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Foreword / Par l’éditeur
Değerli okur,
2012 yılında 24. yaşını kutlayan Millî
Folklor, 96. sayısıyla yeniden ellerinizde.
Dr. Himmet Biray’ın (1958-1995)
Aziz Hatırası ve Genç Folklorcular
1995 yılında çok genç yaşta aramızdan
ayrılan Yayın Kurulu üyemiz Dr. Himmet
Biray’ın hatırasına adadığımız ve daha çok
lisans öğrencilerini teşvik amacıyla 19952001 yılları arasında yayımladığımız yazılardan oluşan “Genç Folklorcular Köşesi”,
2001-2011 yılları arasında başlangıçta Güz,
daha sonra Kış sayılarının tamamını içine
alan “Genç Folklorcular” sayılarına dönüştü. Folklor çalışmalarına yeni bir bakış ve
dinamizm kazandıran bu özel sayıların siz
okurlarımızdan gördüğü ilgi Dr. Biray’ın
aziz hatırasını yaşatma arzu ve düşüncemize
büyük katkı sağlamıştır. Bu vesileyle Genç
Folklorcular Özel Sayılarımızın değerli genç
yazarlarına teşekkür ederiz.
2012 yılının Genç Folklorcular Özel
Sayısını da her zaman olduğu gibi “Dr” unvanı almamış olan öğrencilerin yazılarına ayırdık. Prof. Dr. Metin Ekici, Dr. Yeliz Özay
ve Selcan Gürçayır’ın Dosya Editörü olarak
katkı sağladığı toplam 21 “Öz”lü makalenin
8’i Halk Anlatıları, 2’si Halk Müziği, 4’ü Yeni
Edebiyatı Halk Bilimine Göre Okumak, 3’ü
Görsellere Halk Bilimi Açısından Bakmak,
4’ü İnançlar ve Gelenekler gibi başlıklar kullanabileceğimiz konularda yazılmıştır. Özlü
yazılarımızın yanı sıra 2 Derleme ve 1 Çeviri
yazımızı da ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Ayrıca, ücretli hakemlik uygulamamız ile
ilgili editörlük açıklaması ve 2011-2012 yılı
sayılarımızı içine alan XII. Cildin Dizini de bu
sayıda yer almaktadır.
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’na
Armağan
Dergimizin danışman ve hakemlerinden Uludağ Üniversitesi öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun resmî görevinden emekli olduğunu ve 2013 yılının Bahar
sayısını halk bilimine yapmış olduğu değerli
katkılar dolayısıyla kendisine armağan ettiğimizi daha önceki sayılarımızda duyurmuştuk. Bilindiği üzere dergimizde yer alan bu
duyuru armağan sayıya katılmak isteyenlere
çağrı niteliğinde olup, başka bir yöntemle
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yazı talep edilmemektedir. Ayrıca, armağan
sayılardaki yazılar da diğer sayılardaki gibi
hakemlik süreçlerine dâhil olduğu ve yayın
ilkelerimiz bu yazılara da aynen uygulandığı
için yazarlarımızın özellikle “öz”lü yazılarını
inceleme ve hakemlik süreçlerimizi dikkate
alarak göndermelerini hatırlatırız.
Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Armağan
Dergimizin danışman ve hakemlerinden
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi hocaların
hocası Prof. Dr. Fikret Türkmen 2012 yılında
üniversitesindeki resmî görevinden emekli
olmuştur. Bu vesileyle Dergimiz 2014 yılının
Bahar sayısını Fikret Türkmen’e Armağan
olarak yayımlama kararı almıştır. Bu duyuru
armağan sayıya katılmak isteyenlere çağrı
niteliğindedir ve yukarda da ifade edildiği
üzere armağan sayılar için başka bir yöntemle yazı talep edilmemektedir.
2013: Türkçe’de “Folklor”un 100.
Yılı, Millî Folklor’un 100. Sayısı ve
SOKÜM Sözleşmesi’nin 10. Yılı
Bilindiği üzere, 1913 yılı Ziya Gökalp’ın
Halka Doğru dergisinde yayımladığı “Halk
Medeniyeti-1” başlıklı yazıda İngilizce folklor
terimine Türkçe karşılık olarak halkiyatı
önerdiği yıldır ve 2013 yılı ise folklor tarihi
için çok önemli olan bu önerinin 100. yılıdır. 2013 yılı, 1989 yılında yayın hayatına
atılan ve her yıl dört sayı yayımlanan Millî
Folklor dergisinin 100. Sayısının yayımlanacağı yıldır. Ayrıca 2013 yılı, 2003 yılında kabul edilen UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin
10. Yılıdır. Bütün bu nedenlerle, 2013 yılının Güz sayısında “Ziya Gökalp ve Folklor
Tarihi, Folklor Terimleri, Millî Folklor ve
“SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi”ni ele
alan yazılara yer vereceğiz. Bu duyuru Özel
Sayıya katılmak isteyenlere çağrı niteliğinde
olup Dergimiz başka bir yöntemle yazı talep
etmemektedir.
2013 yılında ve 97. sayıda buluşmak
dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni
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OĞUZ KAĞAN DESTAN METNİNDE
KAHRAMANIN TAKDİMİ
Presentation of a Hero in the Text of the Oghuz Khan Epic

Ahmet KESKİN*
ÖZ
En eski edebi türlerden birisi olarak kabul edilen destanlar, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı
anlatmalarıdır. Destan araştırmalarının daha başarılı bir düzeye ulaşması için, destan metinlerinde
kullanılan anlatım yöntemleri üzerinde yapılacak ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tahkiye esasına dayalı diğer edebi metinlerde olduğu gibi, kahramanın takdimi, destan metinlerinde de
belirli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Anlatı metinlerinde kahramanın takdimi sürecinde kullanılan çeşitli yöntemleri, “adlandırma”, “nitelendirme” ve “takdim” başlıkları altında incelemek
mümkündür. Bu çalışmada, Uygurca Oğuz Kağan destan metninde anlatıcının kahramanı takdim
ederken, anlatım yöntemlerinden ne şekilde yararlandığı üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle, destan metinlerinde yer alan anlatım unsurları, bunlardan özellikle “anlatıcı” ve anlatıcının kullandığı “anlatım yöntemleri” hakkında genel bilgi verilmiştir. Ardından, Oğuz Kağan destan metninde anlatıcının, kahramanı takdim ederken, anlatım yöntemlerinden ne şekilde yararlandığı
incelenmiş ve tüm bunlar üzerinden genel bir sonuca ulaşılmıştır. Oğuz Kağan Destanı’nın Uygurca
metninin inceleme konusu olarak seçilmesi, bu destanın, yazılı metni bulunan en eski Türk destan metinleri arasında yer almasından kaynaklanmıştır. Destanda kullanılan anlatım yöntemlerinin, Türk
destan anlatma geleneği içerisinde kendisinden sonra ortaya çıkan destan metinlerinde kullanılan anlatım yöntemleri ile de büyük oranda benzerlik gösterdiği dikkati çekmektedir. Bu noktadan hareketle,
Türk destan anlatma geleneği içerisinde kahramanın takdimi sırasında anlatıcı tarafından kullanılan
anlatım yöntemleri konusu, bu ilk örnek metin üzerinden ele alınarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Oğuz Kağan Destanı, kahramanın adlandırılması, kahramanın nitelendirilmesi, kahramanın
takdimi.
ABSTRACT
Epics which are accepted as one of the oldest literary genres are the products of folk literature
based on narration. There is a need for detailed studies on narrative methods used in the texts of epics
so that studies of epics reach more successful level. As in the case of other literary texts based on narration, the presentation of a hero occurs with specific narrative methods in epics, too. Methods used in
the process of the presentation of a hero in narrative texts can be analyzed under these titles; “naming”,
“characterization” and “presentation”. In this article, it was analyzed narrator’s usage of narrative methods in the presentation of the hero in the Uyghur text of the Oghuz Khan epic. In this scope, first of all
it was given an outline of the narrative elements, especially “narrator” and “narrative methods” used
by narrator, appeared in the texts of epics. After that, it was analyzed narrator’s usage of narrative
methods in the presentation of the hero in the text of the Oghuz Khan epic and general conclusions on
this subject were drawn. Based on the fact that it is one of the oldest written texts of the Turkish epics,
the Uyghur text of the Oghuz Khan epic was chosen as a research subject. The narrative methods used
in this epic show strong resemblance to the narrative methods used in the texts of the epics formed after
it within the Turkish epic telling tradition. From this point of view, it was attempted to be enlighten the
matter of the narrative methods used by narrator in the presentation of a hero on this first text example
within the Turkish epic telling tradition.
Key Words
Oghuz Khan Epic, naming of a hero, characterization of a hero, presentation of a hero.
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Giriş
Sözlü veya yazılı gelenek içerisinde oluşturulan her edebî metin, iki
temel düzlemde şekillenir. Öncelikle
anlatıcı veya yazarın düşünce düzleminde oluşturulan anlatı, daha sonra,
bazı unsurların kullanılmasıyla söze
dökülür veya yazıya taşınır. Metnin
dinleyici veya okuyucuya ulaştırılması
sonucunda ortaya edebî bir metin çıkmış ve böylece anlatının oluşturulması
süreci tamamlanmış olur. Bu durum,
ilk edebî türlerden biri olarak kabul
edilen ve aktarımı sözlü geleneğe özgü
anlatım yöntemleri eşliğinde yüzyıllardan günümüze kadar olgunlaştırılarak sürdürülen destanlar için de
geçerlidir.
Sözlü gelenekte anlatılmaya devam eden ve/veya yazılı bir metin
üzerinden takip edilebilen bir eserin
destan olarak kabul edilebilmesi için,
metnin taşıması gereken bazı temel
özellikler bulunmaktadır.1 Hikâye
etmeye dayalı diğer edebî türlerde
olduğu gibi, destanlarda da, anlatım
özellikleri bakımından mutlaka bulunması gereken unsurları “anlatıcı”
veya “yazar”, “olay”, “şahıs kadrosu”,
“zaman”, “mekân”, “olay örgüsü” ile
“dinleyici” veya “okuyucu” şeklinde
sıralamak mümkündür.2 İster sözlü
gelenekte canlı olarak aktarımı sürsün, isterse de yazıya aktarılmış olsun, bir metnin destan olarak kabul
edilmesi, bu unsurlardan her birinin
yerli yerinde olması ve bu unsurları
bir araya getirip dinleyici veya okuyucuya aktaran bir “anlatıcı”nın var
olması koşuluna bağlıdır.
Oğuz Kağan Destanı üzerinde
yapılmış pek çok çalışma bulunmakla
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birlikte, destan metninde kullanılan
anlatım yöntemlerini ve özellikle de bu
yöntemleri yönetip yönlendiren “anlatıcı” unsurunu ele alan ayrıntılı bir inceleme henüz yapılmamıştır.3 Mehmet
Kaplan’ın ifadesiyle; “metin, üzerinde
durdukça, çeşitli çerçeveler içinde ele
alındıkça derinleşir ve farklı manâlar
kazanır” (Kaplan 1979: 10). Pek çok
araştırmacı, destan metninin eksik olduğunu belirtmektedir. Kaplan da, bu
şekilde düşünmekle birlikte; “Uygurca
Oğuz Kağan Destanı, eksikliğine rağmen bir bütündür” (Kaplan 1979: 61)
ifadesini kullanmaktadır. Gerçekten
de, metnin oldukça kısa olmasının aksine, okuyucuda daha uzun bir anlatı
metni izlenimini uyandırdığı dikkati
çekmektedir. Bu durum, anlatıcının
metinde kullandığı anlatım yöntemleri ile doğrudan ilgilidir. Bu düşünceden hareketle çalışmamızın konusu,
Oğuz Kağan Destanı’nın Uygur harfleriyle yazılı metninde kahramanın takdiminde, “adlandırma”, “nitelendirme”
ve “takdim” şeklinde, üç aşamalı bir
anlatım yöntemin nasıl kullanılmış
olduğunun incelenmesi şeklinde belir
lenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle, anlatım unsurları ve bunlardan
özellikle “anlatıcı” ve anlatıcının kullandığı “anlatım yöntemleri” hakkında
genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Daha sonra, destan metninde kahramanın takdimi sırasında “adlandırma”, “nitelendirme” ve “takdim” yöntemlerinin nasıl kullanılmış olduğu
incelenmiş ve metin bu açıdan tahlil
edilmiştir. Böylece, genelde Oğuz Kağan destan metninin kurgusunda ve
özelde kahramanın takdiminde kullanılan anlatım yöntemleri, anlatı düzlemi üzerinde çözümlenmiştir.
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1. “Anlatı Metni”, “Anlatıcı”,
“Anlatım Yöntemleri” ve “Kahramanın Takdimi”
Edebî bir metnin ilk yaratım bakımından “yazılı” mı yoksa “sözlü” mü
olduğuna bağlı olarak, “anlatıcı”, “yazar”, “dinleyici” ve “okuyucu” terimleri
de birbirinden farklı anlamları karşılayabilmektedir. Elimizde bulunan
son şekliyle yazıya aktarılmış ve sözlü
gelenek içerisindeki aktarımı kesilmiş
olan Oğuz Kağan Destanı ile ilk şekilleri de yazılı olarak oluşturulan edebî
metinlerin aktarımında kullanılan
ilgili terimlerin karşıladığı anlamlar
arasında birtakım farklılıkların bulunması olağandır. Söz konusu terimlerin kullanımında ortaya çıkabilecek
olası karışıklığı önlemek için çalışmamızda, “dinleyici” ve “okuyucu” terimleri sürekli biçimde birlikte kullanılacaktır. Çünkü Oğuz Kağan destan
metni, tıpkı elimizdeki hikâye etmeye
dayalı ve yazıya aktarılmış diğer halk
edebiyatı metinleri gibi, dinlensin ya
da okunsun, en genel tabiriyle “bir anlatı metni”dir.
“Anlatıcı” terimi ise, anlatı bilimi
çerçevesinde, “yazar”la karşıtlık ilişkisi oluşturan, soyut ve itibari bir olguyu karşılamaktadır. Anlatıcı, edebî bir
eserdeki kendisi dışında kalan diğer
unsurları yönetip yönlendiren, metni
okuyucu ya da dinleyiciye aktaran otoriteye karşılık gelmektedir. Bu açıdan
bakıldığında, sözlü gelenekteki “anlatıcı” kavramının yazılı gelenekteki
“anlatıcı” kavramından oldukça farklı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla,
sözlü gelenekte ortaya çıkan metinlerdeki “anlatıcı” kavramının, sözlü
geleneğin kendine özgü yapısı dikkate
alınarak, yeniden değerlendirilmesi
gerekmektedir.
http://www.millifolklor.com

