KENT FOLKLORUNUN ‹Ç‹NDEN: B‹R ODTÜ EFSANES‹
From within the urban folklore: A METU Legend
Dedans du folklore urbain: Une Légende de METU
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ÖZET
Bu inceleme bir tür olarak efsanenin günümüzdeki iﬂlevini kentsel mekânla iliﬂkilendirmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu çerçevede üniversite, özgül bir kentsel mekân olarak al›narak üniversite efsanelerinin kampüs hayat›yla iç içe geçmiﬂli¤i de¤erlendirilmiﬂtir. Efsanenin günümüzde de varl›¤›n› sürdüyor olmas› geleneksel
edebî türlerin yaﬂam›n yeni mekân ve gereksinimlerine uyum sa¤lamas› ile ilgili görülmüﬂtür.
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ABSTRACT
This study tries to deal with the contemporary function of the legend as a branch in relation to the urban space. In this context, university is taken as a specific urban space in evaluating the intermelted character of university legends and campus life. The fact that legend continues to exist today is considered in relation to the adaptation of traditional literary branches into the new spaces and needs of life.
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Dillimize Farsça’dan gelmiﬂ bir sözcük olan “efsane”, bir çok bat› diline Latince “legendus” sözcü¤ünden geçmiﬂtir
(Yavuz 175). Muhsine Helimo¤lu Yavuz,
masal, destan, halk hikâyeleri gibi türlerle kar›ﬂt›r›lmamas› gereken efsaneyi
ﬂöyle tan›ml›yor:
Kiﬂi, yer ve olaylar› konu alan,
inand›r›c›l›k özelli¤ine sahip, ço¤u zaman ola¤anüstülüklere yer veren, belirli
bir üsluba ve ﬂekle ba¤l› olmayan, kaynaklar›n› genelllikle geçmiﬂin derinliklerinden alan, k›sa, yal›n, a¤›zdan a¤›za
aktar›lan, anonim halk anlat›lar›d›r.
(175)
Bütün anlat›lar bir veya bir çok mekâna yerleﬂir. ‹ki ya da daha fazla mekâna yerleﬂen anlat›lar, yeni birer ürün
olarak görülmesi gereken varyantlar›

oluﬂtururlar. Bir tür olarak efsanenin iﬂlevleri ile ilintilendirilebilecek toplumsal
normlara uyulmas›n› sa¤lama, dinî ve
ahlakî yasaklar›n yerleﬂtirilmesi gibi sorunlar, efsanenin hangi mekâna veya
mekânlara ait oldu¤unun belirtilmesini
özellikle önemli k›lar. Bir baﬂka deyiﬂle,
mekân› belirtilmeyen efsane etkin olamaz ve iﬂlevini yitirebilir. Ola¤anüstülüklere inand›r›c› bir üslupla yer veren
efsaneler, bilinmeyen alana ait olmalar›yla ilgi çekici ve etkileyicidir. Pertev
Naili Boratav’a göre efsane, masaldan
ayr›larak hikâye ve destana yaklaﬂan
bir türdür:
Efsanenin baﬂl›ca niteli¤i inan›ﬂ konusu olmas›d›r; onun anlatt›¤› ﬂeyler
do¤ru, gerçekten olmuﬂ diye kabul edilir.
Bu niteli¤i ile efsane masaldan ayr›l›r,
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hikâye ve destana yaklaﬂ›r. Baﬂka bir niteli¤i de düz konuﬂma diliyle ve her türlü üslûp kayg›s›ndan yoksun, haz›r kal›plara yer vermeyen k›sa bir anlat› oluﬂudur. (106)
Geçmiﬂ yüzy›llarda yaﬂam›ﬂ insanlara k›yasla kendimizi “modern”, yaﬂad›¤›m›z ça¤› da “enformasyon” ça¤› olarak
tan›ml›yoruz. Ancak “modern” insan›n
da bilmedi¤i veya bildi¤i halde kontrol
edemedi¤i pek çok ﬂey var. Efsanelerin
“modern” dünyada temel iﬂlevlerini yitirmeksizin yaﬂamaya devam etmelerinin en çarp›c› örneklerinden biri de üniversitelerde üretilen kampüs efsaneleri
olsa gerek.
