

A/S1- Acaba bunların yavrusu nasıl olacak, bu hep devam 
eder. Tek soy da olsa elinizde beslediğiniz, ne yapacağını 
bilseniz de çıkan yavruyu bilseniz de önemli olan sonucu-
nu bekleme. İnsan ölümden korkar ama belli bir yaşa gelince 
ölümü istemeye başlar, sona gireyim bu şekilde yaşamıyım. 
Kuşçuluktaki bu bağlılığın nedeni o sonu görmek. Hasadı gö-
rürsünüz ama görmek yetmiyor, çünkü onun da yavrusu bü-
yüyor. Acaba bu uçan güvercin anne veya babası gibi olacak 
mı?  Tekrar başlıyorsun yeniden tarlayı sürmeye. Bu insanları 
vazgeçirtmiyor.  Vazgeçersiniz, bırakırsanız, bir sinirlenirsi-
niz bırakırsınız, yolda gidersin çat çat çat bir ses duyarsın ba-
karsın havaya. İnsanın Allah’ı merak etmesi gibi bir şey bu. 
Yaratan var mı yok mu? Bu kadar iddialı konuşuyorum, çün-
kü hiçbir zaman yaşarken cevabını alamayacağınız bir soru. 
Öldükten sonra göreceğiz var mı yok mu? Sonu yok yani.

Kuşun sınırlarından, tanrı kavramındaki sınırlanamazlık fi krine gi-
den bu çizgide tüm varlıklar geldiklerine inanılan ilahi kaynağın tekliği için-
de var olurken aynı zamanda tanrının zaman ve uzam içerisindeki açılımı gibi 
kavranırlar. Nicholaus Cusanus’un, her şeyin her şeyin içinde ve sınırlı ya 
da “maximum contractum” (Mutlak Maksimum’un daralmış, sıkışmış sureti) 
olarak nitelediği evren tasarımında olduğu gibi bu anlatıda da fi ziksel evren 
de empirik gözlem üzerine değil, “metafi zik” temeller üzerine kuruludur. Ha-
reket halinde, sabit bir merkezi ve sınırları olmayan evren anlayışında tek 
merkez ve sınır tanrı ya da bu anlatılardan yola çıkıldığında tutkunun kendisi 
olacaktır. Bu aynı zamanda “öğrenilmiş bilgisizlik” olarak ifade ettiği şeydir 
Nicholas’ın. Evren ve içerisindekiler ontolojik sınırı olmayan tanrının ima-
jıdır. Ölçü, bu imajı koruyan ve denizde yüzerken her kulaçta geriye giden 
ufuk çizgisinin bir metaforu olarak yer alır kuşçuluk işinde. İlahi aklın yarat-
ması demek olan kavramsallaştırma insan aklında şeylere dair bilgiye tekabül 
eder, bilginin kavramsal içeriği de tanrının yaratılarına epistemik benzerlik 
üzerinden bağlanır. Bir yandan geçmişte onlarca taklalar atan, beş yüz baş 
alan kuşların hikâyeleri anlatılır, bir yandan bu abartılı hikâyelerle dalga ge-
çilir, ama her şeye rağmen daha fazlasının, daha ötesinin olup olmadığı, sını-
rın ne kadar zorlanabileceği merak edilir. 

Öte yandan kimi kuşçular için makbul olan, her defasında aynı oyunu 
yapabilen, ölçüye gelir bir standardı tutturmuş kuştur. Bu ölçü elbette arayışın 
bitmesi anlamına gelmeyecektir:

A/E- …oynadı mı ya bir metre aşağı oynayacak ya bir metre 
yukarı oynayacak. Beş takla ile mi başladı, beş takla ile biti-
recek. Bir oraya oynamış, bir buraya oynamış. Bir oynuyor 
buluta gitti. Onlar kuş değil… Bilgisayara takmışsın sanki 
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bilgisayar yönetiyor kuş. Aynısını yapıyor hep. Beş yaşın-
daydı aynısını yapıyordu.  İyi kuş o kadar aynısını yapar. … 
Otuz metre içinde beş altı takla. 20 takla vurmuş ben tutmam.  
İnerken de aynı.  Standart olacak.  On beş, on altı tane yapar. 
On dakikada bir gelecek, on dakika sonra aynısını yapacak. 
Yavruyken çok vurur, ona bir şey demem ama olgunlaşınca 
beş tane altı tane verecek. Kuşçu, hassas adam kendini kan-
dırmayacak.  Ama tam olduğu zaman aynı arayla, mesela beş 
metre arayla, altı tane vurdu otuz metre gitti. Şimdi üç tane 
vurmuş, yüz metre gitmiş, kırk tane takla vurmuş ben anla-
mam. Benimki standart.  

 “Kuşçu konuşmayacak, kuş konuşacak, sen seyredeceksin!”
 Güvercin uçurmanın incelikleri ve beklenen performansı alabilmenin 
önünde hava koşulları, mevsimler, güvercinin doğası,  hırsızlar ve atmacalar 
gibi türlü engeller vardır. Ankara’daki sohbetlerden birinde bir kuşçunun be-
lirttiği gibi güvercinin önce yerine alışması gerekir: A/A1- “Evine gelmeyen 
kuşu aramam. Evine gelen namusuna sahip çıkar. Gelmeyen kuşu niye araya-
yım ben.” 
 Taklacı güvercinin geçtiği aşamaları ve beklenen performansını usta-
ları hem Urfa’da hem Ankara’da birbirine yakın ifadelerle anlatırlar. Urfa’da 
kuşlar genelde Angut gibi evde beslenen kuşlar, Halıs ve Yapışan olarak ad-
landırılırken U/A. ikincisinin, Türkiye’ye Musul, Kerkük ve Urfa’dan yayıl-
dığını belirtir ve taklacının üç aşamada olgunlaştığını söyler: 