Anlatı bilimi bakımından değerlendirildiğinde, sözlü gelenek içerisinde yaratılan destan, menkıbe, efsane,
halk hikâyesi gibi tahkiye etmeye dayalı halk edebiyatı metinlerinde, anlatıyı yöneten somut bir anlatıcıdan
çok, genel olarak bütün bir “geleneğin
hâkimiyeti” söz konusudur. Sözlü gelenek içerisinde oluşturulan metinlerde hem metne hem de metnin yansıttığı dünyaya ait tercihlerin, soyut ya
da somut “bir” anlatıcıya doğrudan
bağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla, tahkiye esasına dayalı halk
edebiyatı metinlerinde tek bir anlatıcıdan değil, bütün olarak sözlü geleneği temsil eden anonim anlatıcıdan
söz edilebilir. Uzun süre sözlü olarak
aktarıldıktan sonra gelenek yoluyla
yazıya geçirilmiş olan halk edebiyatı
metinlerinin bir “sözcü” tarafından,
her dönemde yeniden yaratılması söz
konusudur. Bu sebeple, Oğuz Kağan
Destanı’nın anlatıcısı, destan anlatma
geleneğinin bütününü temsil eden bir
“sözcü” nezdinde, Türk destancılık geleneği ve destan anlatıcılarıdır.
Halk anlatılarının aktarımları
esnasında anlatıcıya, anlatıya ve geleneğe bireysellik ve yenilik katma
hususlarında belli ölçülerde müsaade
edildiği bilinmektedir. Bu süreçte anlatıcının, bir noktadan itibaren geleneğe bağlı kalma gerekliliği de adeta
kaçınılmaz bir kural olarak belirmektedir. Bu durum, destancılık geleneği
içerisinde aktarımı süren metinlerin
her dönemde, bir “sözcü” tarafından,
çeşitli şartlara ve mutlaka geleneğe
bağlı olarak, yeniden yaratılıp aktarılması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu eserlerin yaratım
ve aktarımları ile aktarımı gerçekleştiren anlatıcıların, bir milletin sözlü
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anlatma geleneğini ve bu geleneğe ait
anlatım özelliklerini temsil etmesi söz
konusudur.4
Bu çalışma, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı metinlerinde ve
bunların bağlı bulundukları sözlü gelenekte kullanılan tipik anlatım özelliklerinin, anlatı bilimi çerçevesinde
incelenebileceği düşüncesiyle oluşturmuştur. Çalışmada, Oğuz Kağan destan metni, “yazılı” veya “sözlü olma”
tartışmalarından arındırılarak, en
temel niteliğiyle, sözlü geleneğin anlatım özelliklerini yansıtan “bir anlatı
metni” oluşu dikkate alınarak, “anlatıcı” ve anlatıcının kullandığı “anlatım
yöntemleri” kapsamında incelenecektir. Olası bir çelişki ve açmaza düşmekten kaçınmak için, hem metnin
son halini dinleyiciye “aktaran” otoritenin hem de metni yazıya geçirmek
suretiyle okura ulaştıran “yazar”ın
işlevini karşılayan “anlatıcı” terimi,
çalışma boyunca, “anlatıcı” ve “yazar”
terimlerinin ifade ettiği anlamları karşılayacak biçimde, ortak bir anlamda
ve tek başına kullanılacaktır. Böylece,
“anlatıcı” denildiğinde hem metni yaratıp son şeklini veren ve metni yöneten kimse olarak “anlatıcı” hem de onu
yazıya geçiren kimse olarak “yazar”
kastedilmiş olacaktır.
Bir anlatıdaki unsurları yönetip
yönlendiren otorite olarak sözlü gelenekteki genel özelliklerini bu şekilde
belirtebileceğimiz anlatıcı, yaratım ve
aktarım sırasında, belirli anlatım yöntemlerini kullanarak anlatısını kurgulamaktadır. Böylece dinleyici veya
okur, anlatıdaki kahramanlarla ilgili
her şeyi anlatıcının zihin süzgecinden
geçmiş şekliyle ve yine onun ağzından
çıkmış haliyle dinlemekte veya kaleminden çıkmış biçimiyle okumaktadır.
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Anlatıcı, edebî anlatı türlerinin hepsinde olduğu gibi, destan metinlerinin
de vazgeçilmez unsurudur. Tahkiye
esasına dayanan ve ağırlıklı olarak
hâkim bakış açısının kullanıldığı halk
edebiyatı metinleri olan destanlarda
anlatıcı, baştan sona olayların içindedir. Kahramanın hangi olayları, hangi
zaman ve zeminde yaşadığı hakkında
sahip olduğumuz bilgi ve izlenim, anlatıcının aktardıklarının zihnimizdeki
yansımaları ile sınırlıdır. Anlatıcının
metnin kurgusu esnasında sergilediği
tutumlar ve kullanmış olduğu anlatım
yöntemleri, dinleyici ya da okuyucu ile
metin arasındaki ilişki ve mesafenin
belirlenmesi bakımından da son derece önemlidir. Dolayısıyla, bir destan
metninin sözlü veya yazılı olarak ortaya konulmasında ve metnin niteliğinin
belirlenmesinde anlatıcı ve anlatıcının
anlatımda kullandığı yöntemlerin etkisi önemlidir.
Her metin, dinleyici veya okuyucusunda gerçeklik izlenimi uyandırma
kaygısını belirli ölçülerde taşır. Anlatıcının, dinleyici ya da okuyucuya son
haliyle sunulmadan önce soyut bir
nitelik taşıyan kişi, olay, zaman ve
mekân unsurları arasındaki ilişkileri
ve metnin gerçekliğini sağlamak için
farklı anlatım yöntemlerinden yararlanması mümkündür. Anlatı metninin
kurgusu ve bu kurgudaki gerçeklik, anlatıcının kahramanı yaratma ve sunma
biçimindeki tercihlerine göre şekillenmektedir. Sözü edilen “gerçeklik” ve bu
algıyı oluşturma eylemi, metinde yer
alan unsurların gerçek hayatla olan
bağlantılarından çok, anlatıcının bu algıyı oluşturmadaki, bir başka ifadeyle,
kahramanı takdim ederken kullandığı
yöntemlerle ve bu yöntemleri kullanmadaki başarısıyla ilgilidir.
http://www.millifolklor.com
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Anlatıcı, metinde gerçeklik algısını oluştururken, bir başka deyişle kahramanı takdim ederken, kendi sanat
anlayışı ve kurguladığı metnin türü
doğrultusunda değişik anlatım yöntemlerine başvurabilmektedir. Edebî
metinlerde anlatıcının kahramanı takdim ederken başvurduğu yöntemleri
“adlandırma”, “nitelendirme” ve “takdim” şeklinde, üç başlık altında incelemek mümkündür.5 Bu doğrultuda, çalışmada Oğuz Kağan destan metninde
kahramanın takdimi konusu; “kahramanın adlandırılması”, “kahramanın
nitelendirilmesi” ve “kahramanın takdimi” şeklinde, üç ana başlık altında
incelenecektir.
2. Kahramanın Adlandırılması
Bir anlatı içerisinde yer alan kahraman, tip veya karakterlere verilen
isimler, metnin çözümlenmesinde oldukça önemlidir. Anlatı metni içerisinde “şahıslar isimleriyle ‘var’ olurlar.
Karakterler isimler yardımıyla mevcut
varlıklarmış gibi algılanırlar. İsimler,
kahramanın sosyal muhiti, toplumsal
çevresi, tarihî ailelerle ilişkisi hakkında bilgiler verebilir. İsimler, kelime
oyunları, mecazlar ve çağrışımlar yardımıyla yan anlamlar taşıyabilir” (Filizok 2010b: 11-12).
Destan metni üzerinden bir değerlendirme yapılacak olursa Oğuz,
ilk kahramanlığından başlamak suretiyle, içinde yaşadığı topluma hizmet
eden, kendi bireysel bütünlüğünün
ardından aile bütünlüğünü de sağlayan, devleti ve askeri yapıyı oluşturduktan sonra dünyanın dört yanını
idare eden ve ölümünden önce ülke
topraklarını çocuklarına taksim ederek “Gök Tanrı’ya borcunu ödeyen”
özel bir statüyü temsil etmektedir.
Oğuz’un, Türklerin “cihan hâkimiyeti”
http://www.millifolklor.com

