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Bildirimizin konusu, Türk ktlltür tarihin
de Milli Edebiyat geleneğinin Ozan-Baksı dö
neminden beri varlığını bildiğimiz ve elimize
geçen ilk örneklerini Divan-ı Lügat it Türk'te
gördüğümüz Aşık tarzı destanların yazılı
kültür ortamında üretilenleri ile Avrupa kül
tür tarihinde ilk örnekleri Attila'ıun Hunlanndan sonra ortaya çıkan ballad geleneğinin
uzantısı olan İngiliz Ballad geleneği içinde
16. yüzyıldan itibaren örneklerini gördüğü*
müz Sokak balladlan arasında icra veya ileti
şime dayalı olarak meydana gelen yapısal
kalıplaşmaları işlevleri bakımından iki temel
(Würzbach 1690; Çobanoğlu 1996) çalışma
dan hareket etmek suretiyle mukayese et
mektir.

veya okuyucu ile yüzyüze değil dolaylı olarak
kurulan iletişimin haldm olduğu ortamdır.
Konumuzu teşkil eden Âşık tarzı şiir ge
leneğini destanlarını "Büyük bir çoğunluğu
11 ve 8 heceli koşma, çok az bir kısmı mani
ve pek nadir olarak da divani şeklindeki ör
neklerine rastlanan, 5 veya 7 dörtlükten aşa
ğı olmamak şartıyla 180 hatta 150 kıta hac
mindeki örnekleri mevcut olan, konu sınırla
ması olmaksızın Aşık tarafından destan yap-*
maya değer bulunan bir vak'ayı, bir cismi,
veya kavramı hikAye ederek sollatan sözlü
kültür ortamında, Aşığın ele aldığı konuyu
anlatım tutumuna bağlı olarak geleneksel
âşık havaları eşliğinde icra ettiği nazım türü"
(Çobanoğlu 1996: 3) olarak tanımlıyoruz.

Öncelikle mukayese zeminimizi daha an*
laşılır kılabilmek için Aşık tarzı yazılı kültür
ortamı destan geleneği ile Ingiliz Sokak bal
lad geleneği kavramlarını tanımlayıp kısaca
tanıtmamız faydalı olacaktır.