Uçarken kıç atarlar, kıç üzerine düşerler bir aylıkken. İkinci 
olarak dönmeye başlar ve 1–2 hafta içinde dönüşleri hızlanır. 
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Buna yuvarlak denir.  Üçüncü olarak Dikilip vurmaya baş-
lar ve yükseklere çıkarlar. Buna havai denir.  Dikilir vurur, 
çıkar 15 gün- Bir ay buna devam eder.  Sonra ev üzerinde 
pike yaparak atar. Baş alma. Gelip inmek elinde değil.   Sa-
bahtan akşama inmeyip çatlayanlar var, 1–2 saat uçanlar var. 
Beş dakikada bir gelip çekim yapanlar makbul.  Bir çıkışında 
çok hızlı takla ile çıkan işi bozar. 3–5 takla ile devam eden 
makbul sayılır. 

 Ankara’da aktarıldığı gibi Şanlıurfa’da da “geniş açılan kuş makbul 
sayılır, evi dar gezen çabuk yorulur”: 

A/A- Adam kuş uçurur, seferi çoktur, kısa oynar, elli metre-
nin üstünde gider. Evi terk etmez. Buradan en azından Ay-
rancı kadar gitmesi lazım. Öyle olduğu zaman oyuna geldiği 
zaman hırsla gider. Çünkü geziyor, evini görüyor, hedefe oy-
namaya geliyor. Elli metrenin içinde gezen kuş evin üstünden 
kırk kere geçer, bir kere tutturduğu zaman oynar. Gezen kuş 
yedi sekiz dakika kayboluyor. Artık kapatmış geliyor, oyuna 
geliyor yani, hedefe.

 Şanlıurfa’da kullanılan terimlerden birisi de “kantarma” olarak geçi-
yor. İneceği zaman kuşun zorlanmasına verilen bu terim hemen Ankara’daki 
güvercinlere ilişkin bir uyarıyı beraberinde getiriyor: “Ankara’daki oyuncular 
düz iniyor ki bu da karıştığının göstergesidir.” Yukarıdaki anlatıyı bir de An-
kara’daki Kuşçu’nun ifadeleri ile karşılaştıralım: 

A/S-… Yavaş yavaş bel kırma, götleme denir, belini kırar tam 
çeviremez taklayı, o yavruluk dönemidir. Yavaş yavaş takla-
yı aşağı düşerek tam atmaya başlar ve yavaş yavaş serseme 
girer, sık atılan takladan uçamama halidir bu…Takla atar, bi-

Şanlıurfa- Kumlu Han Halıs İhalesi
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linçsiz taklalardır onlar. Düz bir şekilde bir iki metre gittiğini 
göremezsin. Özellikle bu türde öyledir. İki metre uçamaz, de-
vamlı takla, devamlı takla. Bu çok yüksekte olursa oynamak 
için iyidir. Bu yarım saat bir saat devam edebilir, daha sonra 
o olayı bitirir, düzenli bir şekilde uçmaya başlar. Artık ilerle-
yen günlerde, üç beş gün sonra, bir hafta on gün sonra hedef 
yapmaya başlar. Buraya şu bloklardan ya da daha ileriden 
kanatlarını kısarak gösteri yapmaya gelir. O işte artık oyuna 
başladığı zamandır.

Olgunlaşmış iyi bir taklacının performansını izlemek iki, iki buçuk 
saat alan bir süre gerektirir. Bu süre zarfında güvercinden yapması beklenen 
ama aynı zamanda kuşçular arasında tüm sohbetlerin konusunu oluşturan te-
mel hareketler Ankara’da gezme, atma, oynama ve konma olarak tabir edilir. 
Gezme ve atma, yarışmalarda bir güvercinde puan getiren temel şartlar ol-
makla birlikte, az sayıda güvercinin sergilediği davranışlardır.  

A/S -….…pat diye inmeyecek, yapışma denir buna, makbul 
değildir, boş konma diye yaz oraya sen. Çaylar hazırlanır. Dı-
şarıdan izlemeye gelenler olur. Şimdi o güvercini çıkartırsı-
nız, tek atarsınız. On, maksimum on beş dakika kanatlarını 
ısıtır. Sonra altına kuşları çıkardığınız zaman, pırıltı deriz biz 
ona, hafi ften bir çöple oynayınca kalkar güvecinler o onları 
görünce kapatıp atar gelir. Güvercindeki atıştır bu, çok uzak 
mesafelerden kanadını kuyruğunu kapatarak, kanadını çeke-
rek buraya oyun yapmaya gelir. Bir hedefi  vardır. Yerdekileri 
görünce oyuna gelir, gösteriyi yerdeki kuşlara yapar, kur ya-
par, serenat yapar. Bir iki metre kalır yere, taban takla denir. 
Taban taklayı çevirir, sonra ip gibi yukarı… Şu duvarın bi-
raz daha altından, terasın demirinin üzerinden taklayı çevi-
rir, indi dersiniz, taban taklayı çevirir ondan sonra. On beş 
on altı takla yapanları da vardır ama bunun ideali yedi-sekiz 
takladır.  Genelde kırk elli metrenin üzerine çıktığı zaman, 
fışkırma ve taklalar çok olduğu zaman o kuşun konma riski 
fazladır, buna da yapışma deriz. Bu terasın demirinin üzerin-
den taban taklasını çevirir, fışkırmaya başlar. Son taklasını da 
yaptıktan sonra uçmaya başlar. Artık buralarda göremezsiniz. 
Gezme dediğim bu, gözden kaybolur. Hatta bu güvercinleri 
hiç izlemeyenler, kondu bu gitti, dinlenip gelecek derler. Nor-
malde ben güvercinlerimin huyunu bildiğim için yani yedi 
sekiz dakika bakmam. Göremem ki onları. Daha sonra o aynı 
yerde, çünkü eğitimini o ona göre almıştır, yedi sekiz dakika 
sonra tekrar gittiği yerden aynı şekilde, kanatları kısmış şe-
kilde gene buraya gelir. Taban takla atar, yedi sekiz takla ile 
tekrar gözden kaybolur. Bun ortalama on beş, ona altı defa 
yapar, her seferinde de kaybolur. En ideali odur. Şimdi çoğu 
yörenin güvercinleri burada gelir pat pat pat  oyunu  yapar,  şu 
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binanın ortaya kadar gider oradan tekrar pat pat … O hiçbir 
zaman için bir Ankara kuşçusunun istemediği şeydir, zaten 
beslemez de.

