“KALP GÖZÜ”, EFSANE VE ‹K‹NC‹L SÖZLÜ KÜLTÜR
“Kalp Gözü”, Legend and Secondary Oral Culture
“Kalp Gözü”, légende et culture orale secondaire
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ÖZET
Bu yaz›da, Kanal 7’de yay›mlanan “Kalp Gözü” adl› program›n halkbilimi aç›s›ndan incelenmesi
amaçlanmaktad›r. Bu çabada, ilk olarak “Kalp Gözü” ile halk edebiyat› türlerinden olan efsane aras›ndaki
iliﬂki sorgulanacakt›r. “Kalp Gözü”nde yer alan olaylar›n uydurma de¤il, yaﬂanm›ﬂ ola¤anüstü olaylar›n deneyimi oldu¤una dair vurguyla “memoratlar” aras›ndaki koﬂutluk bir çözümlemeyle gösterilecektir. Buna ek
olarak, temel al›nan yirmi iki bölümdeki kiﬂilerin karakterleri ile Stith Thompson’›n Motif ‹ndex’inde belirledi¤i efsane kahramanlar›n›n kiﬂilik özellikleri aras›nda ba¤lant› kurularak, kal›plaﬂmalar somutlanmaya
çal›ﬂ›lacakt›r. Son bölümde, belirlenen veriler Walter J. Ong’un “ikincil sözlü kültür” kavram› do¤rultusunda
de¤erlendirilecektir.
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ABSTRACT
This article aims to analyze a TV show called “Kalp Gözü” and broadcasted by Kanal 7 in terms of folklore. To this end first, the relationship between “Kalp Gözü” and legend, one of the oral literary woks, will
be questioned. It is emphasized that the cases dealt with in “Kalp Gözü” are not fictional, but experienced as
real events. The parallelism between emphases on the reality of the events and “memorat”s will be displayed
by means of an analysis. Additionally there are characters that are appeared in 22 episodes taken into consideration and characteristics of legendary heroes stated in the Motif Index of Stith Thompson will be compared, and stereotypes will be concretized. In the last part of the article, the given data will be evaluated in
the light of Walter J. Ong’s “secondary oral culture” concept.
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Samanyolu TV’deki “S›r Kap›s›” adl› yay›n›n izlenme oran›ndaki yükseklikle birlikte hemen hemen bütün kanallarda ayn› formatta yap›lan programlar
yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu programlar›n halkbilimini ilgilendiren ve bu aç›dan çözümlenmesi gereken özelliklere
sahip oldu¤u görülür. Bu nedenle, bu yaz›da söz edilen programlardan biri olan
“Kalp Gözü”nün 22 bölümü temel al›narak, bu program›n halk edebiyat› türlerinden olan efsaneyle iliﬂkisi incelenecek
ve “Kalp Gözü”ndeki kal›plaﬂmalar bulunarak, onun Walter J. Ong’un ikincil
sözlü kültür tan›m›na göre konumland›r›lmas›na çal›ﬂ›lacakt›r. Bir televizyon

program› olan “Kalp Gözü”yle efsane
aras›nda bir iliﬂki kurma düﬂüncesi,
kent yaﬂam›nda efsanelerin yaﬂad›¤›n›
savlamak anlam›na gelir. Bu nedenle ilk
olarak kent ve efsane kavram› üzerinde
durulmal›d›r.
Öcal O¤uz, “Kentlerin Oluﬂumu ve
Geliﬂimi Süreçlerinde Halkbilimi” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan yaz›s›nda, halkbilimi çal›ﬂmalar›n›n hâlâ ayn› nedenlerle köye yöneliﬂlerinin süremeyece¤ini söyler (46).