Tür ve şekil özellikleri itibariyle Âşık tar
zı şiir geleneğinden daha eski olan destanlar,
Âşık tarzı'nın ortaya çıkıp şekillendiği 16.
yüzyıldan günümüze 19. yüzyıla kadar sözlü
kültür ortamında, 19. yüzyıldan günümüze
Âşık tarzı destanlar sözlü, yazılı ye elek* • kadar yazılı kütür ortamında ve 20. yüzyıl or
talarından günümüze kadar da elektronik
ronik kültür ortamlarında üretilip tüketil
kültür ortamında üretilip tüketilmişlerdir.
mişlerdir. /(Çobanoglu 1996). Âşık tarzı mah
Âşık tarzı destanlar günümüzde üç kültür or
sûllerin sözlü kültür ortamında üretilip tü
tamında da üretilip tüketilmektedir.
ketilmesinden kastedilen, Aşıkların dinleyi
cileri ile yüzyüze ve gerek kendi ve gerekse
Bu çalışmada ele alınacak olan Aşık tarzı
enstrümanlarının sesine dayalı olarak ileti
yazılı kültür ortamı destanları matbaanın
şim kurup icrada bulunduğu ortamdır. Yazılı
ülkemizde kullanılışının yaygınlaşmasıyla
ve Elektronik kültür ortamlarında ise
ortaya çıkmıştır. Bu dönĞmde ilk defa hangi
Aşıkların ses veya sözlerini yazmaAasma ve
yılda ve kimin tarafından başlatfidığı bilin
elektronik tekniklerin yardımıyla mekana
memekle beraber Aşık tarzı destanların taş
bağlanması (Ong 1993: 49) sonucu dinleyici
baskısı (litografya) denilen teknikle tek yap
rak kağıtların bir yüzüne basılmak suretiyle
* Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafın
çoğaltılarak katılması olgusu ortaya çıkmış
dan 30 Mayıs -1 Haziran 1997 tarihlerin
tır.
de düzelenen "III. Karşılaştırmalı Edebi
Âşıkların, sözlü kültür ortamında dinleyi
yat Araştırmaları Sempozyumu"nda teb
cileriyle kapalı veya açık mekânlarda yer
liğ edilmiştir.
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alan icralan esnasında yüzyüze kurdukları
iletişimin yerine bir kağıda yazılmak ve hal
kın kalabalık olduğu yerlerde ezgili olarak
yüksek sesle okunmak suretiyle dikkatini çe
kip destanlarını aşağı yukan her dönemde
iki günlük gazete fiyatı gibi hatun sayılır bir
fiyata ve ortalama olarak 1000 ilâ 3000 gibi
19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yansında pek
çok günlük gazete için hayal kabul edilebile
cek bir tirada satıldıkları bilinmektedir. (Ço
banoğlu 1996:205).
Devri ve icracıları için rahatlıkla iyi sa
yılabilecek bir gelir getiren yazılı kültür orta
' mı destancı Aşıklığı bir yandan sözlü kültür
ortamı Aşıklığını diğer nedenlerin yanı sıra
olumsuz etkilerken 0te yandan da yıllardır
Âşık kahvelerine müdavim olmakla neredey
se cemaat hüviyetine sahip meraklı grupları
nın (Çobanoğlu 1992) oluşturduğu homojen
dinleyici kitlesi veya gelenek çevresinden ge
niş halk kitlelerinin dikkatini çekecek san
sasyonel bir haber değeri olan konuyu veya
olayı destanlaştırarak sokakta kitle özelliği
gösteren dinleyici te okuyucuya satmakla de
ğişen dinleyici veya okuyucu özelliği kaçınıl
maz olarak âşık tarzı destanlar açısından iş
levsellikleri nedeniyle önemli olan yapısal
değişmelere ve yine bunların işlevsellikleri
nedeniyle kalıplaşmalarına yol açmıştır; pek
Çoğu İngiliz sokak balladlan ile ortak olan
bu kalıplaşmalara geçmezden önce tngiliz So
kak Ballad geleneği hakkında da kısaca bilgi
verecek olursak:
İngiliz sokak balad geleneği, en eski ör
nekleri 14. yüzyıla kadar giden (Hodgart
1962:72) "minstrel" adı verilen profesyonel
halk şairleri tarafından sözlü kültür orta
mında üretilen ve büyük bir çoğunluğu za
manla anonimleşen sözlü kültür ortamı bal
lad geleğinden çıkmıştır. Ballad geleneği belli
bir fikri veya olayı manzum olarak ve müzik
eşliğinde tahkiye etme esası üzerine bina
edilmiştir (Wilgus 1986: 7). tngiliz sokak bal
lad geleneği matbaanın Ingiltere'de yaygın
olarak kullanılmağa başlamasıyla birlikte bir
başka ifadeyle yazılı veya basılı kültür orta# minin oluşmasıyla, 16. yüzyıl ortalarında or
taya çıkar, özellikle 17. yüzyılın ilk yansında
çok yaygınlaşan tngiliz sokak balladlan bir
şehir (Bold 1979:13) geleneğidir. Tek yaprak
bir kAğıtın bir yüzüne basılan balladlar da
. tıpkı destanlan satan destancılar gibi "balladmonger" tabir edilen ballad yazıp bastı-