Güvercinin uzak mesafeden kanatlarını ve kuyruğunu kapatarak gelişi 
, “atma”sı (kapatma), en iyi kuşçular arasında bile beş yüz metreden üç kilo-
metreye dek değişen mesafelerde anlatılır.  Oyununa başlamak için uzaktan 
kapatarak atması izleyicileri için en heyecan verici anlardan birisini oluşturur:  

A/S- Bak o dağın biraz bu tarafından kapatıyor ya, atmaca 
avına dalar ya, aynı o şekilde böyle kapatıp geliyor. İçim ür-
periyordu benim, buramda bu göğüs kafesimde bir şey olu-
yordu, içeri kaçıyordum ben yani. Buradan pat diye taklayı 
çevirdiği zaman yani, kanat sesini duyduğum zaman hah şim-
di oyuna girdi diyip çıkıp öyle bakıyordum.

Bir başka eski kuşçudan dinleyelim:
A/F1-Kuşu dışarıya çıkarttın,  bir iki dakika pisler. Alın atın 
pisler, bir daha alın atın yine pisler. On kere at on kere pisler. 
Bunun da huyu böyle, genetiği böyle. Ondan sonra gerekirse, 
üç dört tane, beş on tane buğday atarsın önüne. Sonra üstüne 
gidersiniz, iyisini anlatıyorum, dokunursunuz. Ayağını yer-
den bir keser, uçar. Benim için kalkışta çok takla vurmasın, 
kalkışta çok takla vurunca adaleleri soğuk, hayvan kendini 
ezmiş oluyor.  Önünden kalkıp bir takla vurup giden kuş iyi-
dir. İyisini söylüyorum. Kalkar, bir döner, bir daha döner. Bir 
yön tutturur kendine, o yöne doğru gider, yükselir. Nerede 
falan diye kendini merak ettirecek bir seviyede uzaklıkta ge-
zer. Bir on dakika, on beş dakika gezdikten sonra, altına fazla 
şıpırdatmayacak, uçmayacak, on tane on beş tane, yirmi tane 
kaç tane kuşum varsa çıkartırım.  Önlerine yemi atarım. O da 
bir görünür şöyle karşıdan, iyisini anlatıyorum, kendini he-
defe doğru odaklar. Başlar böyle akmaya, hedefe doğru, uça-
ğın inişi gibi. Taaa oradan gelir, tam şöyle göz hizamıza. Çok 
aşırı yerlerden gelenler de var, çok hızlı gelenler de var. Çok 
cilveli, çok süratli, çok uzaktan kapatıp gelen kuşlar taklasız 
konar. Şu kırmızı ev var ya orada bir sıkar kendini bir bırakır, 
oradan buraya gelmesi zaten on saniye, orası tutsa tutsa üç 
yüz metre. Oradan kendini bir bırakır. Şu direğin şurada bir 
tutar kendini, bırakır önümüze gelir, bir adam boyu, bir buçuk 
metre, iki metre. İyisini anlatıyorum. Gelir gelmez alttan bir 
tane takla vurur, taklayı bağlar. Sesi soluğu şu, takla şu.. rap 
ta ta ta ta ta ta, rap ta ta ta ta ta ta tat . Beş takla, altı takla. Son 
taklayı bağlar, tekrar geldiği yere doğru gider… Yedi dakika, 
sekiz dakika gezer, çünkü bu oyun onu yorar. Oradan yine 
aynı hareketi yapar. Bu kuşun değeri biçilmez, paha biçilmez.  
Bunu yirmi sefer yapsın, ben dünyaya rest çekerim. Kötüsü 
dolap beygiri gibi döner. Ciuvvvv buradan geçer, ciuvvvvv 
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şuradan geçer, başın döner. Gelir, aman Allahım, şimdi bir 
şey yapacak dersin, dut dut dut dut, gider yine döner. Adam 
şimdi bunu öyle bir süsler ki… Şimdi gelir, gider, aynı hare-
keti yapar, kuşum otuz sefer yaptı der. İşte buyur. Bu mesafe 
ne kadar olmalı biliyor musunuz, en fazla bana sorarsanız 25- 
30 arası olsun ki, beş altı takla ki bu canlının belli bir istiap 
haddi var. Bu başparmağım kadar bir yüreği var. Gelip o tak-
layı vuracak, yirmi takla vuracak ve gidecek, vay babam vay! 
Sallıyorlar. Orada parası bol aklı kıt birisi çıkar,  ne istiyorsun, 
işte üç bin dolar, aldım gitti, “Aman Allah’ım kimseye göster-
meyeyim”, neşelenir üç ay dört ay. Derken bir gün arkadaşı 
der ki “ya kardeşim bir uçuralım da bakalım”, “yahu nasıl 
uçuracağız? “, bir çıkarırlar, aman Allah’ım adamın omuzları 
yere düşer, “ya bu hiç bir şey yapmıyor”, kandırmışlar adamı. 
Ama ben seyrettim, gerçekten bu hareketleri yapanı seyret-
tim, on beş gün sonra geldi, kondu. Ne takla çevirdi, ne bir 
şey yaptı…Bitirirken, iyisini anlatıyorum, diyelim ki on sekiz 
sefer, on dokuz sefer, yuvarlak yapalım yirmi safer istiabı var. 
Yirmi sefer yaptı,  o kadar uzak uzak mesafeye gitti, oradan 
döndü geldi, kendini şöyle yukarı atacak gibi yaptı,  bir vurdu 
rapp etti,   şöyle döndü, bir tane daha vurdu, dır dıt dıt,  veya 
şöyle yukarı aldı kendini, bir iki üç buradan esneye esneye 
geldi efendi gibi…