Bu düﬂünce, halkbiliminin, k›rsal yaﬂamdaki halk ürünlerini araﬂt›r›rken
kent kaynakl› halk ürünlerini görmezden gelemeyece¤i anlam›na gelir. Giovanni Scognomillo, ‹stanbul Gizemleri

* Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü Yüksek Lisans Ö¤rencisi

http://www.millifolklor.com

23

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 67

adl› kitab›nda “kentler de¤iﬂiyor de¤iﬂen
insanlar›yla birlikte, ça¤daﬂlaﬂ›nca kaç›n›lmaz bir de¤iﬂme, bir de¤iﬂikli¤e u¤ruyorlar ancak gizemler kal›yor, gizemlere
inananlar da” (aktaran Gökçe 10) diyerek kent insan› için de efsanenin bir ihtiyaç olma özelli¤ine de¤inir. Ayn› ﬂekilde Elif Aksoy, “Kent Efsanelerine Konu
Bir At: Veliefendi’nin Kral› Mirhat” adl›
makalesinde k›rsal kesimden kente göçlerle beraber halk›n sözlü kültür ürünlerini yan›nda getirdi¤inin ve bunlar› kent
yaﬂam›na uyarlad›¤›n›n söylenmesinin
uygun olaca¤›n› vurgular (6). Peki ifade
edilen sözlü kültür, hangi ba¤lamda incelenmelidir? Bu kertede Walter J.
Ong’un “ikincil sözlü kültür” kavramlaﬂt›rmas›n› kullanabiliriz. Ong, Sözlü ve
Yaz›l› Kültür adl› kitab›nda, birincil sözlü kültürün yan›nda ikincil sözlü kültürü ﬂöyle konumland›r›r:
Elektronik teknoloji, telefon, radyo,
televizyon ve çeﬂitli ses kay›t araçlar›yla
da bizi “ikincil sözlü kültür” ça¤›na sokmuﬂ bulunmaktad›r. Kat›l›mc› gizemi,
topluluk duygusunu geliﬂtirmesi, yaﬂanan an› odaklay›ﬂ›, hatta sözlü kal›plar›
kullan›ﬂ›yla, bu ikincil sözlü kültür, “birincil” sözlü kültüre ﬂaﬂ›lacak derecede
benzemektedir. Fakat yeni sözlü kültür
daha amaçl› ve bilinçlidir. (161)
“Kalp Gözü”nün ikincil sözlü kültürle iliﬂkisini somutlamadan önce, bu
program›n efsaneyle iliﬂkisine de¤inilmelidir. Pertev Naili Boratav’a göre efsanenin “baﬂl›ca” özelli¤i inan›ﬂ konusu
olmas›d›r: “Onun anlatt›¤› ﬂeyler do¤ru,
gerçekten olmuﬂ diye kabul edilir” (100
Soruda Türk Halk Edebiyat›, 106). Efsanenin sözü edilen baﬂl›ca özelli¤iyle
“Kalp Gözü”ndeki gerçeklik vurgusunun
örtüﬂtü¤ü görülür. “Kalp Gözü”nde de
anlat›lanlar›n bir uydurma olmay›p gerçekten yaﬂanm›ﬂ oldu¤una inand›rmak
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için bir çaba vard›r. Yine ayn› ﬂekilde izleyici de anlat›lan öykünün gerçekli¤ine
inan›r. Bu efsaneler, “yaﬂanm›ﬂ ola¤anüstü tecrübelerin hikâyesi olan memorat”lard›r (Çobano¤lu 9).
Daha önce bahsetti¤imiz gibi “Kalp
Gözü”nü ikincil sözlü kültür ürünlerinin
içinde de¤erlendirmek mümkündür. Bu
program Ong’un ikincil sözlü kültürün
bir özelli¤i olarak öne sürdü¤ü niteliklere sahiptir. Yani elektronik teknoloji
ürünü olan televizyondan yararlanarak
geniﬂ kitlelere seslenir. Yaz›l› kültürde
okuyucu birey olarak yaln›z kal›yordu.
Halbuki “Kalp Gözü”, televizyondan yararlanarak birincil sözlü kültürün seslendi¤i dinleyici toplulu¤undan çok daha
geniﬂ bir kitleye hitap eder. Fakat bütün
bu özelliklerden çok Ong’un ikincil sözlü
kültürün kal›plar› kulland›¤›n› ifade
eden sav› (159) bizim incelememizde temel bir yer alacakt›r. Bu kertede özellikle Lévi-Strauss’un düﬂünceleri de göz
önünde tutularak “Kalp Gözü”ndeki kal›plaﬂman›n ortaya konulmas›na çal›ﬂ›lacak, bu kal›plaﬂman›n içeri¤e etkisi ve
halkbilimi aç›s›ndan ne anlam ifade etti¤i sorgulanacakt›r.