Millî Folklor

ranlarca, insaniann kalabalık olduğu her
hangi bir köşe başında yüksekçe bir yere çı
karak yahut başka bir açık veya kapalı me
kanda dikkat çekmeğe müsait bir pozisyon
alarak, ezgiyle okunmak suretiyle gelip geçe
nin dikkatini çekmeğe ve etraftna toplanan
lan etkileyip, satın almağa ikna etmek sure
tiyle satılıyorlardı. (Würzbach 1990:18).
tngiliz sokak balladlan da yazılı kültür
ortamı Aşık tarzı destanlan da neredeyse her
zaman ve her yerde tarihçilerin dikkat etme
ğe değer bulmadığı günlük yaşantısı içinde
sıradan insan yığınlarının sosyal değerlerini
aksettiren ve bu özellikleriyle de sosyal tari
hin kayıtlandır. Her iki gelenek de edebiyat
sosyolojisi açısından üretildikleri toplumlaşın
orta ve daha aşağı sosyo-ekonomik dilimleri
ne hitap etmişlerdir.
Söz konusu destanlan okuyarak halkın
dikkatini toplamak suretiyle* destanlan sat
maya yönelik işlevler nedeniyle yapısal de
ğişmeler ortaya Çıkmış ve bunlar işlevsellik
leri nedeniyle kalıplaşmışlardır. Aynı yapısal
kalıplaşmalar yine aynı nedenlerle tngiliz so
kak baladı geleneğinde de ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda her iki geleneğin benzer şartla
rım ve benzer şartlarda gördükleri işleve işa
ret etmek suretiyle işlevleri ve onlara binaen
gerçekleşen yapısal kalıplaşmalar kısaca şu
şekilde örneklenip, özetlenebilir.
Her ild gelenekte de tamamen bir pazar
yeri ve pazaryerinde mamulünü satma man
tığı ve stratejisi esastır. Pazaryeri mantığı ve
stratejisi ile kastedilen etrafta toplanan veya
gelip geçmekte olan insanların dikkatini çe
kerek malın reklamını yapmak ve onlan ikna
ederek malın satışını gerçekleştirmektir.
Bu noktada her ild geleneğin de diğer
halkbilimi ürünleri gibi esas itibariyle iletişi
mi dolayısıyla icrayı temel aldığı görülür. Bu
icra bağlamında adeta tiyatro gibi oynanış
tan başka bir şçy değildir. Bu nedenle her iki
gelenek de daha sözlü kültür ortamında te
şekkül ederken yapı itibanyle adeta biri di
ğerinin içine konulmuş iki dikdörtgene ben
zer 'bir yapı gösterenjki tip iletişim boyutuna
sahiptir. Birinci tip iletişim boyutunda deata
nı veya balladı meydana1getiren kişi sanatçı
kimliğiyle destan veya balladın açış kısmında
dinleyiciye veya dış dünyaya seslenir.
Buna örnek olarak sözlü kültür ortamı
destanlarının icra bağlamında yer alanlann
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hüviyetlerini gösteren "Gaziler, Erenler, Ağa
lar, Beyler, Dil-i aşina" gibi hitaplar yazılı
kültür ortam destanlarında kitle özelliği gös
teren dinleyiciye yönelik olarak herkese kargı
kullanılabilecek olan "kardeşler, vatandaşlar,
arkadaş" gibi hitaplar sıkça kullanılırken, ay
rıca dinleyiciler ve dolayısıyla potansiyel
müşteriler arasında yer alan kadınlara yöne*
lik olarak da anneler" hitabının ortaya çıktı
ğını görmekteyiz. Hitapların en önemli işlevi
hiç şüphesiz etrafında toplanan dinleyicilerle
destan veya ballad »atıcısı arasında kurula
cak olan diyalogdur. Dahası hitaplarla ve
"gel, dur, dinle" gibi yönlendirmelerle çevre
den gelip geçenin durdurulup, destancının
yanına veya yakınına gitmeğe çağrıldığı gö
rülür. Böylece hitaplarla bir yandan destanı
dinlemeğe hazırlanan dinleyici diğer yandan
da destanın mesajını kabule yönlendirilir. Şu
örnekte olduğu gibi:
v

■

Durun vatandaşlar durup dinleyin
Böyle bir hakikat beyan edeyim
Emir Allah'ındır plan feleğin
Destanımın başım söyleyin.
(Koç 1964)
İngiliz sokak bajladlanndan buna benzer
bir örnek olarak şu hitap ve yönlendirmeyi
verebiliriz:
Give eare unto my story true
you gracelesse men on earth,
Which Any way, in secret, aeeke
your neighbour’s timelesse death.
(Würzbach 1990: 60).
"Gel benim anlattığım gerçek olan hika
yemi dinle, kul» gını bana ver ey yeryüzünün
muhteşem adamı sen elbette aniden ölüveren
komşunun ölüm nedenindeki sırlan öğren
mek istersin"