Ankara, tutkunlarının anlatımına göre Taklacıya sadakatin belki de en 
fazla olduğu illerden biri. Abidin Paşa’daki kahvede gerçekleşen gece sohbe-
tinde yarışmalardan uzak durmayı tercih eden güvercin tutkunlarının hepsinin 
üzerinde birleştiği birkaç temel konudan biri “Ankara taklacısı”nın perfor-
mansının hiçbir taklacıda olmadığı: “Ankara merkez, bir de kuştan anlayan 

Şanlıurfa- Eyüphan Yapışan İhalesi
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Ankara”. Genelde en zor olanın Taklacı uçurmak olduğu söyleniyor ve Takla-
cının “sesi soluğu asaleti” övülüyor:

A/ F- En bencil, en zor hayvan bu taklacılar.. Hatta şöyle bir deyim 
var, “iki kanat, bir kuyruk, başına buyruk”. Havaya çıktımıydı, hadi indir ba-
kalım. İşim var, gideceğim, laftan anlamaz ki, gel kardeşim gideceğiz, hanım 
bekliyor, anlamaz ki. Kendi kafasına göre uçar uçar. M.’nin burada kuşları var 
(Dönek ve fenerkuyrukları kast ediyor), atar havaya, en fala on dakika, pırr 
uçar, çıkar şuraya iki kuş pırıltı, on dakikada gelir konar. Kapat içeriye ver 
yemini git. Bu öyle değil, havaya çıktımıydı sen ona bağımlısın. Bekle altında 
ki gelsin. İnmez
 Öte yandan taklacıda olduğu gibi Şanlıurfa’nın fi lo kuşları da her gün 
aynı saatlerde uçurulurlar. Çardaklı kahvede kuşların sergilendiği telli ve böl-
melere ayrılmış ahşap dolapların tepesinde kuşların “karışma” saatinin 3.30 
olduğunu belirten bir yazı yer alır. 
 Şanlıurfa’da görüşülen kuşçulardan kimilerinin Ankara’dakilerden 
bir farklı yanı da güvercinde estetiğe verdikleri önemdir. Taklacıda da ısrar-
la estetiğin, attığı ve atacağı taklalardan daha önemli olduğunu söyleyenler 
var: U/T- Sadece izleyeceksin, uçurmayacaksın. Makbul olan manken gibidir, 
manken gibi kuşu uçuran yok. Kadın gibi bakım yapılmalı kuşa. Kuşun yüzü 
fi ncan gibi olacak”. Buna karşın Ankara’daki kuşçu için A/S - “performans 
güvercininde renk, kostüm, güzellik önemli değildir, performans ile kostüm 
ters gider”.

Ankara’dakinin tersine Şanlıurfa’da atmaca tehlikesinden söz edil-

Şanlıurfa Çardaklı kahvede kuşların sergilenişi
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mez. Yazın bir sonraki sezon için yenilenme amacıyla kuşların kanat ve kuy-
rukları kırpılır. Kırpılmış ve tüyde olan kuşların bakımı da tüneklerin ve sal-
ma içlerinin düzenlenişinden, duşlarına ve vitamin takviyelerine varana dek 
ayrı bir özen gerektirir.  Onuncu aya doğru dinlenmiş ve tüylerini değiştiren 
kuşlara hamlıkları ve yazın oluşan yağlanmaları azalsın diye yaklaşık bir ay 
kadar “antrenman” yaptırılır. Şanlıurfa, Hatay, İskenderun, Gaziantep, 
Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş illerinden katılımlarla birlikte fi lo ka-
rışmaları onuncu ayda başlar. Erkeklerden oluşan çeşitli desen ve ırklardaki 
kuşlar kışın saat üç civarında kümeslerin açılmasıyla birlikte havada evleri-
nin çevresinde uçurulur ve karışma anında “havadaki kuşu sahibi yoktur” dü-
şüncesiyle “kim kimin kuşunu çekerse “denir. Genelde kuş kaptırmak mad-
di yönü ile olmasa da pek de hoşlanılan bir durum değildir, yine de dostlar 
arasında kaptırılmış olan kuş geri verilebilir. Kimi zaman karanlığa kadar 
havada kalan ve birbirine karışan kuşları izlemenin zevkinin hiçbir yerde 
bulunamayacağı söylenir. Genelde iki üç saat havada kalan kuşlar sonra par-
çalanıp tekrar kümelere ayrılırlar. 

Şanlıurfa ve Ankara’da güvercinlerin sergilenmesi de farklı, daha 
doğrusu Ankara’da Şanlıurfa’dakine benzer bir güvercin sergileme biçimi 
yok. Şanlıurfa’da Eyüphan’daki dernekte ve Çardaklı kahvede kuşlar duvar 
boyunca yerleştirilmiş telli dolaplar içerisinde ayrı bölmelerde performans-
larını sergileyecekleri zamanı bekliyorlar. Kumluhan’da ise güvercinler gün-
düz kahvenin içerisinde, televizyonun üzerinde,  tünek işlevi görebilecek her 
yerde geziniyorlar. Öğlen vakti az sayıda insan var. Hanın içindeki kemer-
lerden birinin tam orta yerinde Müslüm Gürses’in çerçeveli bir fotoğrafı yer 
alıyor, televizyonda at yarışlarının yayımlandığı bir kanal açık. 