anlayışının bir yansıması, toplumu
birleştirici mahiyetteki kağanı, devlet ve halkı yönetme kutunu-gücünü
Tanrı’dan aldığına inanılan yöneticisi
şeklinde beliren bu statüsü aynı zamanda, metnin yaratıldığı veya yazıya
aktarıldığı çağda ihtiyaç duyulan ideal insan tipinin kahramanlık boyutundaki bir temsilidir. Bu sebeple Oğuz,
destanın ideolojik yönünü desteklemek üzere, metin boyunca ön planda
tutulan ve diğer şahısların sahnede
olduğu durumlarda bile aslında kendi
hikâyesinin anlatılmakta olduğu, destanın kurgusunun kendisi etrafında
düzenlendiği bir “merkez kahraman”
konumundadır.6
Metin içerisinde gergedanı avlamasına kadarki süreçte kendisinden
“bu çocuk” şeklinde bahsedilen kahramandan, gergedanı avladıktan sonra
“cesur bir adam” ve “Oğuz” şeklinde
bahsedilmektedir. Oğuz Kağan destan metninde ayrıca, Oğuz Kağan’ın
ailesi hakkında neredeyse hiçbir bilgi
bulunmamaktadır. Oğuz’un yalnızca
annesinin adına yer verilip babasının
adı ve şeceresine yer verilmeyerek,
Oğuz’un yeryüzü ve insan soyu ile ilişkisinin kurulması, adeta bilinçli bir
şekilde engellenmektedir. Dolayısıyla,
anlatıcı tarafından kahramana verilen
Oğuz adı ile bu adın temsil ettiği statü
arasında ciddi bir ilişkinin söz konusu
olduğunu, Oğuz’un adının da aslında
bu statüyü temsil etmek üzere, bütünleştirici ve işlevsel bir şekilde kurguya
dâhil edildiğini söylemek mümkündür.
Oğuz Kağan destan metninde ana
kahraman olan Oğuz Kağan dışında,
çok sayıda başka isim de bulunmaktadır. Birer “figür” niteliğindeki bu karakterleri Ay Kağan, Gün, Ay, Yıldız,
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Gök, Dağ, Deniz, Altun Kağan, Urum
Kağan, Uruz Bey, Uruz Bey’in Oğlu
(Saklap), Uluğ Ordu Bey, Kıpçak Bey,
Karluk Bey, Tömürdü Kağul, Çürçet
Kağan, Barmaklığ Çosun Bilig, Masar
Kağan ve Uluğ Türük şeklinde sıralamak mümkündür. Metinde Oğuz’un
çocuklarının isimleri aktarılırken
Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ, Deniz sıralaması takip edilmektedir. Bu sıralamanın, gökyüzünde ve yeryüzünde yer
alan cisimlerin büyükten küçüğe veya
yukarıdan aşağıya doğru sıralaması
sonucunda oluşturulan ve Türk kozmogonisini yansıtan mantıksal bir sıralama şeklinde değerlendirilmesi de
mümkündür. Bütün bu adlar, Oğuz’un
göğün ve yerin hâkimi ve yöneticisi olarak kazanmış olduğu “kut”u,
Oğuz’un, ailesinin ve etrafındakilerin “kutsallıklarını” vurgulamak ve
Oğuz’un “gökselliğini” belirginleştirmek için anlatıcı tarafından özenle
seçilmiştir. Bu adların hepsi, Türk mitolojisi ve kozmogonisinde önemli bir
yere sahiptir.7
Bu kişilerin Oğuz ile olan ilişkileri ve bu ilişkilerin, adlandırılmalarına
olan etkisi, adlandırma konusuyla ilgili üzerinde durulması gereken diğer
bir konudur. Oğuz Kağan destan met
ninde yer alan bu isimlerin tamamını, iki grup altında incelemek mümkündür. İlk grupta yer alan isimler,
Oğuz’un yanında bulunan, Oğuz’un
statüsünü ve destanın ideolojisini destekleyen kimselerden oluşmaktadır.
Metinde Ay Kağan Oğuz’un annesidir.
Gün, Ay, Yıldız, Gök, Dağ, Deniz ise
Oğuz’un çocuklarıdır. Altun Kağan,
Uruz Bey, Uruz Bey’in Oğlu (Saklap),
Uluğ Ordu Bey, Kıpçak Bey, Karluk
Bey, Tömürdü Kağul, Barmaklığ Çosun Bilig, Masar Kağan ve Uluğ Tü-
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rük de Oğuz’un mücadeleleri sırasında
kendisinin yanında bulunan, bu yönüyle Oğuz’un statüsüne bağlı olarak
ad alan kimselerdir. Urum Kağan ve
Çürçet Kağan ise Oğuz’a itaat etmeyen ve Oğuz’un karşısında bulunan,
“kutsal”a karşı gelen, ikinci grubu
temsil etmektedir.
Metinde yer alan ve birinci gruba
dâhil ettiğimiz karakterlerin birçoğunun kendilerine ait bir adları var
iken, Oğuz’un yanında, onun kudretine bağlı kalmak suretiyle de yeni birer
adın sahibi oldukları görülmektedir.
Altun Kağan Oğuz’a itaat eden birisidir. Uruz Bey’in Oğlu, Oğuz’a duyduğu güçlü sadakat sonucu Saklap adını
almaktadır. Oğuz’un bir seferi sırasında yaptığı sal ile ordunun İtil suyunu
geçmesini sağlayan Uluğ Ordu Bey bu
hizmeti sonucu Kıpçak Bey; Oğuz’un
buz dağına kaçan alaca atını büyük
bir kahramanlık gösterisi eşliğinde getiren bey Karluk; altın, gümüş ve demirden evi açma görevi Oğuz tarafından kendisine verilen Tömürdü Kağul
adlı kişi Kalaç; bir savaş sonrası Oğuz
ve ordusuna kalan yüklü ganimeti taşıyabilmek için arabayı icat eden Barmaklığ Çosun Bilig ise Kangaluğ adını
alır. Uluğ Türük ise Oğuz’un yanında
bulunan, onun rüyasını hayra yoran
bilge bir tiptir. Türk bilgeliğini, Türk
devlet ve ordu yönetimi anlayışını
yansıtan ve bu sebeple “Büyük Türk”
anlamına gelen bu ismi alan Uluğ Türük de Oğuz’un temsil ettiği statüyü
desteklemektedir.
Oğuz için yürüttükleri hizmetler neticesinde onun kutundan bir
parça alma hakkını elde eden, Oğuz
adının temsil ettiği statüyü güçlendiren ve aslında birer “figüran” olan
bu kişilerin birçoğunun, Türk kahrahttp://www.millifolklor.com
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manlarının adlandırılması geleneğine
uygun olarak, toplum adına önemli
bir işi gerçekleştirip kahramanlık gös
termeleri sonucunda ad sahibi olmaları ve destanın ideolojik bütünlüğüne
bu şekilde hizmet etmeleri söz konusudur. Sosyal hayatta birey ile toplumun
bütünlüğünü sağlamaya yönelik bu
ideolojik tasarrufa, başta Dede Korkut
Kitabı olmak üzere, Türk kültür tarihi için önem taşıyan pek çok metinde
rastlamak mümkündür. İlk gruptaki
bu isimler, Oğuz Kağan’a itaat edip
çeşitli hizmetlerde bulunmaları veya
Oğuz’un olağanüstü bir kahraman
oluşunu perçinlemeleri sebebiyle anlatıda olumlu bir konuma yerleştirilmişlerdir.
Öte yandan, Oğuz’a itaat etmeyen kimselerin cezalandırıldıkları ve
isimlerinin adeta anlatıdan silindiği görülmektedir. Oğuz ülkesinin sol
yanındaki Urum Kağan, Oğuz’a asi
geldiği için, Oğuz’un ordusunun gök
yeleli bir kurt öncülüğünde gerçekleştirdiği seferleri sonucunda hanlığını
kaybedince halkını bırakıp kaçmak
zorunda kalmaktadır. Oğuz Kağan’a
karşı gelen Çürçet Kağan yapılan mücadele sonucu ölünce, onun da halkı
Oğuz’a tâbi olmaktadır. Böylece bu
isimler anlatının kurgusu içerisinde,
dinleyici ya da okuyucunun gözünde
itibarsızlaştırılmak suretiyle anlatının dışına itilmektedir. Bunun sebebi
de yine, Oğuz’un temsil ettiği statü ve
bu statüye bağlı olarak gelişen cihan
hâkimiyeti anlayışında bu şahısların
isimlerine yer verilmesinin mümkün
olmamasıdır. Bu karakterlerin yaptıkları itaatsizliğin destan metninin ideolojik yönüne ters düşmesi nedeniyle,
anlatıcı tarafından birer kahramanlık örneği olarak değerlendirilmediği
http://www.millifolklor.com

görülmektedir. Bununla birlikte, söz
konusu isimlerin destan metninde,
Oğuz’un kahramanlığını perçinlemek
için, mağlup edilmesi gereken düşmanlar olarak yer aldıklarını söylemek de mümkündür.
Özetle, anlatıcının Oğuz dışındaki bütün bu şahısları birer figüran
olarak, onlar hakkında hikâye ettiklerini ise, aslında Oğuz’u ve onun kahramanlığını, idealize edilmiş bir şekilde
takdim etmek maksadıyla kullandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle
de destan metnindeki tek kahramanın
Oğuz olduğu, anlatıcının metni bu anlayış üzerine kurduğu sonucuna ulaşmak mümkündür.
3. Kahramanın Nitelendirilmesi
Anlatı metinlerinde kahramanın
takdimi sürecindeki ikinci aşamayı,
“kahramanın nitelendirilmesi” başlığı altında incelemek mümkündür.
Kendilerine verilen adlarla anlatı içerisindeki varlıkları bilinen fakat “nitelendirilme” öncesinde soyut olan ve
dinleyici veya okur tarafından çeşitli
özellikleri henüz tam olarak bilinmeyen şahıslar, anlatıcı tarafından çeşitli
şekillerde nitelendirilir. “Romancılar,
kahramanlarına fizikî, psikolojik,
ahlâkî ve toplumsal bir kimlik kazandırır. Başlıca nitelikleriyle fizikî görünüşü anlatılır. Romancı, kahramanların ruh hallerini, duygularını anlatır.
Bunu, duyguların dışa yansımalarını
anlatarak başarır” (Filizok 2010b: 1213). Bu ifadelere paralel olarak, kahramanın mesleği, dili, dünya görüşü,
ideolojisi, ait olduğu sosyal grup hakkında anlatıcının verdiği ipuçları sayesinde anlatı kahramanının, adeta “ete
kemiğe bürünmüş” bir şekilde, dinleyici veya okurun zihninde canlanma-
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sı sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla,
tahkiyeye dayalı halk anlatıları tahlil
edilirken, kahramanın takdimi konusunu anlayabilmek için, metinde yapılan “nitelendirmeler”in, diğer anlatım
yöntemleriyle birlikte ne şekilde kullanılmış olduğunun da aydınlatılması
gerekmektedir.
“Destan kahramanları, kendi
toplumlarında liderlik özellikleriyle ortaya çıkar ve sahip oldukları bu
özellikler nedeniyle ‘ideal tip’ veya ‘örnek tip’ olarak tasvir edilirler. Destan
kahramanlarının ideal veya örnek tip
olarak tasvir edilmelerindeki temel
sebep ise, bu kahramanların yaratıldıkları, içinden çıktıkları toplumun
sahip olduğu değerleri sürekli olarak
yüklenmiş olmalarından kaynaklanmaktadır” (Ekici 2001b: 16). Bu noktadan hareketle, destan kahramanının
anlatı metni içerisinde nitelendirilme
biçimleri, bir millet için yüceltilen değerlerin neler olduğu hakkında da fikir
sahibi olmamızı sağlamaktadır. Destan metinlerini her aktarışta yeniden
yaratan otorite olarak “anlatıcı” konumunda bulunan destan anlatıcıları,
geleneğin ve kendilerinin tercihlerinin
yanında, metni sundukları kitlenin
edebî zevkine ve estetik anlayışına da
bağlı kalarak, kahramanları çeşitli biçimlerde nitelendirebilmektedir.
“Söz konusu geleneksel Türk dünya görüşünü kuşaktan kuşağa naklederken ve destan kahramanı etrafında
güncelleştirerek eğittiği, yönlendirip
motive ettiği kitleler düşünüldüğünde”
(Çobanoğlu 2007: 24), anlatı metninde
kahramanı nitelendirme biçimlerinin,
sözlü gelenek, anlatı metnini aktaran
anlatıcı ve dinleyici veya okur için kültürel olarak neyi ifade ettiği daha iyi
anlaşılacaktır. Anlatıcının bu doğrul-
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tuda, Oğuz’un fiziki portresi hakkında
bilgi vermek maksadıyla yapmış olduğu çeşitli nitelendirmelerin yanında,
onun kimliği ve statüsü hakkında bilgi vermek için de pek çok yerde kahramanı nitelendirdiği görülmektedir. Bu
nitelendirmeleri, iki ana grup altında
incelemek mümkündür.
İlk grup nitelendirmeleri, kahramanın doğumu ve ilk olarak tanıtılmasını, böylece de kahramanın “ortaya
çıkışını” sağlamaya yönelik nitelendirmeler olarak değerlendirmek mümkündür. Bu nitelendirmelerin daha
çok, kahramanın olağanüstü fiziki
özelliklerini ve gücünü ortaya koymak
için yapılmış olduğu dikkati çekmektedir. Oğuz’un soyut ve somut portresi
metin içerisinde, Türk destan geleneğinde örnek bir tipin özelliklerini temsil edecek şekilde; “yüzü gök, ağzı ateş
gibi kızıl, gözleri elâ, saçları ve kaşları
kara, perilerden daha güzel, ayakları öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi,
omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı
göğsü gibi, vücudu baştan aşağı tüylü”
olarak çizilmiştir (Ergin 1988: 13-14).
Oğuz’un, doğumuyla annesinin
“gözlerini aydın eden” ve çevresindekileri sevindiren bir çocuk olması, at
sürüleri güdüp av avlayarak içinde
yaşadığı topluma hizmet etmesi gibi
nitelendirmeleri de ilk gruba dâhil
etmek mümkündür. Anlatıcı, bu
grupta yer alan nitelendirmeler aracılığıyla kahramanı genel özellikleriyle tanıtmış ve kahramanın bireysel
bütünlüğünü sağlayarak “kahramanın doğumu”ndan başlamak suretiyle,
“kahramanın ortaya çıkışı”nı tamamlamıştır.8 Böylece anlatıcı, dinleyici
veya okuyucunun zihninde fiziksel
açıdan olağanüstü özelliklere sahip
bir kahraman portresi oluşturarak,
http://www.millifolklor.com
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kahramanın daha sonra gerçekleştireceği sıra dışı eylemlere de mantıklı bir
zemin hazırlamış ve anlatının aktarımını kolaylaştırmıştır.
İkinci gruptaki nitelendirmeler
ise kahramanın kimliği ve statüsü
hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan ve kahramanın daha çok zihin
(ideal) ve davranış boyutuyla ön plana çıkartıldığı nitelendirmelerdir. Bu
gruptaki nitelendirmelere ilk olarak,
Oğuz’un içinde yaşadığı toplumu rahatsız eden gergedanı yenerek toplumu bu sıkıntıdan kurtarması ile
yerin ve göğün kızlarıyla evlenip altı
çocuk sahibi olması, böylece aile bütünlüğünü sağlayarak soyunu devam
ettirmesi gösterilebilir. Oğuz’un tüm
halkı bir toyda toplayıp kağanlığını
ilan ederek toplumsal bütünlüğü sağlaması, bir tebliğ yazarak kağanlığını
dört bir yana elçiler aracılığıyla bildirmesi ve kendisine itaat etmeyenlerin
üzerine ordusuyla sefere çıkarak cihan hâkimiyetini ve bütünlüğünü de
sağlamayı istemesi, onun statüsüyle
ilgili yapılmış ve ikinci grupta yer alan
diğer nitelendirmelerdir. Oğuz’un,
kendisine yardımda bulunan kimselere hürmette ve izzette bulunması,
ölümüne yakın tüm halkını büyük bir
kurultayda toplayarak günlerce süren ziyafetlerden sonra Oğuz yurdunu
oğullarına emanet etmesi de Oğuz’un
toplumsal kimliğini ve statüsünü güçlendiren, ikinci grupta yer verebileceğimiz nitelendirmelerdir.
Oğuz’un gergedanı avlamaya giderken kullandığı kargı, yay, ok, kılıç
ve kalkan gibi aletler, Oğuz’un gergedanla mücadelesinde onu başarıya
ulaştıran fiziki ve zihin gücündeki yetkinlik ile tek başına olmasını adeta bir
eksiklik sayarak Tanrı’ya yalvarması
http://www.millifolklor.com