Âşık Dursun kalem aldı oturdu
Yaza yaza bu destanı bitirdi
Herkes birer tane alıp götürdü
Okuyup dinleyip bakın yazıma
(Koç 1964)
Şâir Celâl söyler çok yerler gezdim
Çok ölümler gördüm böyle görmedim
Destanı yazarken ben de ağladım
Alın Destanımı ağlayın anneler
(Kılıç 1964).
Yeter Âşık Recep bu kadar yeter
Bu acıklı haberim her yâre gider
Yirmibeş kuruşla insan mı batar
Alin destanımı siz de komşular
(Eren 1961)
Âşık Halil der ki artık yeter mi?
Eline alanlar bu nasihati atar mı?
İnsan hiç 25 kuruşla batar mı?
Din kardeşilerime yadigârım olsun
(Tosun 1958)
Bu acı cinayet Ladik'te oldu
Zalim anne evlat katili oldu
Âşık Bilâl de destanın son buldu
Siz de bu destandan alın kardeşler
(Güvener 1960).
Bu yapının işlevselliği nedeniyle Ingiliz
sokak balladlannda da aynı şekilde yer aldı
ğım gömekteyiz:
Then, honest wives and maides,
and widdowes of each şort

Bu kısımdan sonra ikinci iletişim boyu
tuyla destan veya balladıh konusunu teşkil
eden olay, olayın kahramanlan ağzıyla giriş
gelişme ve sonuç kısımlarından müteşekkil
olarak anlatılır. ‘(Çobanoğlu 1996:237-250).
Destan veya balladın sonunda tekrar bi
rinci tip iletişim boyutuna dönülerek dinleyi
cilerden destanı almalan şu şekillerde iste*
nilir
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Might live in peace and rest,
and silence keep her court:
Nor would I have a scold
one penny here bestow;
But, honest men and wives,
buy these before you goe."
(Würzbach 1990:64).
t
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"Fakat dürüst beyler ve hanımefendiler
lütfen ayrılmadan önce bu baladlardan alı
nız."
Bu anlayış ve stratejiden hareketle şekil
lenen yazılı kültür ortamı destan ve balladlannın yapılan sOzlü kültür ortamında üreti
lenlerden yapısal olarak şu farklılıklarla kar
şımıza çıkar.
ı

who (for Lucre of his wealt) was most cruelly
murthered, on Whitsunday at night, by certaine bloody Villaines whereof Three are in..
Darby Jayle, One of fled, and the rest bound
ouer to the Asizes."(Würzbach 1990: 332).