 …yarışmalar… tüzükler...
Güvercin yetiştiriciliği üzerine birçok şehirde topluluklar organize 

olmaya çalışmaktadır. Türkiye Güvercin Federasyonu, Türkiye Güvercin Ye-
tiştiricileri Birliği gibi kimisi resmi statü kazanmış, kimisi bu yolda gitmeyi 
hedefl eyen oluşumlar da bu grupları bir araya getirme çabasındadırlar. Türki-
ye’deki bütün güvercin ırklarını korumaya, tutkunları arasında iletişimi sağ-
lamaya, profesyonel yetiştiriciliği yerleştirmeye ve yarışmaları düzenlemeye 
yönelik bu birlikteliklerin dışında sadece internet üzerinden faaliyet gösteren 
çok sayıda topluluk yer almaktadır. Çalışma boyunca ağırlıklı olarak internet 
üzerinden iletişim kurulan ve http://www.kuscular.org/ sitesi için emek harca-
yan Ömer Ozkurt aracılığı ile Sakarya Taklacı Güvercin Yetiştirici, Uçurucu 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ait 2010 “Taklacı Oyun Kuşu Yö-
nergesi”, 2006 Türkiye Taklacı Güvercinler Performans Yarışması, İstanbul 
Güvercin Birliği 2009 İstanbul Taklacı Güvercin Performans Yarışması Ku-
ralları, Samsun Serinofi l Derneği Damcı Irk Yarışması Yönergesi, 2007 Tür-
kiye Damcı Irk Taklacı Güvercin Performans Yarışması Yönergesi ve Türkiye 
Güvercin Federasyonu Marmara Bölgesi Taklacı Güvercin Puan Çizelgesi 
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gibi güvercin yarışmalarına ait kurallar ve tüzüklere de erişim sağlandı. Ortak 
noktalarının yanı sıra, internet sitelerinde tutkunların eleştirilerine maruz ka-
lan farklı puanlama ve değerlendirmeleri de gündeme getiren bu kurallar ve 
tüzükler, taklacı güvercin yarışmalarının nasıl yürütüldüğüne ilişkin okura en 
derli toplu bilgiyi verir nitelikteydi. Bununla birlikte, kuralların ifade ediliş 
biçiminden kaynaklanan açıkların da pratikte kullanılabildiğini ve bu uygu-
lamalarında tutkunlar arasında oldukça tartışmalı sonuçlar doğurabildiğini 
belirtmek gerekiyor. 

Bu kurallar yığını genelde bir yarışmaya katılanların yerlerinin uygun 
olmayabileceğini göz önüne alarak, izlemeye gelecek kişilerin kuş sahibinin 
davetine bağlı olduğunu belirtirler. Yarışmalarda hakem ya da gözlemci olarak 
adlandırılan ve puanlamayı yapan bir heyet vardır. Yarışmacı kuş uçuracağı 
zamanı bir ya da iki gün önceden bildirmek durumundadır. Uçurulacak kuşta 
yavru ya da “eke” (yaşına girmiş, yavru ya da yumurta büyütmüş kuş) olup ol-
madığı tartışması yapılmaz ama iki kuş aynı puanı alacak olduğunda eke olan 
tercih edilecektir. Çünkü kuş yavruluktan çıktıktan sonra oyununu kesebilir 
ve bunu anlamak da zaman gerektirir. Kuşun oyuna gelmesi veya inmesi ama-
cıyla altına 5–10 arasında değişen sayıda kuş (pırıltı) çıkartılacağı da kimi tü-
züklerde belirtilmiştir. Uçmakta olan kuşun yanına yerden bir kuşun kalkma-
sı, birlikte uçmaları gibi durumlarda puanlamalar değişir, kimi durumda kuş 
diskalifi ye edilir. Kuş kaldırılmadan önce on dakikalık bir kanat ısıtma süresi 
tanınır, bu süre içerisinde inen kuşa bir hak daha tanınacaktır. Uçuş düzenine 
geçen kuşun inmesi ya da kırk dakikayı doldurmadan inmesi, kırk beş dakika 
içinde puan alacak şekilde sefer yapmaması, dama ya da yere doğru gelip dik 
açıyla yukarı doğru taklalar atarak fışkırmaması (fi şek), bu oyunu kırk beş 
dakika içinde yapmamış olması da diskalifi ye edilme nedenleri arasında yer 
alır. Yarışmalarda kuşun başına gelebilecek atmaca tarafından kapılma, tele 
çarpma, hava koşullarının uygun olmayışı, gibi durumlar da puanlama ya da 
erteleme için dikkate alınır. Arazide ve teras gibi yerlerde uçurulan kuşların 
yere konuşları da farklı puanlamalara tabii tutulur. Kimi tüzükler izleyicilerin 
küfürlü konuşma, kuş hakkında yorum yapma, kuşa ıslık çalarak müdahale 
etme, hakemin yanına gidip onunla konuşma gibi konularda da kurallar be-
lirtirler. 