Lévi-Strauss’un ikili karﬂ›tl›klar
(binary opposition) yönteminden yararlanarak “Kalp Gözü”nün iki temel düzeyden oluﬂtu¤unu söylemek mümkündür. Bu iki düzey, etik bir karﬂ›tl›k olan
“iyi” ve “kötü” kutuplaﬂmas›d›r. Bu ikili
kutuplaﬂman›n alt basama¤› ise yine
ikili bir karﬂ›tl›ktan oluﬂur. Bahsedilen
karﬂ›tl›k, “iyi”nin alt basama¤›nda bulunan “ödül” ve “kötü”nün alt basama¤›nda bulunan “ceza”d›r. Bununla birlikte
ödülün verilmesinde yard›mc› olan “figürler”; ayr›ca cezaland›ran “figür”ler
vard›r. Söz edilen bölümlendirmeler aﬂa¤›da ﬂema halinde verilmiﬂtir (Not: Parantez içinde bölüm isimleri yaz›lm›ﬂt›r):
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‹yi
 
↓
Ödül
 
↓
Yard›mc› Figür
 
1) ﬁehit (Iﬂ›k ve Ateﬂ/Asker)

Kötü
↓
Ceza
↓
Cezaland›r›c› Figür
1) Rüya
(Yuva/Kitap/‹ftira/
Kötü Kad›n)
2) Meczup (Omzumda bir
2) Ruh
Melek/Beni de Yan›nda Götür)
(Dil Belas›)
3) H›z›r (Gelin Beyaz›/
3)Beddua (Sand›k)
Ana Kuzu Kurt)
4) Rüya (Gelin Beyaz›/Bekçi)
5) Dua (Kevser)
6) Daha önce yard›m edilen kiﬂi
(ﬁoför/Düﬂkün/Asker/Ortak)

Yard›mc› ve cezaland›r›c› figürleri
k›saca ﬂöyle de¤erlendirebiliriz. “ﬁehit”in yard›mc› figür olarak seçilmesi,
onun gelenekte alg›lan›ﬂ›yla ilgilidir. Bilindi¤i gibi ﬂehitlik (özellikle din u¤runa) kutsal say›lm›ﬂ ve övülmüﬂtür. Bunun yan›nda “meczup” figürü ise toplum
taraf›ndan d›ﬂlanm›ﬂt›r; fakat Tanr›’yla
daha yak›n iletiﬂim imkân›na sahip bir
kiﬂi olarak alg›land›¤› için “iyi” insana
yard›mc› konumundad›r. H›z›r, Ahmet
Yaﬂar Ocak’›n ‹slâm-Türk ‹nançlar›nda
H›z›r Yahut H›z›r-‹lyas Kültü adl› kitab›nda söyledi¤i gibi bazen hoﬂ olmayan
k›l›klarda gözükerek sadaka istemekte,
iyi insanlar› zengin etmekte, kahramanlar›n› ölümden kurtarmaktad›r (92). Rüya ise yine metafizik olanla daha yak›n
iliﬂki kurmaya yarar ve gelecekten haber verir. Bunun yan›nda rüya ayn› zamanda “kötü” insan için bir cezad›r. Dua
ve beddua, Tanr›’yla do¤rudan iletiﬂim
kurmak ve ondan yard›m istemek için
bir araç görevindedir.
Belirlenen bu karﬂ›t yap› ve figürler
üç temel olay örgüsü ile sunulur. Bunlar:
1) “iyi” bir insan→baﬂ› belaya girer→ola¤anüstü bir olay olur→baﬂ› beladan kurtulur ve bazen ödüllendirilir
Bu yap›daki bölümlerde iyi insan›n
baﬂ›n›n beladan kurtulmas› sadece ola-
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¤anüstü olayla olanakl› de¤ildir. Ayn›
zamanda çeﬂitli tesadüflerle (daha önce
yard›m etti¤i kiﬂi onu zor durumda görüp yard›m etmesi gibi) “iyi” insan zor
durumdan kurtulabilir. Ancak, ço¤unlukla ola¤anüstü olay “iyi” insan› zor durumdan kurtar›r ve bazen de onu ödüllendirir.