sonucunda evlenmesini de onun sosyal
ve psikolojik açıdan nitelendirilmesine
yönelik yapılan, ikinci grupta yer
verebileceğimiz
nitelendirmelerdir.
Oğuz’un halkına kağanlığını bildirdiği ve dört bir yana elçiler aracılığıyla
gönderdiği buyruklarında kullanmış
olduğu hâkim dil, seferler sırasında
karşılaştığı zorlukları çevresindeki
insanların yardımıyla aşarak içinde
yaşadığı toplumla bütünleşen dışa
dönük bir karakter olması, anlatıcı
tarafından yapılmış olan diğer önemli nitelendirmelerdir. Destan metninde mekân olarak adı geçen yerlerin,
Oğuz’un yaşadığı alanın genişliğinin
ve bu alanla ilgili çeşitli itibarilik ve
olağanüstülüklerin de kahramanın ve
kahramanlığının takdiminde kullanıldığını belirtmek mümkündür.9
Tüm bu nitelendirmeler, anlatıcı
tarafından kahramanın takdiminde
etkili bir şekilde kullanmış ve böylece,
dinleyici veya okuyucunun zihninde
artık ismi, statüsü, sosyal çevresi ve
çeşitli nitelikleri bilinen bir Oğuz’un
canlanması sağlanmıştır. “Kahramanın adlandırılması” ve “kahramanın
nitelendirilmesi” hususlarında anlatıcının tercihlerinin ve kullandığı
anlatım yöntemlerinin bütünü, “kahramanın takdimi” süreciyle bütünleştirilerek anlatıya son şekli verilmiştir.
4. Kahramanın Takdimi
Anlatıcının, “kahramanın adlandırılması” ve “kahramanın nitelendirilmesi” süreçlerinde hangi bakış
açısını seçtiği, metne odaklanma biçimi ve belirlediği mesafesi sonucunda,
belirli takdim kipleri ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan “takdim ediş”,
anlatıdaki diğer yöntemlerin kullanılış biçimlerini yönlendirmekte ve bu
yöntemlerin son aşamadaki kullanılış
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biçimlerini temsil etmektedir. Dolayısıyla “takdim ediş”i, hem “adlandırma” ve “nitelendirme” yöntemleriyle
birlikte yürütülen bir süreç olarak
hem de onlardan bağımsız ve metnin
bütünündeki anlatım olaylarını kapsayan bir yöntem olarak tanımlamak
mümkündür. “Kahramanın takdimi”,
kahramanın canlandırılarak okuyucu
ya da dinleyiciye sunulması sürecinin
hem bütününü hem de son aşamasını
temsil etmesi bakımından, üzerinde
dikkatle durulması gereken bir konudur.
Bir anlatıda kahramanın takdim
edilişinde iki temel takdim kipinden,
bu takdim kiplerine bağlı olarak da
başlıca iki karakter yaratma yönteminden söz etmek mümkündür. Anlatıcı, “doğrudan karakter yaratma”
ve “dolaylı karakter yaratma” şeklinde iki te
mel metottan faydalanarak
kahramanı takdim edebilir. Anlatıcı,
“doğrudan karakter yaratma” tekniğine başvurarak kahramanı derli toplu
biçimde sunabilir. “Dolaylı karakter
yaratma” tekniğine başvurarak ise
kahramanın özelliklerini, anlatı içerisinde yaptığı tasvirlere, anlatıda vuku
bulan olaylara, kahramanın hareketlerine, konuşmalarına, bakış açısına
yayarak anlatabilir. Bu durumda dinleyici veya okuyucu, anlatılanlardan
edindiği izlenimlerle, kendi zihninde
kahramanı inşa eder ve anlatıdan topladığı bilgilerle kahramanın portresini
tamamlamaya çalışır.10
Bir anlatıda kullanılan anlatım
yöntemleri konusu incelenirken, metnin türünün ne olduğunun dikkate
alınması ve metnin bu doğrultuda,
uygun bakış açısıyla değerlendirilmesi
gerekmektedir. Destan metinlerinde
genellikle, sıfır odaklanmadan kay-
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naklanan “hâkim bakış açısı” kullanılmaktadır. Bu tip bakış açısında her
şeyi bilen, bütün şahıslara ve olaylara
her yönüyle hâkim olan, doğrudan ve
dolaylı karakter yaratma metotlarının
her ikisinden de yararlanan bir anlatıcının bakış açısı söz konusudur.
Oğuz Kağan destan metnine bu
açıdan baktığımızda, anlatıcının her
iki karakter yaratma yönteminden,
dolayısıyla her iki takdim etme biçiminden de faydalanmış olduğu görülmektedir. Bu iki karakter yaratma
yönteminin metnin birçok yerinde birbiriyle iç içe geçmiş şekilde kullanıldığını ve bunları ayırmanın oldukça güç
olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Metnin hangi bölümlerinde hangi karakter yaratma yönteminin kullanıl
dığı, metinde yer alan unsurların üst
yapı ve derin yapı bakımından ayrı
ayrı değerlendirilmesi sonucunda çözümlenebilmektedir. Bu açıdan, Oğuz
Kağan Destanı’nda kahramanın takdiminin, incelediğimiz anlatım yöntemlerinin kullanılmasıyla, son derece
teknik bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir.
Oğuz Kağan Destanı’nda anlatının başından sonuna kadar sıfır
odaklanmayı ve Tanrısal bakış açısını kullanan, böylece kahramanın
düşüncelerine, mazisine ve geleceğine
dönük her şeyden haberi olan, olay
örgüsü içindeki olaylara ve kişilere,
kişilerin yaptıkları ve yapacaklarına
yönelik her şeyi bilen bir anlatıcı söz
konusudur. Bunları genelde hâkim bakış açısıyla ve üçüncü şahsın ağzından
anlatan anlatıcının, bazen de Oğuz’un
söylediklerini Oğuz’un kendi ağzından
aktardığı görülmektedir. Örneğin anlatıcı, Oğuz’un gergedanı öldürmesi
esnasındaki iç konuşmasını, Oğuz’un
http://www.millifolklor.com
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ağzından
aktarmaktadır.
Yine,
Oğuz’un bir toy düzenleyerek halkına
verdiği buyruğun aktarımı, doğrudan
kahramanın ağzından sunulmaktadır.
Buyruğun bir tebliğe dönüştürülerek
elçilerle gönderilen biçiminde de konuşan yine Oğuz Kağan’ın kendisidir.
Bu doğrultuda, Oğuz’un doğumundan
başlayıp ülke topraklarını çocukları
arasında paylaştırmasına kadarki süreçte gerçekleşen bütün olaylar anlatıcı tarafından hâkim bakış açısıyla ve
yer yer Oğuz’un ağzından aktarılmıştır.
Öte yandan anlatıcı, metnin pek
çok yerinde Oğuz hakkındaki bilgileri,
yaptığı çeşitli tasvirlere, vuku bulan
olaylara, karakterlerin hareketlerine,
konuşmalarına ve bakış açısına yayarak, dolaylı karakter yaratma yöntemiyle sunmuştur. Böylece de metnin
başından sonuna kadar Oğuz’u, anlatıdaki diğer şahıslardan farklı kılan
bir takım hareket, davranış ve özelliklerle takdim etmiştir. Adlandırma ve
nitelendirme başlıkları altında da kısmen değindiğimiz bu yöntem, Oğuz’un
bireysel, fiziksel, metafizik, zihinsel,
kültürel, siyasi, ideolojik, ekonomik ve
toplumsal açılardan üstün niteliklere
sahip, ideal bir kahraman olarak dinleyici veya okuyucunun zihninde canlanmasını kolaylaştırmıştır.
Oğuz’un
doğumu
sırasında
Ay Kağan’ın gözlerinin parlaması,
Oğuz’un yüzünün gök, ağzının kızıl olması, annesini bir kez emdikten sonra
bir daha emmemesi, dile gelerek çiğ
et, çorba ve şarap istemesi, kırk gün
içinde büyüyerek yürümeye ve oynaya
başlaması, öküz ayağına, kurt beline
ve samur omzuna sahip olması, vücudunun baştan aşağı tüylü olması, eline
geçirdiği geyik ve ayıyı ağaca bağlayahttp://www.millifolklor.com

bilmesi, oldukça yüksek fizik ve zekâ
gücüyle gergedanı alt edip öldürebilmesi şeklindeki nitelendirmelerde,
Oğuz’un dolaylı takdim yöntemiyle
sunulduğu görülmektedir.11
Çizilen fiziki portresiyle tabiat
karşısında güçlü biçimde durabilen,
adeta insanüstü bir “yaratığı” temsil
eden Oğuz, aynı zamanda “perilerden daha güzel” tasvir edilmektedir.
Oğuz’a, “bir yerde” Tanrı’ya yalvarması sonucu gökten bir ışık eşliğinde Gök
Tanrı’nın gülüşü kadar güzel gülen
bir kızın gönderilmesi, yine gölün ortasındaki bir ağaç içerisinde kendisine
olağanüstü güzel ve “göksel” bir kızın
sunulması, Oğuz Kağan’ın birlikte olduğu bu kızların gözlerinin parlamasıyla birlikte üçer erkek çocuğun dünyaya gelmesi ve bu çocuklara, Oğuz’un
yerin ve göğün hâkimiyetinin kutuna
sahip olduğunu ispatlarcasına, sembolik adların verilmesi söz konusudur.
Bütün bunlarda, dolaylı karakter yönteminin kullanıldığı ve “mitik” özellikteki bir anlatımın ön plana çıktığı
görülmektedir. Bu takdim ediş yöntemindeki unsurların hepsinin, dinleyici
ya da okuyucunun zihninde toplanması sonucunda, Oğuz’un sıra dışılığı
adım adım belirginleşmekte böylece
metnin sonunda, “bütün” bir kahraman profili oluşmaktadır.
Oğuz Kağan’ın bir toy vererek
kendisini yeryüzünün dört köşesinin
kağanı olarak takdim etmesi ve kendisine tâbi olmayanlara karşı yürüttüğü
mücadelelerden daima galip çıkması,
bu mücadeleler sırasında gök tüylü
ve gök yeleli büyük bir erkek kurdun
kendisiyle konuşması ve ordusuna önderlik ederek savaşları kazanmasında
ona yardımcı olması, Oğuz’un alaca bir
ata binmesi ve kendisine Uluğ Türük
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adındaki, cihan hâkimiyetini muştula
yan bilge bir şahsın nâzırlık yapması, adeta öleceğini hisseden Oğuz’un
çocuklarını yanına çağırması ve yaşamı boyunca yapıp ettikleriyle Gök
Tanrı’ya olan borcunu ödediğini ifade
etmesi de dolaylı karakter yaratma
yöntemiyle sunulan unsurlar olarak
belirlenebilir.
Bu söylemlerdeki “kut” inancı,
“bozkurt”-“boz at” belirtisi ile “Uluğ
Türük” vurgusuyla, anlatıcının belirli
bir tipi, atlı-göçebe medeniyetin hayat
karşısında aldığı tavrı temsil eden ideal insan modelini oluşturma, bunun
da ötesinde, “cihan hâkimiyeti” anlayışına öncülük eden bir statüyü Oğuz
etrafında, özel anlatım yöntemleriyle
sunma çabası söz konusudur.
Anlatıcı tarafından metnin hem
yüzeysel hem de derin yapısına dağıtılmış olan, Türk kültür ve edebiyat
tarihi bakımından son derece özel anlamları karşılayan bir biçimde “takdim edilen” bu “işlevsel” bilgilerin teker teker toplanmasıyla, dinleyici veya
okurun zihninde güçlü bir “kahraman
Oğuz” algısının oluşması amaçlanmıştır. Uygurca Oğuz Kağan destan
metninde anlatıcı, sıfır odaklanmayı,
Tanrısal bakış açısını, doğrudan ve dolaylı karakter yaratma yöntemlerini,
“kahramanın adlandırılması” ve “kahramanın nitelendirilmesi” yöntemleriyle bütünleştirerek, “kahramanın
takdimi” süreci tamamlamıştır.
Sonuç
Oğuz Kağan, Türklerin çok eski
dönemlerdeki hayata bakış tarzlarına
ve inanç sistemlerine yönelik önemli
ipuçları taşıyan edebî bir anlatıyı ve
bu anlatının kahramanını temsil etmektedir. Türk destanlarıyla ilgili elimizdeki yazılı en eski metin olan Oğuz
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Kağan Destanı’nda, sözlü geleneğin
temsilcisi niteliğindeki “anlatıcı” tarafından kullanılan “anlatım yöntemleri”, her şeyden önce, Türk düşünce sisteminin edebî bir metindeki aktarım
biçimini göstermesi bakımından önem
taşımaktadır.
Oğuz’un ideal bir kahraman
olarak ortaya çıkışında, anlatıcı tarafından kullanılan anlatım yöntemlerinin büyük etkisinin olduğu dikkati çekmektedir. Metinde, Oğuz’un
doğumu sırasında ve hemen sonrasında söz konusu edilen olağanüstülükler, Oğuz’un ad alışından sonra, onun
askeri bir lider ve sosyal ilişkileri düzeyinde oldukça başarılı, ideal bir insan
biçiminde takdim edilmesiyle denge
lenmiştir. Oğuz’un kahramanlık sergilemediği yerler anlatıcı tarafından çok
hızlı aktarılırken, onun kahramanlığını destekleyen olay ve hususlar uzun
uzadıya aktarılmıştır. Kullanılan çeşitli anlatım yöntemleri aracılığıyla
metindeki gerçeklik algısı kuvvetlendirilmiş, Oğuz Kağan Destanı’nın bir
efsane ya da mit metninden farklı bir
üslup ve yöntemle aktarımı da böylece
gerçekleştirilmiştir.
Oğuz Kağan Destanı’nda kahramanın takdiminin, anlatıcının kullandığı “adlandırma”, ve “nitelendirme” yöntemlerinin başarılı bir şekilde
kullanılması ve bu süreçte kullanılan
çeşitli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir.
Bir anlatı kahramanı olarak Oğuz
Kağan’ın takdimi, kendisinden daha
sonra oluşturulmuş veya yazıya geçirilmiş olan diğer Türk destanlarında
yer alan kahramanların genel özellikleri, bunların anlatımlarında kullanılan anlatım yöntemleri ve bütün
bunların kaynağı olarak sözlü gelehttp://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