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’ne
dair ö¤rendi¤im bir kaç efsane içinde
memorat olmay›ﬂ› ve ö¤renciler aras›nda
yayg›n oluﬂuyla dikkatimi çeken bir efsane ile bu çal›ﬂmay› s›n›rland›rmak durumunday›m. Bir internet sitesinden
al›nt›lad›¤›m (daha sonra iki ODTÜ mezunundan daha duydu¤um) efsane ﬂöyle:
ODTÜ Matematik Bölümü’nün
önünde kitaplar›n› eline alm›ﬂ, uzun
boylu, soluk yüzlü bir k›z heykeli vard›r.
ODTÜ’de anlat›lana göre, bu k›z gerçekten yaﬂam›ﬂ. Normal ﬂartlarda bitirmenin büyük baﬂar› say›ld›¤› Matematik
Bölümü’nü üç senede “kafay› s›y›rmadan” birincilikle bitirmiﬂ. Ancak mezuniyet törenine gelirken trafik kazas› geçirip ölmüﬂ. Bunun üzerine Matematik
Bölümü, k›z›n heykelini “örnek ö¤renci”
niyetine diktirmiﬂ.
‹nternet sitesinden al›nt›lad›¤›m
ikinci efsane, yukardaki efsane ile baﬂka
bir efsanenin birleﬂmesinden oluﬂmuﬂ
daha uzun bir anlat›:
ODTÜ Kütüphanesinde giriﬂte, or-
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tada duran heykeli bilirsiniz. Onun ilginç hikâyesi burdad›r... Hiç bilmedi¤iniz bir ODTÜ efsanesi... Y›llar önce ODTÜ Fizik Bölümü’nde çok çal›ﬂkan ö¤rencilerden biri yo¤un çal›ﬂmalar yapmakta, gece gündüz, büyük zaman›n› fizik bölümü “lab”lar›nda harcamaktaym›ﬂ. Birsüre ö¤renci nükleer bir konu
üzerinde “lab”da çal›ﬂ›rken, yo¤un radyasyona maruz kalm›ﬂ, bu yüzden bir
nevi mutasyona u¤ram›ﬂ, adeta insan
görünümünden uzaklaﬂm›ﬂ. Bu mutasyon yüzünden, ö¤renci içine kapanm›ﬂ,
kendini sadece çal›ﬂmas›na vermiﬂ, gününün nerdeyse tamam›n› “lab”larda
harcamaya baﬂlam›ﬂ. Bir yandan yo¤un
tempo, bir yandan maruz kald›¤› radyasyonun ölümcül etkileri, ö¤rencinin hayatta kalmas›na izin vermemiﬂ. ODTÜ
de, ö¤rencisinin mutasyona u¤ramas›yla
iliﬂkili ve onu anmak aç›s›ndan ﬂimdi
ODTÜ Kütüphanesi’nin giriﬂ k›sm›nda
ortada duran heykeli oraya yerleﬂtirmiﬂ.
Ö¤renciyi anmak için yap›lan heykelin
oraya yerleﬂtirilmesi ile ilgili olarak bilinen di¤er birﬂey ise ﬂudur. ODTÜ Matematik Bölümü’nün yak›n›nda herkesçe
bilinen bir k›z heykeli bulunmaktad›r.