Bu yap›daki bölümler ﬂunlard›r:
Omzumda bir Melek, Gelin Beyaz›, Bekçi, Beni de Yan›nda Götür, Ana Kuzu
Kurt, Kevser, Asker, Zehir ve ﬁifa, ﬁoför,
Düﬂkün, Ortak. ‹lk gruptaki bölümlere
örneklik teﬂkil etmesi bak›m›ndan “Ana
Kuzu Kurt” adl› bölüm incelenecektir.
Zeliha bebe¤i olan sakat bir kad›nd›r. ‹smi belirtilmeyen “kötü” bir adamla
ayn› evde yaﬂamalar›na ra¤men, söz edilen kiﬂi Zeliha’yla evlenmemiﬂtir. Zeliha’n›n bebe¤inin olmas›na karﬂ› ç›kan
“kötü” adam Zeliha’n›n onu cami avlusuna b›rakmas›n› söyler. Ayr›ca Zeliha’y›
eve getirece¤i erkekle yatmas› için zorlar. Zorda kalan Zeliha, bebe¤ini cami
avlusuna b›rak›r; fakat sabaha kadar
uyuyamaz ve piﬂman olup bebe¤ini geri
almaya gider. Camiye vard›¤›nda orada
bebe¤ini bulamaz. Eve geri döndü¤ünde
yaﬂl› ve sakall› bir yaﬂl› adam kap›y› çalar ve Zeliha’dan su ister. Zeliha suyu
getirmeden, yaﬂl› adam, ona bebe¤inin
kimde oldu¤unu söyler. Zeliha, suyu verdikten sonra içeri girip yaﬂl› adam›n yan›na dönmek ister; fakat yaﬂl› adam gitmiﬂ ve içti¤i sürahiyi alt›nla doldurup
b›rakm›ﬂt›r. Daha sonra Zeliha bebe¤ini
almak için yaﬂl› adam›n dedi¤i yere gider ve bebe¤ini orada bulur.
Ahmet Yaﬂar Ocak, ‹slâm-Türk
‹nançlar›nda H›z›r Yahut H›z›r-‹lyas
Kültü adl› kitab›nda H›z›r’›n zaman zaman hoﬂ olmayan k›yafetlerde inananlara görünerek onlardan bir hizmet istedi¤ini veya yiyecek, içecek ve sadaka dilendi¤ini söylemektedir. Bunun sonucunda ise onlar› berekete ve bollu¤a ç›kard›¤›ndan söz eder (92). Ayn› ﬂekilde
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“Ana Kuzu Kurt” adl› bölümde de su istemeye gelen yaﬂl› adam›n H›z›r oldu¤u
söylenebilir. Ayn› ﬂekilde yaﬂl› adam da
“iyi” insan› bollukla mükafatland›rm›ﬂt›r.
2) “kötü” bir insan→ iyi bir insana
kötülük eder/bir yasa¤› çi¤ner→ola¤anüstü olay olur → “kötü” insan cezaland›r›l›r
“Kötü” insan›n ola¤anüstü olayla
do¤rudan cezaland›r›lmas›n›n yan›nda,
çeﬂitli tesadüflerle (örne¤in, kendi kazd›¤› kuyuya düﬂerek) cezaland›r›ld›¤› da
olur.
Bu yap›daki bölümler ﬂunlard›r:
Iﬂ›k ve Ateﬂ, Yuva, ‹ftira, Kevser, Bugün,
Yar›n..., Sand›k, Zehir ve ﬁifa, Ortak,
Dil Belas›.
Zehir ve ﬁifa ile Kevser gibi bölümlerin 1. ve 2. grupta yer ald›¤› görülür.
Bunun nedeni, söz edilen bölümlerde
“iyi” insan›n baﬂ›n› belaya sokanlar›n
“kötü” insanlar olmas›d›r. Böylelikle bazen iki grubu birbirinden ay›rmak güçleﬂir. Bu kertede ikinci gruptaki bölümlere
örnek olmas› bak›m›ndan “Dil Belas›”
adl› bölüm incelenecektir.