nekteki anlatım tutumları hakkında
bilgi vermesi bakımından önemlidir.
Yine bu konu, Türk sözlü anlatma geleneğindeki “anonim anlatıcı”yla sözlü
ve yazılı anlatma geleneği içerisindeki diğer Türk destanlarında yer alan
kahramanların anlatı bilimsel açıdan
nasıl yaratıldıklarının anlaşılmasını
kolaylaştırması bakımından da önem
taşımaktadır.
Metnin kahramanı olarak Oğuz
Kağan, “adlandırma”, “nitelendirme”
ve “takdim” aşamalarından oluşan bir
anlatım yönteminin kullanılmasıyla,
son derece teknik bir biçimde ortaya
çıkarılmıştır. Yaratıldığı ya da kaleme
aldığı olası dönemler düşünüldüğünde, metnin aktarımında kullanılan
yöntemlerin “özgünlüğü”, daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu özgünlük, bütün
olarak bir milletin kabul ettiği, ortak
ve ideal özelliklerin yansıtıldığı bir
kahraman anlayışının edebi bir metinde, kurgusal bütünlük içerisinde
nasıl sunulmuş olduğunu göstermesi
bakımından önem taşımaktadır. Bu
kurgusal bütünlük, metindeki diğer
tüm isimlerin de Oğuz kahramanı etrafında ve onu destekleyecek biçimde
adlandırılmasıyla, kahramanın her
yönüyle ayrıntılı bir biçimde nitelendirilmesiyle ve metinde yer alan bütün
unsurların başarılı bir şekilde, dolaylı
ya da doğrudan takdim yöntemiyle sunulmasıyla sağlanmıştır.
Uygurca Oğuz Kağan destan metni üzerinden Türklerin yalnızca eski
dönemlerdeki düşünce sistemlerine,
yaşam tarzlarına ve kültürel değerlerine yönelik bilgilere değil, aynı zamanda, Türk edebiyatının zenginliğini, bu
edebiyatın aktarımında kullanılan ve
sözlü gelenek içerisinde uzun yıllar
işlenerek olgunlaştırılan yöntemlerin
http://www.millifolklor.com

niteliklerini ortaya koyan ayrıntılara
da ulaşmak mümkündür. Türk kültür tarihi için büyük önem taşıyan bu
gibi metinlere farklı bakış açılarıyla
ve yeni kuramlarla yaklaşmak, Türk
edebiyatının köklerine ve zenginliğine
küçük de olsa bir ışık tutabilmek adına önem taşımaktadır.

NOTLAR
1
Destanlarla ilgili temel terimler hakkında
bk. Ekici 2002a: 27-34; Ekici 2002b: 11-18.
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Hikâye etmeye dayalı anlatı metinlerindeki ana unsurlarla ilgili bk. Aktaş 1981; Tekin 2001; Çetin 2004; Çetişli 2004: 32-34,
56-89.
3
Oğuz Kağan Destanı hakkında yapılmış
çalışmalar hakkında bk. Ögel 1993: 128388; Ögel 1995: 1-36; Aça 2003: 25-43; Bars
2008.
4
Halk anlatılarında anlatıcının geleneğe
bağlılığının ve yaratımdaki etkinlik alanının, “sözlü kompozisyon” ve “performans”
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Oğuz Kağan Destanı’nın ideolojik yönü,
destan kahramanı olarak Oğuz’un statüsü
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ALPAMIŞ DESTANI’NDA HZ. ALİ TASAVVURU
The Description of Ali in the Alpamysh Epic

Bülent AKIN*
ÖZ
Bu makalede, Özbek Türklerine ait Alpamış Destanı’nın Fazıl Yoldaşoğlu anlatmasında geniş bir
biçimde yer verilen Hz. Ali tasavvuru ve onunla ilgili isim ve kavramların tespiti ve değerlendirmesine
yer verilmiştir. Bu çerçevede, destan içerisinde Hz. Ali’nin taşıdığı özellikler, üstlendiği işlevler ve bu
paralelde yardımcı tip olarak nasıl tasavvur edildiği “Çocuksuzluk Sorununu Çözme”, “Ad Koyma” ve
“Yol Gösterme ve Yardımcı Olma” şeklinde üç başlık altında ele alınmıştır. Bu tespitler ışığında destanda geçen Hz. Ali tasavvuru eski Türk inanışları, anlatıcının inanç durumu, anlatıcının mensubu olduğu destan mektebi ve dinleyici kitlesi bağlamlarında tartışılarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan,
değerlendirme sırasında farklı destan mekteplerine mensup olan destan anlatıcılarının anlattıkları
“Alpamış Destanı” metinleri de göz önünde bulundurulmuş ve söz konusu destan anlatıcılarına ait bu
anlatmalarda yardımcı tip olarak Hz. Ali tasavvurunun Fazıl Yoldaşoğlu anlatmasıyla benzerliğine
dikkat çekilmiştir. Bunun yanı sıra, büyük çoğunluğu Sünni inanca mensup olan Özbek Türklerine ait
bir anlatmada Hz. Ali tasavvurunun ve Alevi-Bektaşi inanç sistemi içerisinde yaygınlık kazanmış ve
bu inanç sistemine ait halk bilgisi ürünleri arasında özel kullanımları olan çeşitli şahıs adları, kavramlar, ifadeler ve inanç unsurlarının geniş bir biçimde yer almasının nedenleri ve buradan çıkan sonuçlar
bilim dünyasının dikkatine sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Alpamış Destanı, Hz. Ali, ekotip, doğaüstü yardımcı.
ABSTRACT
In this article, the description of Ali and the names and terms related to him that take a large
place in Fazil Yoldasoglu’s narration of the Alpamysh epic which belongs to Uzbek Turks were determined and Ali’s characteristics as a helper type, functions that he carries within epic and on this basis,
the description of him as a helper type were discussed under these subtitles “Resolving the Problem
Childlessness”, “Giving a Name” and “Guiding and Helping”. In the light of these determinations, the
description of Ali in the epic was evaluated by discussing it within the contexts of Turkish believes,
narrator’s religious belief, epic school that narrator belongs to and audience. On the other hand, texts
of the Alpamysh epic told by narrators who belong to different epic schools were taken in consideration
in the course of evaluation and it was pointed out the similarity of the description of Ali as a helper
type in the narratives that belong to the narrators in question to the Fazil Yoldasoglu’s narration. In
addition to this, in the article were discussed the reasons for appearance of the description of Ali and
different names, terms, expressions and belief elements that gained wide currency and have a special
usage among folklore products within Alevi-Bektashi belief system, in such a large form within a narration that belongs to Uzbek Turks whose majority is Sunni and the conclusions about this matter were
presented to the scholarly world.
Key Words
Alpamysh epic, Ali, oicotype, supernatural helper.

Giriş
Halk anlatmaları, türlerine göre,
sahip oldukları çeşitli özelliklerinin
yanında, yaratıldığı ve aktarımının
gerçekleştiği toplumun hayat tarzını,
düşünce yapısını, dünya görüşünü ve
ideallerini yansıtan yaratmalardır. Bu
*

bakımdan, halk anlatmalarının kuşaktan kuşağa aktarılırken ait oldukları toplumun tarihî süreçte etkileşim
içerisinde bulunduğu diğer toplumların inanç ve kültür yapılarına paralel
olarak değişim ve gelişim gösterdikleri görülür. Halk anlatmaları içerisin-
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de yer alan olaylar, kahramanlar, fon
tipler ve motifler bu değişim ve gelişim
sürecinde yenilenerek güncellenir. Bu
değişimin en belirgin biçimde gözlemlenebileceği unsurlardan biri de anlatı
içerisinde yer verilen kahramanlardır.
Halk anlatmalarında, ana kahraman tipinin, ait olduğu topluma has
kültürel edinimlerini, dünya görüşünü, düşünce ve inanç yapısını kendi
üzerinde toplayan idealize edilmiş
bir tip olarak ortaya çıktığı görülür.
Bunun yanında, ideal ana kahramanı destekleyen, onun özelliklerini pekiştiren, güçlendiren ve bu bakımdan
anlatı içerisinde çok önemli fonksiyonlara sahip olan yardımcı tipler
mevcuttur. Kahramanın başının dara
düştüğü veya yeni bir maceraya sürükleneceği zamanlarda bu durumu
kolaylaştıran insan ya da hayvan görünümlü bir figür anlatıya dâhil edilir. Campbell’in “doğaüstü yardımcı”
olarak adlandırdığı ve anlatı kahramanının karşılaştığı engelleri ve zorlukları koruyucu güç olarak olağanüstü yöntemlerle aşmasını sağlayan
bu figür, halk anlatmalarının en sık
tekrar edilen motifleri arasında bulunur. Jung tarafından “Ruh” arketipi,
V. Propp tarafından ise “büyülü yardımcı” olarak adlandırılan “doğaüstü
yardımcı” figürü, yaşlı/bilge bir kadın/
erkek ya da olağanüstü özelliklere
sahip bir hayvan olarak anlatılarda
yerini alır (Özkan 2010: 82-85). Doğaüstü yardımcı figürü, kahramanın
ihtiyaç duyacağı tılsımları ve öğütleri
sağlayacak bir büyücü, keşiş, çoban
ya da demirci olabilir. Daha yüksek
mitolojiler, bu rolü rehber, öğretmen
veya ruhları öte dünyaya aktaran kişi
figüründe birleştirir (Campbell 2010:
89). Türk halk anlatmalarında; “çocuksuzluğa çare bulma”, “ad koyma”,
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“yol gösterme”, “zor durumdan kurtarma” ve “sağaltma” gibi işlevlere sahip
olan doğaüstü yardımcının, tarihî süreç içerisinde Türklerin kabul ettikleri dinlere ve inanç sistemlerine bağlı
olarak şekil ve isim değiştirmesi söz
konusudur. İslamiyet öncesi dönemde
yer-su iyelerinin cisimleşmesiyle farklı şekillerde karşımıza çıkan ve Türk
kültürünün bilinen en eski metinlerinde “Boz Atlı Yol İyesi” olarak görülen
doğaüstü yardımcının, İslamiyet’in
kabulüyle “eren”, “derviş”, “evliya”,
“baba” ve “dede” gibi genel adların
yanında “Dede Korkut”, “Hızır” veya
“Hz. Ali” gibi özel adlarla anlatılarda
yerini bulduğu görülür.
Söz konusu bu değişim, Von
Sydow’un öne sürdüğü “ekotip” görüşüne benzer bir durum arz eder. Von
Sydow, halk masalları ve diğer halk
bilimi türlerinin bir bölgeden diğerine hareket etmeleri durumunda yeni
bölgenin yerel özelliklerini alacağı görüşünü ileri sürmüştür (Von Sydow
2005: 109). Bu açıdan bakıldığında her
anlatı farklı bağlamlarda yeniden üretilir ve bulunduğu yeni coğrafyaya yerleşme başarısı gösterir. “Yeni mekâna
uyum sağlama” başarısı gösteren anlatı türü, eski halinden bambaşka bir
kimliğe ve biçime bürünür. Nasreddin
Hoca, Yunus Emre veya Köroğlu’nun
geniş bir coğrafyadaki “gezginliği”ni
de Von Sydow’un bu görüşüyle açıklamak mümkündür. (Oğuz 2011: 10). Bu
bağlamda, burada geçen değişim ya da
geçişin sadece tür bazında değil, zaman zaman anlatılarda geçen kahramanlar, doğaüstü yardımcılar ve çeşitli motifler düzeyinde de gerçekleştiği
söylenebilir. Türk halk anlatılarında
yaygın olarak görülen “doğaüstü yardımcı” figüründe meydana gelen şekil ve kimlik değişimlerini bu görüşle
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açıklamak mümkündür. Farklı millet,
kültür veya inançlardan çeşitli etkileşimler sonucu Türk kültürüne geçen,
ister gerçek hayatla ilişkisi olsun ister hayali olsun, çeşitli kahramanlar,
doğaüstü yardımcılar ya da motiflerin
Türk halk anlatmalarında yerelleşerek yeni bir tasavvur kazandığı görülür.
Türk halk anlatmaları içerisinde,
Türk destanlarının doğaüstü yardımcı ile ilgili yukarıda sıraladığımız tüm
hususiyetleri içerisinde barındırmaları yönünden oldukça zengin edebi yaratmalar olduğu görülmektedir. Türk
destanlarında, tıpkı ana kahramanlar
gibi yardımcı tip olarak karşımıza çıkan doğaüstü yardımcıların da Türk
toplumunun millî, kültürel ve dinî
özellikleri çerçevesinde tasvir edildiği
görülür. Bu bağlamda, Özbek Türklerine ait “Alpamış Destanı”nın Fazıl
Yoldaşoğlu anlatmasında, doğaüstü
yardımcı olarak “Şah-ı Merdan” (yiğitlerin şahı) sıfatıyla Hz. Ali’ye oldukça
önemli işlev ve özellikler yüklendiği
görülmektedir. Anlatmada, Hz. Ali’nin
kimi zaman da doğrudan kendi adıyla
zikredildiği görülürken, anlatıcı tarafından ona yüklenen özelliklerinin ve
üstlendiği işlevlerin değişmediği görülmektedir.
Bu doğrultuda makalede, Özbek
Türklerine ait “Alpamış Destanı”nın
Fazıl Yoldaşoğlu anlatmasında, doğaüstü yardımcı olarak Hz. Ali’nin taşıdığı özellikler, üstlendiği işlevler ve
bu paralelde nasıl tasavvur edildiği;
“1. Çocuksuzluk Sorununu Çözme”,
“2. Ad Koyma” ve “3. Yol Gösterme ve
Yardımcı Olma” şeklinde üç başlık altında ele alınacaktır. Yine bu başlıklar
altında Türk anlatı geleneğinde Hz.
Ali ile birlikte anılan ve Alevi-Bektaşi inancında yaygınlık kazanmış ve
http://www.millifolklor.com