Taklacı yarışmalarında güvercinin her seferde vurduğu “taban takla” 
(kuşun oyuna geldiği, yere en alçak olduğu mesafeden oyununu başlatmak 
için attığı ilk takla), takla sayısı ve fışkırma mesafesine göre oranı, “atma” 
(kanat ve kuyruklarını kapatarak hedefi ne kadar alçalıp oyuna başlaması) ve 
bunun mesafesi, “fi şek”lerini oyun alanın dışında ya da taklasız yapması, yer-
den kalkması, yere taklalı, perdahlı (inme hareketi sırasında ayakları gererek 
askıda kalma), taklasız düzden konması (yapışma), kanat sesi puanlamaya 
esas olan kurallar olarak belirtilir.  
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Satıyorum… saaaaaat… tım!
Güvercin ihaleleri bu tutkunun bir parçası olarak ilişkiler ağı içerisin-

de yer alan ve güvercinlerin değişen miktarda paralara satışa çıkarıldığı bir 
diğer etkinlik alanıdır. Çoğunluk, o hep hayal edilen performansı göstererek, 
herkesi kendine hayran bırakacak ve camia içinde aylarca, belki de yıllarca 
kendinden söz ettirecek olan güvercini ihalede bulacağına ilişkin güçlü bir 
inanç beslemez ama yine de ihaleler haftalık olarak ve düzenli biçimde yapılır, 
tutkunun devamlılığı içerisindeki rolünü yerini getirir, yineleme ve umudun 
bir başka biçimidir. Güvercin ihaleleri güvercinlerin kimi zaman Urfa’daki 
iki ayrı ihalede olduğu gibi masa üzerine açıkta veya ortaya yerleştirilmiş iri-
ce bir tel kafes içerisinde ya da Ankara’da gözlendiği şekliyle tavandan yere 
kadar döşenmiş ayrı bir tel kafes içerisinde ihaleyi yöneten tarafından ser-
gilenmesiyle yürütülür. İhaleler genelde saat 20.00- 21.00 arası başlar ve üç 
saate kadar uzayabilir. Bu araştırma sırasında Urfa’da Halıs ve Yapışan iha-
leleri ayrı yapılıyordu, Ankara’da ise popüler olan taklacı için farklı birkaç 
semtte ihale düzenleniyordu. Ankara’da Hamamönü’ndeki derneğin ihaleleri 
ile Şanlıurfa’da Eyüphan Güvercin Sevenler Derneğindeki Yapışan ihalesi ve 
Eskici Pazarı Kumlu Han’daki Halıs ihalesi hem kuşların sergilenmeleri hem 
de satışın biçimi açısından farklılık gösteriyordu. 

Ankara’da bir avlu çevresinde yer alan ve güvercinleri hırsızlara karşı 
korumak için demir kapılarla, kilitlerle korumaya alınmış kümeslerin yanında 
inşa edilmiş bir tür barakada haftada iki günü Salı ve Cuma günleri yapılan 
ihale bu çalışma çerçevesinde ilk izlenen olduğu için diğer ihalelerdeki göz-
lemlerin aktarımını da etkilemiştir. 

Güvercin ihaleleri beraberinde kuşçu kahvelerini de getirir. İha-
le ya kahvede yapılır ya da yapıldığı yere bitişik bir kuşçu kahvesi yer alır. 

Ankara ihalesinde kuşlarına kavuşanlar
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Ankara’da dernek başkanının avlunun girişinde yer alan kahvedeki sohbeti-
miz sırasında  “burada her şey aynıdır, hiçbir şey değişmez” deyişini izleyen 
dakikalarda kuşlar karton kutularda taşınmaya başladı ve saat dokuza doğru 
gelenlerin sayısı arttı. Salı günü gelenlerin sayısı ise çok daha azdı.  

Yüz, yüz yirmi civarında kuşçunun geldiği ihalenin yapıldığı bara-
ka, sahibinin kişisel tarihinde yer alan sporculuk macerasını da yansıtan bir 
amfi  tiyatro biçiminde düzenlenmişti. Üç duvar boyunca beş altı sıra demir 
konstrüksiyonların üzerinde arkalıklı bir kırmızı, bir beyaz tribün koltukları 
sabitlenmiş, sandalyelerin sırt dayanan yerlerinde numaralar… Kuşların ser-
gilendiği bölüm spor sahalarındaki çitleme malzemeleri ile yerden tavana ka-
dar ayrılmış, kuşlar için tel örgünün kenarında boylu boyunca tahtalardan bir 
gezinme alan, tavanda uzun fl üoresan ışıkları. Karton kutularla gelen kuşlar 
kafesin içine sırlanıyor. İçeridekilerden giriş parası toplanıyor ve başkan elin-
de değneği ile kafesin arkasına geçerek beraberinde soda ve çay içilen ihaleyi 
yönetmeye başlıyor: 

….beyler aramızda bayan var, dikkatli konuşun, kanat sesleri, 
evet yok mu fi yat veren bunlara, kanat sesleri, 15 veren var mı, 
bu iki buçuk saat havada kalıyor, saat..tım değnek sesi, kanat 
sesleri, uğultu, beyler, fi yat veren yoksa bunlar kalkıyor, 45 
oldu erkek, saat..tım, kanat sesleri, bunlar kaçırma kuş, gülüş-
meler, bu Araplar perçemli, kanat sesleri, beyler gurultu (gü-
rültü değil) yapmayın, bu yavru da yirmi milyon, bunların on 
dördü beş yüz milyon fi yat veren var mı… kanat sesleri, oyun-
cu bunlar, saat…tım, … bey, yavru kaça, kanat sesleri, yirmi 