‹smi söylenmeyen üvey anne kötü
bir kad›nd›r. Üvey k›z› olan Ayﬂe’ye görücü gelir. Fakat üvey anne ne yap›p ne
edip k›z›n›n evlenmesini engellemeye
çal›ﬂ›r. ‹lk olarak çay içmeye gelen Ayﬂe’nin kaynanas›na, onun eskiden çok
fazla erkekle ç›kt›¤›n› ve ﬂ›p sevdi oldu¤unu söyleyerek bu dü¤ünden vazgeçmesi için elinden geleni yapar. Daha
sonra Ayﬂe’nin babas›na k›z›n›n damat
aday›n›n evine gitti¤ini ve uygunsuz bir
vaziyette görüldü¤ünü söyler. Nitekim
en sonunda Ayﬂe’nin niﬂanl›s› yüzü¤ü
geri verir. Bunun üzerine Ayﬂe intihar
eder. Üvey anne, Ayﬂe’nin erkek kardeﬂine de kötülük yapmak isterken bu iste¤ine ulaﬂamaz; çünkü bir gece yar›s› Ayﬂe’nin ruhu gelinlikle gelir ve üvey annesine bir hap verir. Ayﬂe’nin babas› kar›s›n› yere yatm›ﬂ bir ﬂekilde bulur.
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Üvey anne art›k konuﬂamaz; çünkü yalan söyledi¤i, iftira att›¤› için dili çürümüﬂtür. En sonunda di¤er öykülerde oldu¤u gibi kötü adam gereken cezay› alm›ﬂt›r. Fakat iyi bir k›z olan Ayﬂe iste¤ine ulaﬂamayarak gelin olamam›ﬂt›r. Yaln›z Ayﬂe’nin ruhunun gelinlik giymesi
önemlidir. Bu dünyada her ne kadar gelinlik giyemese de ruhu gelinlik giymiﬂtir ve Ayﬂe kötülük yapana gereken cezay› da vermiﬂtir.
3) “özde” iyi bir insand›r→ yap›lmamas› gerekeni yapar/yasa¤› çi¤ner →ola¤anüstü olayla veya “iyi” birinin yard›m›yla piﬂman olur
Bu yap›daki bölümler ﬂunlard›r: Kitap, Sürgünde Bir O¤ul, Öl Art›k Baba.
Örnek olarak “Öl Art›k Baba” adl› bölüm
incelenecektir.
Gençli¤inde Dursun Dede, babas›
ilaç ve yiyecek bulunmazken tütün istedi¤i için sinirlenir, onu s›rtlar ve bir
uçurumun kenar›na b›rak›r. Kalkar
kalkmaz yapt›¤› davran›ﬂtan dolay› piﬂman olup babas›n› geri almaya gider; fakat babas› art›k konuﬂmaz ve ayn› akﬂam ölür. Bu nedenle Dursun Dede sürekli rüyas›nda babas›n› uçurumun kenar›na götürdü¤ünü görür. Dursun Dede
yaﬂland›ktan sonra o¤lu Mehmet ona
kötü davranmaya baﬂlar. Dursun Dedenin misafirlerin yan›nda a¤z›n› ﬂaplatmas›na çok sinirlenir ve en sonunda onu
huzur evine götürmeye karar verir. Ancak Mehmet’in eﬂi ve iki çocu¤u bu olaya
karﬂ› ç›karlar. En sonunda eﬂinin Mehmet’e, “Çetin’in (o¤lu) de seni uçurumun
kenar›na b›rakmas›n› istemiyorum” demesiyle Mehmet piﬂman olup babas›n›
huzur evinden geri al›r.
Bu olay örgüsü, yaﬂl›lar›n öldürülmesiyle ilgili halk anlat›lar›yla benzerlik gösterir. Hasan Özdemir, “Yaﬂl›lar›n
Öldürülmesiyle ‹lgili Türkçe Halk Anlat›lar›” adl› yaz›s›nda bu anlat›n›n çeﬂitli
ülkelerde izini sürdükten sonra Türkiye’de de örneklerini s›ralar. Söz edilen
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anlat›n›n bir varyant› ﬂöyledir: Eskiden
insanlar yaﬂlan›nca iﬂe yaramaz olduklar› için “Gocalar Çukuru”na götürülürlermiﬂ. Yine bir gün bir adam, babas›n›
götürürken bir yerde dinlenmiﬂ. Babas›:
“Ben de babam› götürürken burada dinlenmiﬂtim” demiﬂ. O¤lu da “ya, demek ki
benim o¤lan da beni götürecek” diyerek
babas›n› geri getirmiﬂ. Bunun üzerine
kimse yaﬂl›lar› oraya götürmemiﬂ (294).
Aktar›lan anlat›n›n motif yap›s› “Öl Art›k Baba”n›nkiyle hemen hemen ayn›d›r.