anlatı geleneğinde bu inanca has özel
kullanımlar edinmiş çeşitli şahıs adları, kavramlar, ifadeler ve inanç unsurlarının anlatıda nasıl ele alındığı
irdelenecektir. Bu bağlamda, büyük
çoğunluğu Sünni inancına sahip bir
topluluk olan Özbek Türklerine ait
bir anlatmanın özellikle önemli geçiş
noktalarında Alevi-Bektaşi inancı içerisinde özel anlam kazanmış bu ad ve
kavramlara yer verilmesinin anlatıcı/
dinleyici kimliği, yer/zaman durumu
ve kültür/inanç yapıları bağlamlarında nedenleri üzerinde durulacak ve
buradan çıkan sonuçlara yer verilecektir.
1. Çocuksuzluk Sorununu
Çözme
Alpamış Destanı’nda kahramanın ailesinin tanıtıldığı ve doğumunun
anlatıldığı ilk epizotta, “çocuksuzluğa
çare arama” motifinin anlatıda yer
almasından hemen sonra, anlatıcı tarafından Hz. Ali, çare bulan doğaüstü
yardımcı olarak dinleyicinin ve okuyucunun karşısına çıkarılır.
Çocukları olmayan Bayböri ve
Baysarı’nın gittikleri düğünde çocuklarının olmayışı yüzlerine vurulunca
bu duruma çare aramaya başlarlar.
Anlatıcı destanın bu kısmını şöyle aktarır:
“Bayböri durup söyledi:. –Baysarı
kardeş, görünüşe göre bizim malımız
sahipsiz çıktı, şimdi bizler çocuk yapmalı mıyız? Baysarı durup söyledi: -çekip alıp olmazsa çalıp olmazsa, satın
alıp olmazsa, Allah bize vermezse biz
nereden buluruz çocuğu? Bayböri söyledi: -Şuradan Şahımerdan pirin bahçesi üç günlük yol tutarmış, her kim
gidip gecelerse, devlet isteyen, devlet
dilermiş, çocuk isteyen çocuk dilermiş,
ahret isteyen, iman dilermiş, kırk gün
burada geceleyen kişi muradında erer-
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miş. Biz de gitsek sadakamızı hayrımızı versek, Şahımerdan pirin bahçesinde geceleyip, biz de bir çocuk dilesek…
Götürecekleri hediyeleri alıp, beylerin
ikisi Şahımerdan pirin bahçesine doğru yönelip, bindiler cins atlarına…Üç
gün yol gidip, Şahımerdan pirin bahçesine ulaştılar. Götürdüğü hediyeleri
şeyhlere verip, beyler bahçeye döşek serip geceleyip yattılar. Aradan bir eksik
kırk gün geçti, bir eksik kırk gün geçince, bahçeden ses geldi:
‘Ey Bayböri ile Baysarı, siz bir
eksik kırk günden beri geceleyip yatıyorsunuz, Allah’ın yarattığı aslanı
ben isem, bir eksik kırk günden beri
bir ayağım ile durup, sizler için araya
girip, halk edici Hâlik’ten çocuk diliyorum, yaratıcı Tanrı çocuk vermiyor’
dedi. Beyler bu sesi duyup: ‘Bizler bir
eksik kırk günden beri gelip size geceleyip yatsak, Allah’ın yarattığı aslanı siz
olsanız, bizler için araya girip, birer
çocuk dileyip, vermezseniz, bize pirliğiniz yalan, Allah’ın aslanı olduğunuz
yalan, eğer öyleyse biz de her şeyden
vazgeçeceğiz’ deyip, bahçede türbenin
altına yattılar. Kırk gün geçti, yine
bahçeden ses geldi: ‘Bayböri, sana
Tanrım bir oğul, bir kız verdi. Yalnız
değil, ikiz verdi; Baysarı, sana Tanrım
ikiz değil yalnız verdi” (Yoldaşoğlu,
2000: 26).
Destanın bu kısmında, sözlü anlatmalarda yaygın olarak; “Hızır”,
“derviş”, “eren” ya da “evliya” olarak
karşımıza çıkan doğaüstü yardımcının
üstlendiği çocuksuzluk sorununu çözme işlevinin anlatıcı tarafından “Şahımerdan Piri” adıyla Hz. Ali’ye yüklendiğini görmekteyiz. Bu kısımda dikkat
çeken ilk husus, Hz. Ali’nin doğrudan
adının söylenmeyip “Şahımerdan Piri”
şeklinde Alevi ve Bektaşi inancında en
yaygın kullanılan sıfatıyla anılması-
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dır. Alevi ve Bektaşiler arasında Hz.
Ali’nin mertliğinin ve dürüstlüğünün
yanında gücünü ve yiğitliğini sembolize eden bu ismin ona Hz. Muhammed
tarafından verildiğine inanılır. İkinci
olarak birçok Türk halk anlatmasında; “ava çıkma”, “fakirleri giydirme”,
“açları doyurma” vb. şekillerde gördüğümüz “çocuksuzluğa çare arama”
motifi, burada Şahı Merdan Pir’in
bahçesine gidilerek “kırk gün yatma
(çile)” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Destanın bu kısmında göze çarpan diğer bir husus ise, “kırk” formel
sayısının kullanımı ile ilgilidir. Alevi
ve Bektaşi inancında “kırk gün” çile
inancının oldukça önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. “Erbain çıkarma” da
denilen kırk gün çilenin asıl maksadı,
dervişin nefsini terbiye etmek olduğu
gibi, ayrıca Alevi ve Bektaşi inancında
bir muradın hâsıl olması için kırk gün
çileye girildiği ya da düzenli olarak
belli inanç uygulamalarının gerçekleştirildiği bilinmektedir.
Diğer taraftan, Şah-ı Merdan Pir,
Türk halk anlatmalarında yaygın olarak görülen “elma”, “hurma” veya benzer bir meyve aracılığıyla değil, Tanrı
ile beyler arasında kendisi bizzat aracı
olarak çocuksuzluk sorununu çözer.
Hz. Ali’nin doğrudan Tanrı ile iletişimine Alevi ve Bektaşi edebiyatından
çok sayıda örnek vermek mümkündür.
Buradaki “Şah-ı Merdan” sıfatı ve
“kırk gün çile” kavramının farklı Özbek destan anlatıcıları tarafından yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.
Bunun en belirgin örneklerine “Korgan
Mektebi”nin yetiştirdiği önde gelen
destan anlatıcılarından olan Polkan
Şair ve Ergaş Cumanbülbüloglu’nun
Alpamış anlatmasında da sıkça rastlarız (Mirzaev vd. 1999: 3-5). Anlatıcıların ve dinleyicilerin büyük çoğunlukla
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Sünni inanca mensup olduğu Özbek
Türklerinde bu kavramların eski Türk
inanışlarıyla ilgili olarak kullanıldığı
görüşü de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan bakıldığında anlatıcı
ve dinleyicilerin Sünni inanca mensup
olduğu bir toplumda destan anlatıcılarının Hz. Ali’yi eski Türk anlatı geleneğindeki doğaüstü yardımcının devamı olarak, inanç değişimine paralel
kullandıkları görülmektedir. Aynı kullanıma Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra sözlü gelenekte aktarılmaya
devam eden ve yazıya geçirilen çeşitli
destan ve anlatı metinlerinde de rastlamak mümkündür. Bunların başında
Dede Korkut Kitabı örnek olarak gösterilebilir. Çeşitli Özbek anlatmalarının yanında, Dede Korkut Kitabı’nda
da “Kılıç çaldı din açdı şah-ı merdan
Ali görklü” (Ergin 1997: 75) cümlesiyle
geçen “Şah-ı Merdan” sıfatının Türk
anlatı geleneğinde Hz. Ali’nin ismiyle
bir bütün olarak algılanmasının söz
konusu olduğu görülmektedir.
Öte yandan “Şah-ı Merdan” sıfatının Alevi-Bektaşi inancına mensup
Türklere ait anlatmalarda daha yoğun olarak kullanılması hususu, yine
Türklerin İslamiyet öncesi inanış ve
kültürlerinde var olan “Alp Tipi”nin
İslamiyet’in etkisiyle “Gazi Tipi” ve
“Veli Tipi”ne dönüşümü ve bu değişim
süreci ile ilgili olarak da değerlendirilebilir (Kaplan 1985: 112-130). AleviBektaşi inancına mensup Türkler arasında daha yoğun olarak kullanılan bu
sıfat, Sünni inanca mensup Türkler
tarafından da unutulmamış ve onlar
arasında yaygın olan çeşitli halk yaratmalarında kendisine yer bulmuştur. Anlam itibariyle Türk kültür ve
geleneğinin idealize ettiği kahraman
tipine uygun bir sıfat olan “Şah-ı Merdan” nitelendirmesinin Türk halkının
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gözünde Hz. Ali’yle birlikte bir bütün
olarak algılanması söz konusu olmuş,
bunun sonucu olarak da Hz. Ali ve
onunla bütünleşen “Şah-ı Merdan”
sıfatı, İslamiyet’in kabulünden sonra
Türk anlatı geleneğinde “Veli Tipi” ve
“Doğaüstü Yardımcı” olarak anlatıcılar tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.
2. Ad Verme
Türk anlatı geleneğinde, kahramana ad verilmesi anlatmanın önemli
bir kısmıdır ve üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Kahramana ad verme, bazı anlatmalarda geleneğe bağlı
olarak yapılırken, bazı anlatmalarda
çocuğun olmasını sağlayan derviş (doğaüstü yardımcı) tarafından gerçekleştirilir. Bazılarında ise, doğrudan
ana-baba tarafından hiçbir gelenek
uygulanmaksızın kahramana doğrudan ad verilmektedir. Bu farklılıklar
anlatının yapısından, anlatıcının bu
epizotu önemli görüp görmemesinden
ya da anlatıcının bu kısmı unutmuş olmasından kaynaklanmaktadır (Ekici
1995: 18). Alpamış Destanı’nın Fazıl
Yoldaşoğlu anlatmasında, ad vermenin her iki şeklinin de uygulandığı görülmektedir (Fedakâr 2003: 179).
Kahramanın ailesinin tanıtıldığı ve doğumunun anlatıldığı epizotta,
Hz. Ali “ad koymak” üzere anlatıcı tarafından anlatıya dâhil edilir:
“…kırk gün, kırk gece düğün olduktan sonra, düğüne gelenlerin gideceği gün oldu. Bir ara beyler baksa
ki, uzaktan bir derviş geliyor. Beylerin
aklına geldi: Bahçede ‘Derviş olup kendim adını koyacağım’, diyen sesi hatırladılar. O zaman gördüler ki, nurlu bir
derviş, mutlu bir şekilde, dervişler gibi
topluluğa doğru gelmekte. Halk da
gördü: Gül yüzlü, şirin sözlü, siyasetli
kişi derviş olup geliyor. Diğer kişilere