Bu heykelin efsanesi, matematikteki bir
k›z ö¤rencinin çok çal›ﬂkan oldu¤u, okulu 3,5 not ortalamas›yla bitirdi¤i, hatta
matematik ve fizik çift-anadal yapt›¤›
ancak mezuniyet törenine gelirken trafik kazas›yla hayat›n› kaybetti¤idir. ODTÜ’de bu ö¤renci için o heykel dikilir. ‹ﬂte bu fizikçi ö¤renci ile bu matematikçi
k›z›n aralar›nda çok büyük bir aﬂk oldu¤u o zamanlar bilinmekteymiﬂ. Önce k›z
ölür ve fizikçi, kendini “lab”larda çal›ﬂmaya hapseder ve hayata küser. K›z için
heykel matemati¤e dikilmiﬂ. Ölen fizikçi
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erkek ö¤renci için heykel önce Fizik Bölümü civarlar›na dikilecekken Fizik Bölümü ö¤rencileri araya girer ve çok çal›ﬂkan olmalar›na ra¤men yine de birlikte
olmay› baﬂarabilen bu iki ö¤rencinin, asl›nda iki aﬂ›k olduklar›n› hocalar›na bildirirler ve heykel, k›z için dikilen heykelin karﬂ›s›ndaki kütüphanenin giriﬂ k›sm›na, k›z heykelini görebilecek ﬂekilde
yerleﬂtirilir, aﬂ›klar art›k birbirlerini
derslerden görmeseler de, orada art›k
temsilen birbirlerini (en az›ndan ODTÜ
var oldukça) ebediyen görebileceklerdir...
Bu efsaneleri kent yaﬂam›n›n oluﬂturmuﬂ oldu¤u pek çok aç›dan gözlemlenebilir. Efsaneye konu olan kahramanlar ODTÜ ö¤rencileridir, biri fizik, öteki
matematik bölümlerinde okumaktad›rlar. K›z trafik kazas› ile, o¤lan radyasyona maruz kalarak ölmüﬂlerdir. Trafik
kazas› ve radyasyona maruz kalma gibi
ölüm sebeplerinin tamamen ça¤›m›za özgü ve kent yaﬂam›na ait oldu¤unu belirtmeye gerek yok. ‹ki efsane de pek çok
aç›dan inand›r›c› görünmektedir. En az
inand›r›c› olabilecek ve ola¤anüstü olarak nitelendirilebilecek nokta, fizikte
okuyan ö¤rencinin radyasyondan ötürü
bir çeﬂit mutasyon geçirdikten sonra ölmüﬂ olmas›d›r. Ancak bu mutasyona u¤rama öyküsü de bana ODTÜ’ye girdi¤im
sene fizik bölümündeki derslerin zorlu¤uyla iliﬂkili olarak duydu¤um “fizik ö¤rencilerinin bir kilometre öteden bile tan›nabilece¤i”ne dair ortada dolaﬂan esprileri hat›rlatt›. Bu anlamda mutasyon
hikâyesinin fizik ö¤rencisine atfedilmesi
sadece yapt›¤› deneylere iliﬂkin olarak
de¤il, bu söylenti itibariyle de daha kolay kabul edilebilir görünüyor.

Millî Folklor

Bu çal›ﬂmada kulland›¤›m iki efsane, kampüs folklorü ile kampüs kültürünün iç içe geçmiﬂ oldu¤unu gösteriyor.
ODTÜ’nün folklörü, ODTÜ’nün kültürü
ile biçimlenmiﬂtir –mutasyon geçiren ve
çok çal›ﬂkan fizik ö¤rencisi ile fizik ö¤rencilerinin çok çal›ﬂmaktan uzaktan tan›nabilir hallerine dair olan hikâyede
görülebilece¤i gibi. Aktard›¤›m efsanelerin matematik ve fizik bölümlerinin “çok
zor bölümler” olarak görülmesini içeren
ODTÜ alt-kültürünü pekiﬂtirme iﬂlevine
sahip oldu¤u söylenebilir. Bundan baﬂka, efsanelerdeki iki aﬂ›k da çok çal›ﬂkan
ö¤rencilerdir ve toplumsal normlar ile
de¤erler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda böyle
ö¤renciler ileride de baﬂar›l› olarak toplum içinde sayg›n bir yer edineceklerdir.
Oysa bu efsaneleri duyduktan sonra pek
çok ö¤renci ders çal›ﬂmak konusunda
kendilerini pek de fazla zorlaman›n bir
anlam› olmayaca¤›n› düﬂünebilir. Bu
ba¤lamda efsanelerin dersler konusunda
kendilerini bask› alt›nda hisseden ö¤rencileri, rahatlatma iﬂlevi var gibi görünüyor.