Son
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beş veriyorum, beyler  çıkın dışarı, elli milyon veriyorum, işi 
olmayan gitsin, kanat sesleri,  sizin kuşları görelim şimdi hadi 
beyler, değnek sesi, abi, tek tek fi yat veren var mı, yoksa kaldı-
rıyorum, kuşlar kalkıyor,  ne istiyorsun boz yavrulara, beyaz-
lara altmış beş verildi…yüz elliye saat…. tım, beyler bunların 
sahibi öldü, kanat sesleri, devamı var mı, değnek sesi, otuza 
saat..tım, uğultu, beyler,  abi kutuyu verin bari, kaç tane kuş 
var ya, iki dört altı sekiz, devamı var mı, küçük kutunuz var mı 
abi, hediyelik olsun, gülüşmeler, kanat sesleri,  yirmiye saat...
tım, küçük olsun kutusu, arkadaşlar, 06 P …. plakalı araba, 
kanat sesleri, gidiyor musun abi, iki yüz veren var mı, erke-
ğe bak,  evet fi yat veren yok mu, veren var mı, kanat sesleri, 
fi yat veren var mı, saat..tım, erkek bu erkek, yüz on milyon, 
kanat sesleri, beyler, kanat sesleri, alın beyler yirmişer milyon, 
kaç tane aldın, abi iki Arap satıldı, beyler iki yüz veren buraya 
var, çiftine kırk verdim abi, arkadaşınkiyle eşlenecek, saat…
tım, abi o erkek mi, bana bir tane de erkek ayarla abi, kanat 
sesleri, ikisine kırk beş verdim abi, elli beş, altmış lira verdim 
abi, altmış oldu, satıyorum, saat…tım, kanat sesleri, kutuya da 
koydum, beyler bayan var dikkatli olalım, saat..tım.. ya veren 
var mı beyler… kırka saaaat…tım, bak beyler diye bağırıyo-
rum.. lan diye bağıracağım… üç yüz milyon, kanat sesleri…
fi yat veren var mı, başka verenler,..” 

Şanlıurfa’da hafta sonları, ileride dama çıkacak yetişkinler arasına gir-
meye aday çocuklar için de sokakta güvercin satışı yapılıyor. Kumluhan’daki 
Halıs ihalesi ise yukarıdakini andıran bir düzenlemeye sahip olmasa da kendi 
içinde, katılanların aşina olduğu bir ritme sahip. Ermenilerden kalma olduğu 
söylenen ve kahveye dönüştürülmüş handa ortada bir masa üzerine çıkarılan 
güvercinler ve her yere dağılmış sandalyelerde çaylarını içen, ayakta durup 
sergilenmekte olan kuşu izleyen çok sayıda kuşçu var. Yarısına kadar dolu 
bardaklarda acı kaçak çaylar içiliyor arka arkaya. İhaleyi birlikte izlediğim 
ve kuşçuluğun yöredeki inceliklerine hâkim olan arkadaşım o anda kahvede 
bulunanların yarısından çoğunun Arap kökenli olduğuna dair bir bilgi veriyor. 
Ankara’daki ihalenin tersine kanat sesi yok, üç dilden yüksek sesli konuşma-
lar birbirine karışıyor. Arada bir ya da iki kuş masadan havalanıp izleyiciler-
den biri tarafından yakalanarak, ihaleyi yönetene teslim ediliyor. Kuşlara on 
beş lira ile iki yüz lira arasında değişen miktarlar veriliyor, televizyonda at 
yarışları devam ediyor.

 Yapışan ihalesinde ise tam tersine dikkat çekici bir düzen var.  
Eyüphan’ın teras katında yer alan uzun dikdörtgen salonun ortasına, içine ser-
gilenecek kuşun konacağı irice bir kafes yerleştiriliyor ve çevresine ve duvar 
boyuna düzenli bir şekilde sandalyeler sıralanıyor.  Salonun en arkasında yer 
alan uzun kerevete oturmuş yanımıza gelen kuşçularla alçak sesle konuşu-
yoruz, çünkü gelenler sakin ve gürültüsüz bir şekilde ihalenin başlamasını 
bekliyorlar. Saat dokuz gibi başlayan ihale üç saate yakın sürüyor ve ihaleyi 
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yöneten tek tek her kuşu kafesin içine koyarak türünü ve fi yatını söylüyor. 
Yapışan ihalesi olmakla birlikte önce birkaç Angut satışa çıkarılıyor. Kuşa 
yakından bakmak isteyenler olduğunda yanlarına götürüyor. Söylenen paralar 
Halıs ihalesindekinden daha fazla, biri 310 TL’na diğeri 600 TL’na iki miski 
satılıyor. 

Sonuç Yerine
“Her kuş kendi cinsi ile uçar” diyen Ankaralı kuşçu, taklacıyı kas-

tederek sözünü şöyle bağlıyor: “Bunlarla uğraşmak, bunları eğitmek dünya-
nın en zor işi, çünkü bizim beslediğimiz hayvan türü bize bağımlı değil, biz 
o hayvan türüne bağımlıyız.” Bu bağımlılık ilişkisi, ornitoloğun patolojiye 
dair açıklamasını göz ardı eder. Bellek ve yineleme arasında mekik dokuyan 
tutku, “sonlu varlıkların varoluşu” anlamındaki “akıl dışı bir kriz”e (Ülken, 
1968, 171); içinde hem karşıtlık hem de tamamlayıcılık halinin yer aldığı bir 
tür kırılmaya bağlanır. Herkesin kişisel hayat hikâyesi içindeki farklılıklarla 
da eklemlenmiş halde duygu, düşünce ve zaman yatırımı gerektiren koleksi-
yon fi kri çerçevesinde toplananlar, gündelik yaşamları içerisinden,  sıra dışı 
ve “huşu” uyandıran bir dünyaya çekilirler. Nesnelerin kendi bağlamlarından 
alınarak koleksiyon içerisinde bir tür kutsama yolu ile “ölümsüzlüğe” kavuş-
turulmaları, “yaşamdan  “sonsuzluğa ölüm yolu ile geçirilmeleri” Pearce’a 
(1995, 24–25) göre bir paradoks içerir. Nicholaus Cusanus’tan Kierkegaard ve 
Pearce’a  kadar farklı alanlardan götürülen tüm bu tartışmalarda sonluluk ve 
sonsuzluk temel çerçevedir. Koleksiyonun poetikası içerisinde otobiyografi k, 
fetişistik ve sistematik boyutların varlığına işaret ederken, birey maddi dünya 
ilişkisi üzerinden tamamlanmak istenenin benliklerimizin bir parçası, kişinin 
kendisi olduğunu belirten Pearce biriktirmeyi, “uzamış benlik” olarak niteler. 
Bireysel kimlik ve diğerleri ile olan ilişkinin zaman ve uzamdaki sonlu hali ile 
sınırsızlık düşüncesinin arasında bir yere yerleştirir. (1995, 175–177)  Kolek-
siyon akla ilk olarak cansızların toparlanmasını getir ama hayvanat bahçesi ve 
sirk, koleksiyon tarihinde canlıların da kendi bağlamlarından alınarak kolek-
siyon içerisinde dâhil edildiklerini gösterir. 