23

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

bu dervişin durumu aydın değil. Bahçedeki söylediği sözleri duyduğu için
‘Şahımerdan Piri’miz bu kişi değil mi?’
diye beyler yerinden kalkıp, karşılayıp,
selam verip, ziyaret edip, topluluğa
getirdi. O zaman çocukların üçünü
de alıp, Şahımerdan Piri’n kucağına
koydu, Şahımerdan Piri, Bayböri’nin
oğlunun adını Hekimbek koydu. Sağ
omzuna beş elini vurdu. Beş elinin yeri
leke olup, beş pençenin yeri belli oldu.
Kızının adını Kaldırğaçayım koydu;
Baysarı’nın kızının adını ay Berçin
koydu. İşte o zaman Şahımerdan Piri
Hekimbek’le ay Berçin’i birleştirip beşik kertmesi yapıp: ‘Bu ikisi karı-koca
olsun, Hekimbek ile hiçbir kişi beraber
olmasın, Amin Allahû Ekber’, deyip,
elini yüzüne değdirdi. Şahımerdan
Piri dönüp gitti, insanların gözünden
kayboldu” (Yoldaşoğlu 2000: 27-28).
Anlatmanın bu kısmında, Türk
destanlarının büyük bir çoğunluğunda
gördüğümüz “ad verme motifi” ile karşılaşırız. Dede Korkut anlatmalarında
da gördüğümüz ve Dede Korkut’a ait
olan bu işlevin burada Hz. Ali’ye geçtiğini görmekteyiz. Bu da anlatmada
İslami etkinin bir sonucudur. Diğer taraftan bu kısımda dikkat çeken başka
bir husus da Hz. Ali’nin Hekimbek’e
ad koyarken ona “pençe vurması”dır.
Alevi ve Bektaşi inancında çok önemli
bir inanç uygulaması olarak karşımıza
çıkan “pençe vurma” anlatıcı tarafından metne dâhil edilmiştir. Alevi inancında yeni doğan çocuğa ad konurken
bağlı bulunulan ocak dedesi tarafından çocuk pençelenmesi oldukça eski
bir uygulamadır. Dedenin sağ elinin
beş parmağını açarak belli dualar eşliğinde çocuğun sırtını üç defa sıvazlayarak gerçekleştirdiği bu inanç uygulaması, çocuğun bağlı olduğu ocak
dedesini, tarikatını ve pirini belirleme
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amaçlı yapılır. Sağ omuzu ya da sırtı
pençelenen çocuk artık o tarikatın “yol
evladı” olur. Ayrıca Bektaşi tarikatında talip ikrarı alınırken de talip, mürşit (Dede ya da Baba) tarafından pençelenir.1 Burada elin beş parmağı ile
Ehlibeyt sembolize edilmektedir.2 Bu
bağlamda düşünüldüğünde böylesine
hususi bir inanç uygulamasının metne
dâhil edilmesinin nedenleri anlatıcının kimliği, dinleyicilerin kimliği ve
anlatım ortamında aranmalıdır. Eski
Türk kültüründe şamanların tedavi
amaçlı çeşitli hayvan pençelerini kullandıkları bilinmektedir. Hekimlik törenleri sırasında şamanların hastanın
ve ortamda bulunan kişilerin sırtına
yavaşça vurdukları ve böylece onları
içlerindeki kötülüklerden sembolik
olarak arındırdıkları aktarılmaktadır
(Hoppál 2012: 247). “Pençe” kavramının İslamiyet sonrasında da İslamiyet
öncesi Türk kültür ve inanışlarına
ait kavram ve motifleri yoğun olarak
içerisinde barındıran Alevilik ve Bektaşilik gibi inanç sistemlerinde farklı
isim, şekil ve bağlamlarda yaşatıldığı
görülmektedir.
Önemli Özbek destan mekteplerinden olan Korgan Mektebi’nden
yetişen Polkan Şair ve Ergaş
Cumanbülbüloglu’na ait Alpamış
anlatmasında da yeni doğan çocuğa
“pençe vurma”nın “Hazreti Hızır” tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz (Mirzaev vd. 1999: 3-10). Bu durum Özbek anlatı geleneğinde “pençe
vurma” motifinin farklı destan anlatıcıları tarafından kullanıldığına ve
yaygınlığına işaret etmektedir. Bu
açıdan bakıldığında Özbek destancılık
geleneğinde “pençe” kavramının farklı
destan mekteplerine mensup destan
anlatıcıları tarafından kullanılması,
İslamiyet öncesi Türk inanç uygulahttp://www.millifolklor.com
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malarının İslamiyet’in kabulünden
sonra sürdürülmesi ile ilgili bir durum
olarak düşünülebilir.
Diğer taraftan Polkan Şair ve Ergaş Cumanbülbüloglu’na ait Alpamış
anlatmasında Alpamış’ın doğumu, tıpkı Yoldaşoğlu’nun anlatmasındaki gibi
Bayböri ve Baysarı’nın “Şahı Merdan
Pir”in bahçesine gidip kırk gün kalması neticesinde gerçekleştirilmesi ve
zaman zaman Hz. Ali’nin yanında Hz.
Hızır’ın anlatıya dâhil edilmesi durumu (Mirzaev vd. 1999: 3-10), Özbek
destancılık geleneği içerisinde doğaüstü yardımcının eski Türk geleneğinden gelen kutsallığını ve mucizevî
olma yönünü koruyup mensubu olunan inanç çerçevesinde sadece isim ve
şekil değiştirerek geçmişten günümüze taşındığını göstermektedir.
3. Yol Gösterme ve Yardımcı
Olma
Anlatmada, Hz. Ali’nin üstlendiği
işlevlerden biri de zor durumda olan
kahramana yol göstermek ve yardım
etmektir. Bunun ilk örneği, Berçin’in
Kökemen Alp ile mücadelesinde karşımıza çıkmaktadır:
“Kökemen Alp Berçin’in saç örgüsünden tutup, kapıya doğru çekmeye
başladı. Berçin, kendini çekip, elini
uzattı. Bir eli ile Kökemen’in yakasından, diğer eli ile kemerinden tuttu. ‘Ya
Şahımerdan pirim’ deyip, kaldırıp,
yere attı. Sol dizini göğsüne koydu. Ağzından burnundan kan gelmeye başladı” (Yoldaşoğlu 2000: 83).
Hz. Ali burada Berçin’e güç, yiğitlik ve mertlik veren manevi kişiliği
temsil eden bir işlevle karşımıza çıkmaktadır ki, bu da onun anlatmadaki
“Şah-ı Merdan Pir” adının anlamına
uygun bir durumdur. Bu duruma Alevi-Bektaşi anlatmalarının özellikle
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manzum kısımlarda sıkça rastlamak
mümkündür. Yine Alevi-Bektaşi şairlerin şiirlerinde, Hz. Ali’den “medet Ya
Şah-ı Merdan” ya da “medet Ya Şahım
Ali” gibi ifadelerle yardım ve himmet
istedikleri görülür.3
Anlatmada; Alpamış, yolculuğu
esnasında yorulur ve ışık çıkan bir
yerde akşamlamak ister. Burası ruhların mezarıdır. Mezardan çıkan bir
kişi burada atına yer olduğunu, ancak kendisine yer olmadığını söyler.
O sırada oradaki ruhlarla sohbet eden
Şah-ı Merdan Pir, ‘bu çocuk bizim müridimizdir, bugün sizlere misafir oldu.
Gönlünü kırmayıp hoşça vakit geçirtin.’ diyerek Alpamış’a yardım eder
(Yoldaşoğlu 2000: 111-113). Bu kısımda, Hz. Ali’nin destan kahramanına
yardımcı olma işlevinin yanında gaip
âleme hükmetmesi söz konusudur.
Alevi ve Bektaşi inancı bağlamında
oluşmuş metinlerde örneğine çokça
rastlayabileceğimiz “gaip erenler” kavramına burada yer verildiği görülmektedir. Öte yandan Alevilikte gaip erenlerin piri Hz. Ali olarak kabul edilir.
Bu kısımda mezarlıkta ışık görülmesi
eski Türk inançları kaynaklı bir unsur
olup, bugün Alevi inancında yaşamaktadır. Alevilikte “ayin-i cem”; kandil
uyandırılması (çerağ uyarma) ve Nur
suresi otuz yedinci ayetin okunması
ile başlar. Dolayısıyla eski Türk inançlarındaki ışık unsurunun Alevilikte
halen kutsal kabul edildiğini ve yaşatıldığını söyleyebiliriz.
Fazıl Yoldaşoğlu’nun Alpamış anlatmasında yukarıda yer verdiğimiz
nesir kısımlar dışında nazım kısımlarda da yoğun olarak Hz. Ali’nin ve
ona bağlı Alevi ve Bektaşi inancında
oluşmuş kavramların varlığından söz
edebiliriz.
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“…
Peygamberin duyun ahu zarımı,
Kimsesiz bırakmam ilimi,
Daha alamadım Berçin yârimi,
Göremedim Şah-ı Merdan Pirimi,
‘Gam yeme ümmetim!’ dedi Peygamber,
Altında ‘uçan atı’, belinde ‘zülfikar’,
Dizgininde Baba Kamber dizginci…” (Yoldaşoğlu 2000: 121).
Bu şiirde, ilk olarak “uçan at” motifiyle Hz. Ali’nin atı “Düldül”e gönderme yapıldığını görüyoruz. Ardından
onun zahir ve batın gücünü simgeleyen çift uçlu kılıcı “Zülfikar” ve sadık
ve vefalı dostu “Kamber”e sırasıyla
yer veriliyor. Alevi-Bektaşi şiirlerinde bu ad ve kavramların aynı estetik
mantıkla tasvir edildiğini görmemiz
mümkündür.
Öte yandan anlatıcı, anlatmanın
farklı bölümlerindeki nazım kısımlarda da doğaüstü yardımcı olarak Hz.
Ali’ye yer vermektedir:
“…İmdat ümit eder Ali adlı arslandan.
…Medet diliyorum Hz. Ali’den”
(Yoldaşoğlu 2000: 172).
“…Aslan gibi oldu yiğitler,
Atı sürdü, Allahu ekber.
Her bir Ali gibi er…” (Yoldaşoğlu
2000: 265).
“…Kâr etmez Zülfikar,
Kılıç gibi geri döner…. (Yoldaşoğlu 2000: 270).
“Şah-ı Merdan Şah-ı Kevser yol
göster
Ali’nin çırağı Babaî Kamber,
Ali ile yoldaş Malikî Ejder,
…Kurbanın olayım imam, pirler,
Acıyıp yardım edin naçar kullara.
Dünyayı terk etti On İki İmam.
…Mekânın
Meşhed’de
İmam
Rıza…” (Yoldaşoğlu 2000: 342-343).
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“İki dünyada rehberim,
Merd-i Meydanım ya Ali,
Beklerim senden keramet,
Çabuk suvarim ya Ali.
Yiğidin piri Şah-ı Merdan,
Yardım ederse Yezdan’ın aslanı…
(Yoldaşoğlu 2000: 346).
Alpamış destanının yukarıda
verdiğimiz nazım kısımlarında da görüldüğü gibi Hz. Ali “yardım etme”,
“zor durumdan kurtarma”, “yol gösterme”, “güç verme” gibi birçok işlevi
birden üstlenmiştir. Ayrıca “Kamber”,
“Malikî Ejder”, “Zülfikar”, “Şah-ı Kevser”, “On İki İmam” ve “İmam Rıza”
gibi Alevi ve Bektaşi geleneğine has
özel isimlerin yaygınlığı dikkat çekmektedir.
Alpamış destanında Hz. Ali tasavvuru çerçevesinde yoğun olarak
yer verilen ve bizim de yukarıda tespit ettiğimiz çeşitli motif, simge, ad
ve kavramlar; destan mektepleri ve
bu mekteplere bağlı anlatıcılar bağlamında değerlendirilebilir. Özbek destancılık geleneğinin önde gelen mekteplerinden “Bulungur Mektebi”nin
temsilcisi olan Fazıl Yoldaşoğlu anlatmasından tespit ederek verdiğimiz yukarıdaki manzum örnekler ile
“Korgan Mektebi”nin başlıca temsilcileri olan Polkan Şair ve Ergaş
Cumanbülbüloglu’na ait Alpamış anlatmasında geçen manzum kısımlar
arasındaki benzerlikler oldukça dikkat
çekicidir. Her iki mektebin temsilcileri de anlatmalarında Hz. Ali’yi benzer
şekilde tasavvur etmiş, manzum kısımlarda birbirine oldukça yakın kalıp
ifadeler kullanmışlardır. Polkan Şair
ve Ergaş Cumanbülbüloğlu’na ait anlatmada geçen şu mısralar örnek olarak verilebilir:
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“İki dünyada Merd-i Meydanım
ya Ali,
Bugün gaza boldu tacdanım ya
Ali,
Altı yaşta er atangan,
Yigirmede şîr atangan,
Resulullah nam kötergen
Tığ-ı burranım ya Ali
…” (Mirzaev vd. 1999: 132-133).
Alpamış destanı dışından Özbek Türklerine ait Rüstem Han
Destanı’nın Mallabay Hasimov anlatmasında başta “Hz. Ali” olmak üzere,
“Yedi Sultan”, “Kırk Çiltan (Kırklar)”,
“Şah-ı Merdan Pir”, “Fatıma”, “Zehra”,
“Hasan”, “Hüseyin” ve “Kerbela” gibi
isim ve kavramlara manzum kısımlarda sıkça rastlamak mümkündür
(Fedakâr 2003: 172-173). Yine “Malike Ayyor Destanı”nın Fazıl Yoldaşoğlu anlatmasında da Hz. Ali tasavvuru
aynı ifade kalıplarıyla manzum olarak
karşımıza çıkmaktadır.
“İki dünyada hem rahım
Merdi meydanım ya Ali
İzlermen sizden medet
Çabuk süvarim ya Ali
…”
“İki dünyada rehberim
Merdi meydanım ya Ali
İzlermen sizden şefaat
Çabuk süvarim ya Ali
…” (Hüseinova 1988: 28; 172173).
Farklı Özbek destan mekteplerine mensup destan anlatıcılarının Hz.
Ali’yi benzer biçimde tasvir etmeleri
ve anlatmalarının gerek mensur gerekse manzum kısımlarında bu tasvir
çerçevesinde çeşitli ad ve kavramlara
yer vermeleri, birbirleriyle olan karşılıklı etkileşimleri ya da doğaüstü
yardımcı figürünün eski Türk kültürü
ve İslam dini bağlamında yeniden şekillendirmeleri ve adlandırmalarıyla
açıklanabilir.
http://www.millifolklor.com