"Whitsunday gecesi Bremptonlu George
Drawnefteld'i, Darbyshire de Chesterfield'e
iki mil uzakta parasına tamah ederek hun
• Öncelikle, Ingiliz sokak baladlannda ol harca öldüren ve biri kaçan üçü Darby Hapis
hanesine konulmuş gerisi de tutuklanan kan
duğu gibi (Würzbach 1990) sözlü kültür orta
lı kaatillerin baladı." .
mında ya hiç olmayan veya çok kısa olan des
tan adlan, yazılı kültür ortamı destanlarında
Aynı şekilde destanda ele alınan konuyu *
tüyler ürpertici bir hale getirmek veya san
dinleyicinin dikkatini çekerek onu destanın
sasyonel kılmak için son derece trajik unsur
tamamım dinlemeğe sürükleyerek neticede
larla mübalağa yoluna gidilmiştir. Bunlara
de dinleyip etkilendiği destanı satın almaya
birkaç örnek vermek gerekirse; "Zonguldak
zorlayacak satış stratejisi gereği destana ko
Vilayetinin Devrek kazasının Dagdemirciler
nu olan olayı özetleyecek biçimde uzamış ve
Köyünden olup, Hdnd Hudut Taburunda Va
destanda ele alınan olayı inandına kılacak
şekilde olayın geçtiği yer adı ve kişi ya da ki
tani vazifesini yaparken Kapıkule'de Meriç
şi adlarım belirtmeye özen gösterilmiştir. Bu
Nehrine Girip Suda Boğulan Kadir Kütükçü'nün Destanı" (Temiz 1966), "Yıldızeli'nin
tür destanlara "Varyozla öldürülen Adanalı
Davlalan Köyünde İpi Alıp Ormanda kendisi
Sabit Beyin Destanı" (Tutgut 1957), "Yurdu
ni Asarak İntihar Eden Nişanlılı Güldesmuza Kötülük Yapmak İsteyen ve Asılan Ca
te'nin Acıklı Destanı" (Kalem 1970), "Mer
nileri Nefretle Oku" (Mustafal970),
sin'in Silifke Kazasından İki yavrusunu Kol
"Adana1da Metres Olarak Kullanmak İsteyen
Babasını Hiç Acımadan Tabanca île Vuran
larına Bağlayıp Kaynı Yüzünden Kendini
Göksü Nehrine Atan Asker Ailesinin Desta
Neclâ'mn Destanı" (Duran 1970).
nı" (Koç 1964), "Bayburt'ta Açlıktan Dört Ço
"A lamentable Buming of the City of Cûrcuğunu Uyurken Satırla Kesip Kendini Asan
ke (in the Pronuince of Munster in îreland)
Kadının Destanı" (Çırakman 1962), "Yanm
by Lightning vhich happened the last of May
Ekmek İçin Balta ile Oğlunu öldüren Zalim
1622. After the Prodigious Battel of the StaBaba'nın Destanı." (Akbayrak 1961), “Zongul
res which fought most strangely ouer (över)
dak'ta Bir El Kızı Yüzünden Annesi Namaza
and neere (near ) that dty, the 12. and 14. of
Durunca Balta İle öldürürken Taş Olan
May 1621." (Würzbach 1990:331),
Mustafa'nın Destanı."(Koç 1964b).
"İrlanda'nın Munster Vilayetinde olan
1 İngiliz sokak baladlannda da aynı özel
Zavallı Corke Şehri’nin 12 ve 14 Mayıs 1621
liklerin olduğu görülür buna dair şu örnekler
Tarihinde Gökte Yıldızlar Arasında Savaş
verilebilir:
Sonucu Düşen Yıldırımlarla Yanmasının
ağıt-balladı (destanı)".
"The life and death of M. Geo: Sands, who
after many enormous crimes by him committed, with Iones and Gent his confederates,
was executed at Tybume on Wednesday the 6
of September 1626." (Wtlrzbach 1990: 331),
"Arkadaşları Iones ve Gent'le bin türlü
inanılmaz suçlar işledikten sonra 6 Eylül
1626 Çarşamba günü Tybume'de asılan M.
Geo Sands'ın hayatı ve ölümüne dair ballad"
"A maruellous Murther, Committed upon
Body of one George Drawnefield of Brempton
Two miles from ChesterfLeld in Darbyshire,
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"A dolefüll dittye of unfortunat persons
that were drowned in their drunknes in Cros
sing över the Thames neare luy Bridge, upon
sundaye night the 15 of October last 1616 set
fort an example for ali such prohaners of the
Lord's Sabaoth daye" (Würzbach 1990: 328),
"15 Ekim 1616'da Thames nehri üzerin
deki köprüden düşerek ölen bedbaht
günahkârların, Tann'mn tatil günü ilân etti
ği mukaddes pazar günü yaptıklarının ceza
sını nasıl çektiklerinin ibretlik balladı."
"A fareful and terrible of Gods iuste iudgement executed upon a lewde Fellow, who
usually accustomed to sweare Gods Blood:
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which may be a coueat to the ali world. That
they blaspheme not the name of their God by
Swearing." (Würzbach 1990: 329).
"Tann'nın kanı üstüne yemin etmeyi alış
kanlık haline getirmiş olan yemind'nin Tanrı
tarafindan bütün dünyaya ibret dacak şekil
de yemini üzerine cezalandırılırının belledi"
Her iki gelenek arannda bir başka yapı
sal benzerlik olarak batılan destan ve ballad
metinlerinin toptan veya parekende olarak
ikinci el diyebileceğimiz insanlar tarafindan
da satın alınarak başka şehirlerde satılmış
olmalarıdır. Hiç şüphesiz iki gelende arasın
da yapılacak olan daha detaylı ve kapsamlı
çalışmalarla daha sözkonusu edilen benzer
likler ortaya konulabilir.
Sonuç olarak diffUzyonist yaklaşımların
karşısında y4r alan "insan lihni bent ar şart
lar altında benzer şeyler” üretir aforizması
nın işaret ettiği çok merkezli yarAtznanın
doğrultusunda ve ele aldığımız örneklerin
diakronik olmalarına rağmen İngiliz Sokak
balladlan ile yazılı kültür ortamı Aşık des
tanları arasında birkaçını örneklediğimiz iş
levleri nedeniyle benzer yapısal kalıplaşma
ların olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, yazılı kültür ortamı Aşık des
tanları ile diğer kültürlerin benzer türleri ile
yapılacak mukayeseli çalışmaların icra ve ile
tişim merkezli tür yapılanmalarının aydınlatıiması bakımından devam ettirilmesinin ne
kadar gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.
4
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