Gelenekle iliﬂkileri bak›m›ndan bu
iki efsanede dikkatimi çeken bir nokta,
“taﬂ kesilme” motifi ile ölen ö¤rencilerin
heykellerinin dikilmesi aras›nda kurulabilecek ba¤lant› oldu. Metin Ergun’un
aktard›¤›na göre, efsanelerde, beddualarla taﬂ kesilenlerden baﬂka, günah iﬂleyenler ile kendi dilekleri sonunda taﬂ
kesilenler vard›r. Ergun’a göre bir farkl›l›¤› oldu¤una inan›lan her taﬂ için efsane
söylenir, “hatta sadece taﬂlar, kayalar
için de¤il, heykeller için de efsaneler söylenmektedir” (177).
Mine Hatun Efsanesi, Dede Korkut
Hikâyeleri’nden Uﬂun Kocao¤lu ﬁe¤rek
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Hikâyesi ve Yusufçuk Kuﬂu Efsanesi bu
motifi içlerinde bar›nd›r›r: zorda kalan
kahramanlar Tanr›’ya “bizi ya taﬂ et, ya
da kuﬂ” diye yakar›rlar. Mine Hatun Efsanesi ile Yusufçuk Kuﬂu Efsanesi’nde
birleﬂmeleri engellenen ve yakalanmak
üzere olan aﬂ›klar Tanr›’ya bu ﬂekilde
yakar›rlar, dilekleri kabul olunur ve böylece birbirlerinden ayr›lmam›ﬂ olurlar.
Yukar›daki kampüs efsanesine göre de
üniversiteli iki aﬂ›k, heykel biçiminde de
olsa “ODTÜ var oldu¤u sürece” birbirlerinden ayr›lmayacaklard›r.
Metin Ergun’a göre, “taﬂa dönme”nin bir alt bölüm oldu¤u “ﬂekil de¤iﬂtirme motifi”, Türk efsaneleri aras›nda
en yayg›n motiftir. Türk efsanelerinin d›ﬂ›na ç›kt›¤›m›zda, Stith Thompson’un
Motif-Index of Folk Literature adl› yap›t›nda, ﬂekil de¤iﬂtirme motifine “tabu”
ve “büyü” bölümlerinde rastland›¤›n› görüyoruz. Yukar›daki iki kampüs efsanesiyle ilgili olarak Thompson’un “‹nsan›n
Farkl› ‹nsan ﬁekline Dönüﬂmesi” alt
baﬂl›¤›nda inceledi¤i D-50 kodlu “Sihirle
‹nsanda Meydana Gelen De¤iﬂiklikler”
motifi ile “‹nsanlar›n De¤iﬂmesini Sa¤layan Sihirli Nesneler” alt baﬂl›¤›nda inceledi¤i D-1330 kodlu “Fiziksel De¤iﬂiklikler Yapan Sihirli Nesneler” motifinin fizikçi ö¤rencinin geçirdi¤i fiziksel de¤iﬂimle ilgisi olabilecek motifler oldu¤unu
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düﬂünüyorum. Mekân›n üniversite olarak belirlendi¤i bir kent efsanesinde sihirin yerini kimyasal kar›ﬂ›mlar›n ve
radyasyonun alm›ﬂ olmas› do¤al karﬂ›lanabilecek bir durum. Bu ba¤lamda, yukar›daki efsanelerin dünya efsaneleriyle
iliﬂkisi üzerine yap›lacak kapsaml› bir
araﬂt›rman›n ilgi çekici olaca¤› görüﬂündeyim.
Bu s›n›rl› çal›ﬂman›n da gösterdi¤ini umdu¤um gibi, bir sosyolojik olgu olarak köyden kente göç ile köylere oranla
art›k daha fazla kiﬂinin kentlerde yaﬂ›yor olmas›, bir tür olarak efsanelerin yok
olmas›na de¤il, tersine, varl›klar›n› çeﬂitlenerek sürdürmelerine yol aç›yor. Yaﬂam alanlar›m›z de¤iﬂse de bilmedi¤imiz
ve kontrol edemedi¤imiz alanlar var oldukça efsaneler iﬂlevlerini yitirmeyecek,
dolay›s›yla kültürün ve alt-kültürlerin
bir parças› olarak var olmaya devam
edecektir.
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