Yazının başlangıcında sözü geçen tetikleyiciler arasında koleksiyon-
culardan oluşan bir sosyal çevre de yer alıyordu ancak hiçbiri henüz canlı 
toplama işine girişmemişti. Bu çalışma ise devamı geldiği takdirde bir tür 
koleksiyona dönüşme yolunda. Çünkü farklı güvercin ırkları doğaları gere-
ği, kendi çevrelerinde farklı ilişki biçimleri ve diller kurulmasına yol açıyor.  
İnsan hayvan ilişkileri gibi üzerine az sayıda çalışmanın olduğu bir alanda 
yapılması gerekenlerden biri de tutkuyla çok sayıda insanı peşine takmış olan 
güvercin türlerine dair bir kataloglama oluşturulması ve dil ve farklı yöresel 
adlandırmalarla kuşun doğası ve yaşanılan çevre arasındaki ilişkileri yakala-
yabilmek olmalıdır.
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Özet: Bu çalışma güvercin yetiştiriciliği ve tutkusu üzerine bir alan araştırmasıdır. 
Güvercin yetiştiriciliği dünyada ve Türkiye’de yaygın bir pratik olmakla birlikte, tut-
kunları dışında çok da bilinmeyen bir alandır. Türkiye’de ve dünyada bu kültürün 
dinamikleri farklıdır. Evcil güvercinler uçuşta gösterdikleri takla atma, dönme, dalma, 
yüksekten uçma, çember dövme, fi lo halinde uçma gibi farklı performanslara göre 
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sınıfl anırken yetiştiricileri de bu sınıfl amaya bağlı olarak kendi aralarında organize 
olur. Farklı uçuş performansları yetiştiricileri arasında yörelere göre değişen bir dil, 
anlamlandırma, adlandırma ve sosyal ilişkiler ağı oluşturmuştur. Türkiye’de güver-
cinler, ihalelerde satışa çıkarılarak el değiştirir; tutkunlar kuşçu kahvelerinde ya da 
güvercinlere ilişkin her türlü bilginin dolaşımda olduğu internet sitelerinde sosyal iliş-
kiler ağını sürdürürler; güvercin uçurma yarışmaları yörelere ve güvercinlerin perfor-
manslarına göre değişen kurallarla rekabet ve tutkuyu besler. Güvercin yetiştiriciliği 
aynı zamanda, tutkunun tanıma gelmeyen gölgeli dünyasını da içinde barındırırken 
yaşamın bir parçasında yer alıp bırakılan bir heves değil, bir tutku olarak kendini gös-
terir. Güvercin yetiştiricileri bir güvercinden aldıkları gösteri performansı ile yetin-
mezler, besledikleri ırkı korumak isterler ve güvercinlerin yavrularında da aynı uçuş 
performansını ararlar. Bu çalışma Türkiye’nin diğer illerinde de yürütülmekte olan bir 
araştırmadır ve öncelikle Ankara ve Urfa’da kuşçuların devam ettiği kahveler, ihale-
ler, farklı buluşma ortamları ve evlerine gidilerek görüşmeler ve kayıtlar ve çekimler 
yapılmış, tutkunun anlam dünyası içine girilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Tutku, güvercin yetiştiriciliği, güvercin ihalesi, kuşçu kahveleri, 
güvercin yarışmaları,  Ankara, Urfa, taklacı,  fi lo uçucusu 

“Pigeon has fl own”: 
Pigeon breeding and culture in Ankara and Urfa as a passion

Abstract: This study is a fi eld research on pigeon breeding and the passion that ine-
vitably comes with it. Although pigeon breeding is a worldwide activity, it is not that 
well known outside its practitioners. Its dynamics are different in Turkey than the rest 
of the world. While domesticated pigeons are classifi ed according to their performan-
ces such as tumbling, spinning, diving, high fl ying, ring beating and team fl ying, their 
breeders are organized within themselves according to the said classifi cations. As a 
result of different fl ight performances there are different social networks among pi-
geon breeders alongside with different terminology, interpretation, naming in various 
regions. In Turkey, pigeons change hands in auctions, afi cionados socially interacts in 
coffee houses turned pigeon clubs or in web sites which contain plethora amount of 
information on the subject over the Net. Pigeon races feed the feeling of competition 
and passion with their ever-changing rules based on regions and performances of the 
pigeons. Pigeon breeding is a life-long engagement and passion. Pigeon breeders are 
not only content with the performances of their pigeons but, at the same time, they aim 
to preserve the breed and also look and demand for a similar fl ight performance from 
off springs as well. This paper is a part of an ongoing research in some other cities 
and regions in Turkey. A number of interviews have been conducted and fi lmed with 
the breeders fi rstly in Ankara and Urfa in their own natural elements such as coffee 
houses, auction houses and other meeting points in order to understand and appreciate 
this world of passion and self indulgence.

Key words: Passion, pigeon breeding, pigeon auctions, pigeon clubs, pigeon compe-
titions, Ankara, Urfa, tumbler, team fl ier