Fakat anlat› modern koﬂullara uyarlanm›ﬂt›r. Yani, uçurum yerine kullan›lan
huzur evidir (Mehmet’in eﬂinin kulland›¤› uçurum sözcü¤ü bu aç›dan önemlidir).
Art›k çocuklar babalar›n› uçurum yerine
huzur evine b›rakacaklard›r. Nitekim
söz edilen anlat›daki gibi, Mehmet kendisinin de ayn› durumla karﬂ›laﬂma olas›l›¤› nedeniyle babas›n› huzur evine b›rakmak istemez. Bu anlat›n›n “Öl Art›k
Baba”yla efsane ﬂekline dönüﬂtü¤ü görülür. Art›k hem anlatan kiﬂide hem de
dinleyicide anlat›lan›n gerçek oldu¤u konusunda ortak yarg› vard›r. Anlat›daki
“miﬂ”li geçmiﬂ zaman “Kalp Gözünde”
olay›n birinin baﬂ›ndan geçti¤i düﬂünüldü¤ü için son bulur.
Olay örgüsündeki bu kal›plaﬂmadan farkl› olarak kiﬂilerin de karakter
olmaktan uzak kal›plaﬂm›ﬂ tipler oldu¤u
görülür. Bu tiplerdeki kal›plaﬂmalar›
“iyi” ve “kötü” kiﬂiler olarak iki bölümde
incelemeye çal›ﬂaca¤›z. Yine kal›plaﬂmay›, “Kalp Gözü”ndeki tiplerin Stith
Thompson’un Motif ‹ndex’teki tiplerin
nitelikleriyle benzerliklerini göstererek
ortaya koyaca¤›z.
1) “‹yi” ‹nsanlar:
a) Do¤ruluk (W 35): Hemen hemen
bütün iyi insanlar›n ortak özelli¤idir.
b) Sab›r s›nav›ndan (Q 111) baﬂar›yla ç›kma: Hemen hepsinde olmas›na ra¤men “Iﬂ›k ve Ateﬂ”, “Gelin Beyaz›”, “ﬁoför” ve “Sand›k” bölümlerindeki iyi insanlarda bask›nd›r.
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c) Yard›m sever olma: Bask›n olarak “ﬁoför”, “Düﬂkün”, “Beni de Yan›nda
Götür”, “Asker”, “Ortak” bölümlerindeki
iyi insanlarda vard›r.
d) Kimseye kötülük yapmama ve
kötülü¤ü hiç düﬂünmeme: Bütün bölümlerdeki iyi kiﬂilerin ortak özelli¤i.
e) Alçak gönüllü olmak: “Düﬂkün”,
“Kevser” ve “Yuva” bölümlerindeki iyi
insanlarda daha bask›n olarak görülür.
f) Tok gözlü olma: “ﬁoför”, “Düﬂkün”, “Asker”, “Sand›k”, “Ortak” bölümlerindeki iyi insanlarda bask›n olarak
görülür.
2) “Kötü” ‹nsanlar:
a) Alkol kullanma: “Bekçi”, “Iﬂ›k ve
Ateﬂ”, “Ana Kuzu Kurt” ve “Kevser” bölümlerindeki kötü kiﬂilerde bu özellik
vard›r.
b) ‹ftira atmak (K2110): “‹ftira”,
“Bugün, Yar›n”, “Ortak” ve “Dil Belas›”
bölümlerindeki kötü kiﬂilerin ortak özelli¤idir.
c) Aç gözlü olmak: “Yuva”, “Beni de
Yan›nda Götür”, “Kevser”, “Sand›k”, “Ortak” adl› bölümlerdeki kötü insanlar›n
ortak özelli¤idir.
d) K›skançl›k (W181): “‹ftira”, “Bugün, Yar›n”, “Dil Belas›” adl› bölümlerdeki kötü insanlar›n ortak özelli¤idir.
e) Çal›ﬂmayarak kolay yoldan para
kazanmay› düﬂünme: “Iﬂ›k ve Ateﬂ”,
“Kevser”, “Sand›k”, “Ortak” adl› bölümlerdeki kötü kiﬂilerin ortak özelli¤idir.
Bu kertede verilmek istenen mesaj›n ne oldu¤u sorulabilir. Bu karﬂ›t yans›mal› yap›yla verilmek istenen mesaj
ﬂudur: E¤er iyi insansan›z önünde sonunda hak etti¤iniz ödülü alacaks›n›z;
kötü bir insansan›z sonunda cezaland›r›lacaks›n›z. Yani sadece “iyi”nin veya “kötü”nün yan›nda olmak gibi iki seçenek
vard›r. Bunun yan›nda “kötü”, ama “özde iyi” insanlara piﬂman olma hakk› tan›n›r. Ayr›ca ödüllendirmenin de öteki
dünyayla de¤il; reel dünyayla iliﬂkili oldu¤u görülür. Yani, Cennet’le, reel dün-
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yan›n ötesinde bir ödüllendirmenin yerine, bu dünyaya iliﬂkin bir ödüllendirme
vard›r. Bu ödül, olmas› gereken insan tipinin yerleﬂtirilmesinde çok önemli rol
oynar. Bütün bunlar›n yan›nda “kalp gözü” tabirinin Kur’an’dan al›nd›¤› da unutulmamal›d›r. Ayr›ca belirtilen bu üç düzey, Ahmet Mithat Efendi’nin Müﬂahedat adl› roman›nda da ayn› ﬂekilde vurgulan›r: “Sû-y› ahvâlden nedâmet-i sahiha ile afv-i Rabbânîye s›¤›nan tövbekârlar mutlaka berhudar oluyorlar. Hüsn-i
ahvâlini a¤yâ-y› nefsânî ile ta¤yir edenler dahi elbette mücâzat-› lây›kas›n› çekiyorlar. Herkes cezâ-y› amelini buluyor.
Zerre miskalini hayr edenler hayr görüyorlar zerre miskali ﬂer edenler ﬂer görüyor ﬂerden necat dahi, ancak ezdil ü
can nedametle afv-› Rabbaniye s›¤›nmakta bulunabilir” (175). Bu al›nt› da
gösteriyor ki hem dinî hem de toplumsal
bir düﬂünüﬂün yans›mas› olan bu inan›ﬂ,
temel düzeylerini koruyarak hâlâ toplumumuzda yer al›r.
‹ncelenen bölümlerin halk edebiyat› ürünlerinden yararlanma anlam›nda
zengin malzemelere sahip oldu¤u söylenebilir. “Yusuf u Züleyha” hikâyesinin,
Yunus Emre’nin bir ﬂiirinin bölümlerde
kullan›ld›¤› görülür.
Ayr›ca hikâyenin anlat›m›nda yer
yer bir anlat›c› ç›karak verilmek istenen
mesaj› daha aç›k vurgular. Asl›nda mesaj zaten çok aç›kken böyle bir anlat›c›n›n kullan›lmas› ilginçtir. Nitekim bu
anlat›c›n›n “hikâye anlat›c›lar›”n›n konumuyla benzerlik gösterdi¤i söylenebilir. Bunun yan›nda sözü edilen anlat›c›y›
eski metinlerden beri karﬂ›laﬂ›lan “bilge
insan” figürüyle iliﬂkilendirebiliriz. Anlat›c› hikemi tarzda, pes bir tonla ve bazen belagatli bir üslupla verilmek istenen mesaj›n farkl› alg›lanmas›na olanak
tan›mayacak ﬂekilde dinleyicilere hitap
eder.
Sonuç olarak, “Kalp Gözü” program›n›n gerek olay örgüsündeki gerek ki-
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ﬂilerindeki kal›plaﬂmay›, televizyon arac›l›¤›yla sunumunu da dikkate alarak
Ong’un ikincil sözlü kültür kavram› içinde konumland›rabiliriz. Ayn› zamanda
söz edilen program›n inand›rma gayreti,
içerdi¤i ola¤anüstü olaylar ve bunun gibi özellikleri nedeniyle, onu efsane türü
içinde düﬂünmek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
“Kalp Gözü”nün efsaneyle olan bu iliﬂkisi, onun neden çok izlendi¤ine bir cevap
da olabilir. Çünkü insanlar için efsaneye
(Scognomillo’nun deyimiyle gizeme)
inanmak bir gereksinimdir ve bu gereksinim tarihsel ve toplumsal koﬂullara
ba¤l› olarak dönüﬂüm geçirerek devam
edecektir.
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