Sonuç
Tüm bu tespitler göz önünde
bulundurulduğunda,
Alpamış
Destanı’nın Fazıl Yoldaşoğlu anlatmasında, Hz. Ali etrafında oluşmuş
Alevi ve Bektaşi inancına özgü çok
sayıda isim ve kavrama yer verildiği
görülmektedir. Bu durumun anlatıcının kimliği, yetiştiği destan mektebi
ve kültür ortamından kaynakladığını söylemek mümkündür. Eski Türk
inanışlarında var olan geleneksel doğaüstü yardımcının, değişen sosyal ve
dinî şartlara bağlı olarak farklı isim
ve şekillerde anlatma içerisinde yer
bulması söz konusu olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm, gelenekte “kutsal”
ve “mucizevî” olma özelliklerine sahip
olan söz konusu doğaüstü yardımcı figürünün bu özelliklerinden kaynaklanan işlevlerini korumasına ve destan
anlatıcıları tarafından yeni bir şekil ve
isim altında tasavvur edilmesine engel
olmamıştır.
Diğer taraftan, Alevilik ve Bektaşilik, büyük çoğunlukla eski Türk
kültür ve inanışlarının İslamiyet çerçevesinde yorumlanarak yeni isim,
şekil ve bağlamlarda yaşatıldığı inanç
sistemleridir. Bu bakımdan Alpamış
Destanı’nda geçen ve Alevi-Bektaşi inancında özel yer edinmiş ad ve
kavramların anlatmaya dâhil edilme
sebebi eski Türk kültürü ve inanışlarında aranmalıdır. Özbek destancılık
geleneğinde de farklı mekteplerde yetişen destan anlatıcılarının Hz. Ali’yi
benzer biçimde tasavvur etmeleri ve
Hz. Ali’ye benzer işlevleri yüklemeleri hâlihazırda mensubu bulunulan ya
da etkisi süren bir din ya da inançtan
çok Türk geleneğinde var olan ve anlatmalarda yaygın olarak geçen “bozkurt”, “Irkıl Ata”, “Ak Sakallı Derviş”,
“Dede Korkut” ve “Hızır” örneklerin-
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deki gibi doğaüstü yardımcının şekil
ve isim değiştirmesi ile ilgilidir. Doğaüstü yardımcının üstlendiği işlevler
bu bakımdan Türk kültüründe “atalar
kültünün” yansımalarıdır. Türk anlatı geleneğinde atalar kültünün İslami
dönem sonrasında “Hızır”, “Ak Sakallı
Derviş” ya da “Hz. Ali” gibi isimlerle
temsil edildiğini görmekteyiz. Destanda, Von Sydow’un halk bilimi türleri
için ortaya attığı ekotip görüşüne paralel olarak Hz. Ali farklı bir inanca ve
kimliğe mensup bir topluluktan alınarak Türk kültürü içerisine yerelleştirilmiş ve doğaüstü yardımcı figürünün
yeni ismi ve şekli olmuştur.
Alpamış Destanı’nda dinleyici ve
okuyucunun karşısına doğaüstü yardımcı olarak Hz. Ali’nin çıkarılması
onun mertlik, kahramanlık, yiğitlik,
dürüstlük ve cömertlik gibi Türk kültüründe önemli olan ve anlatılarda
geniş bir biçimde yer verilen sıfatları taşımasıyla da ilgilidir. Nitekim
İslamiyet’in kabulüyle anlatılardaki
“alp tipi”nden “gazi tipi”ne geçiş, beraberinde “veli tipi”ni de getirmiştir. Veli
tipi, birçok anlatmada ana kahraman
olduğu gibi, bazı anlatmalarda da doğaüstü yardımcı olarak tasavvur edilmiştir. Şah-ı Merdan (mertlerin şahı)
ve Şah-ı Velayet (veliler şahı) sıfatlarıyla Hz. Ali’nin mertlik, yiğitlik ve
kahramanlık gibi özelliklerinin yanı
sıra; cömertlik, dürüstlük ve kutsallık
gibi özellikleri de taşıması O’nun Türk
destan anlatıcıları tarafından bu idealize edilmiş doğaüstü yardımcı figürü
çerçevesinde tasavvur edilmesini sağlamıştır.
NOTLAR
1
“Pençe Vurma” uygulaması hakkındaki
bu bilgiler, 2007-2010 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Alevileri hakkında yaptığımız araştırmalar sırasında,
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2

3

bölgede yaşayan “dede”, “talip”, “zâkir” ve
“rehber”lerden derlenmiştir.
Kelime anlamı “ev halkı” olan Ehlibeyt, Alevi ve Bektaşi inancında Hz.
Muhammed’in kendisi, kızı Hz. Fatma,
damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’den oluşan beş kişiye verilen
ad olarak tanımlanır.
Bu konuda, önde gelen Alevi-Bektaşi şairlerden Şah Hatayî ve Pir Sultan Abdal’ın
şiirlerinde çok sayıda örnek bulmak mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bk. (Gölpınarlı
vd. 2010; Aslanoğlu: 1992).
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ALPAMIŞ VE PRENS MARKO DESTANLARINDA
KAHRAMANIN ERGİNLENMESİ
The Initiation of a Hero in the Alpamysh and Prince Marko Epics

Ana KILIÇ*
ÖZ
Sosyal ve kültürel olarak farklı özelliklere sahip toplumların anlatmaları arasındaki benzerlikler pek çok çalışmanın esin kaynağını oluşturmuştur. Söz konusu çalışmalardan biri Orta Asya Türk
destanları ile Balkan Slav destanları arasındaki ilişkinin konu edildiği Albert Bates Lord’un “Central
Asiatic and Balkan Epic” adını taşıyan makalesidir. Lord’un bu makalesinden hareketle, makalemizde
Balkan Slav destancılık geleneğinde oluşturulan “Tatar Zindanında Marko” ve “Hazak Zindanında
Prens Marko” adlı iki Sırp-Hırvat destanı ile Alpamış Destanı’nın Özbek versiyonu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenmiştir. İncelemede, Joseph Campbell’ın “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”
adlı eserinde belirttiği kahramanın dönüşü anlatmalarının hepsinin temelinde bir erginlenme öyküsü
bulunduğu görüşü esas alınmış olup, karşılaştırmaya konu destanlar “kahramanın erginlenmesi” yapısı ve “Gelişme Kuramı” çerçevesinde “Kahramanın Esir Edilmesi ve Zindanda Tutulması”, “Kahramanın Ailesi/Yakınlarına Haber Göndermesi ve Düşman Kızıyla İlişki Kurması” ve “Kahramanın
Esaretten Kurtuluşu” alt başlıkları altında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, inceleme konusu olan
destanların kahramanları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilerek, söz konusu benzerlik
ve farklılıkların nedenleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Alpamış, Prens Marko, Destan, Kahramanın Dönüşü, Kahramanın Erginlenmesi
ABSTRACT
The similarities between narratives that belong to societies which have different social and cultural structures have been source of inspiration for many studies. One of this studies is Albert Bates
Lord’s article named “Central Asiatic and Balkan Epic” in which was entreated the relation between
Central Asia Turk and Balkan Slavic epics. In our article, the similarities and differences between two
Serbo-Croatian epics titled “Marko in Tatar Dungeon” and “Prince Marko in Azov Dungeon” formed
within Balkan Slavic epic tradition and Uzbek version of the Alpamysh epic were analyzed with reference to the mentioned Lord’s article. The analyze was grounded on Joseph Campbell’s view that in the
base of every “return of a hero” narrative lies a story about initiation which he presented in his work
titled “The Hero with a Thousand Faces”. The epics in question were evaluated within the scope of “initiation of a hero” structure and “Evolutionary Theory” under these subtitles: “Capturing of a Hero and
His Falling into a Dungeon”, “Sending a Message to Hero’s Family/Relatives and Contacting Enemy’s
Daughter” and “Rescuing of a Hero”. After revealing similarities and differences between heroes of
analyzed epics, the reasons for those similarities and differences were discussed.
Key Words
Alpamysh, Prince Marko, epic, return of a hero, initiation of a hero

Giriş
Albert Bates Lord, “Central Asiatic and Balkan Epic” adlı makalesinde
Orta Asya Türk destanları ile Balkan
Slav destanları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve söz konusu destanların ortak yönleri üzerinde durmuştur (Lord
1995). Lord tarafından konuyla ilgili
*

olarak birçok özgün düşünce ortaya
konulmasına rağmen, makalede sözü
edilen coğrafyanın genişliği ve konunun çok yönlü olması daha fazla ayrıntıya girilememesine neden olmuştur.
Ancak makale, daha ayrıntılı çalışmaların yapılmasına imkân sunması açısından önem taşımaktadır. Makalenin

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi ABD Doktora
Öğrencisi, anaiskil@gmail.com

http://www.millifolklor.com

29

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

“Dönüş Şarkıları (Anlatmaları)” başlıklı kısmında, kahramanın dönüşünü
konu edinen üç Balkan Slav destanı
ile “Dede Korkut Kitabı”nda yer alan
“Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek” anlatması ve Alpamış Destanı arasındaki
ilişki ele alınmıştır. Lord, Balkan Slav
destanlarının metinlerini inceleyip söz
konusu destanların kahramanlarını
Alpamış ve Bamsı Beyrek ile karşılaştırarak aralarındaki benzerlikler ve
farklılıkları ortaya koymaya çalışmıştır (Lord 1995). Lord’un makalesi bu
açıdan incelememizin esin kaynağını
oluşturmaktadır.
Bu makalede, Sırp-Hırvat destanlarından “Tatar Zindanında Marko” ve
“Hazak Zindanında Prens Marko” adlı
iki destanın kahramanı olan Prens
Marko ile tanınmış Özbek destan anlatıcısı Fazıl Yoldaşoğlu’ndan derlenen Alpamış Destanı’nın kahramanı
Alpamış “kahramanın erginlemesi”
yapısı bakımından incelenmiştir. Joseph Campbell’ın “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” adlı eserinde, dünyanın dört bir yanında bulunan anlatma
örneklerinden hareketle ortaya koyduğu görüşleri, incelememizin temelini oluşturmaktadır. Campbell’a göre,
farklı toplumlara ait, kahramanın dönüşüyle ilgili anlatmaların yapılarında temel bir kalıp söz konusudur; her
kahramanın dönüşü anlatmasının temelinde bir erginlenme öyküsü bulunmaktadır. Bu anlatım yapısı, onu yorumlayan toplumun sosyal ve kültürel
yapısına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak
değişik “maskeler” ve şekiller almaktadır (Campbell 1999). Campbell’ın
bu görüşleri ile; “insan ruhu her yerde
bir ve aynıdır ve bu özelliği dolayısıyla, zaman içinde, birbirinden habersiz
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olarak gereksinim duyduğu anda benzer ürünler yaratacaktır.” (Ekici 2007:
101-102) ana fikrine sahip “Gelişme
Kuramı”nı göz önünde bulundurarak
Prens Marko ve Alpamış destanları
üzerinde durulmuştur. İncelememizde öncelikle Prens Marko ve hakkında
oluşturulan destanlar kısaca tanıtılmış ve ardından söz konusu iki Prens
Marko destanı özetlenmiştir. İnceleme
konusu destanların başlıklarından da
anlaşılacağı üzere, “kahramanın esareti” sürecini anlatan bu destanlar ile
Alpamış Destanı’nın ikinci kısmında
yer alan “Alpamış’ın esareti” yapısı
karşılaştırılmıştır. Makalemizin sonuç
kısmında ise “kahramanın erginlenmesi” çerçevesinde yapılan karşılaştırmadan hareketle inceleme konusu
kahramanlar arasındaki benzerlik ve
farklılıklar ortaya konularak konuya
ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Yukarda sözü edilen destanların
metinlerinin karşılaştırılmasına geçmeden önce, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için Prens Marko ve
onun etrafında oluşturulan destanlar
hakkında kısa bilgi vermek yararlı
olacaktır.
Prens Marko, Osmanlı ordusu
ile Sırp ordusu arasında 1371 tarihinde yapılan Meriç Muharebesi sırasında hayatını kaybeden Sırp Kralı
Vukaşin’in oğludur. Babasının ölümü
üzerine tahta geçen ve 1371-1395 yılları arasında tahtta kalan ve ülkesi Osmanlı hâkimiyeti altında kaldığı süre
boyunca Türklerin egemenliğini kabul
eden ve onlarla birlikte askeri seferlere katılan tarihi bir şahsiyettir. Kral
Vukaşin’in oğlu Prens Marko bu seferlerin birinde 1395 yılında hayatını
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kaybetmiştir (Djuric 2009: 32-41). Bu
kısa hayat hikâyesinden de anlaşılacağı üzere Prens Marko, aslına Sırp tarihinin önemli figürlerinden biri değildir. Ancak, halk anlatmalarında milli
kahraman seviyesine yükseltilmiştir.
Onun hakkında oluşturulan çok sayıda anlatma ve destanda Marko, üç yüz
sene yaşamış, hatta hiç ölmemiş, inanılmaz fiziki güce sahip bir kahraman
olarak tasvir edilmiştir. Dahası, yemeiçmeye ve şaraba düşkün olan Prens
Marko yanından hiç ayrılmayan olağanüstü kanatlı bir ata, ağır bir gürze
ve kılıca sahiptir.
Prens Marko’ya dair destanlar,
Sırp-Hırvat halk edebiyatı başta olmak üzere Bulgar ve Makedon halk
edebiyatlarında da önemli yer tutmaktadır. Bütün bu destanlar, kahramana ilişkin belli bir konu üzerine
yoğunlaşmaktadır. Başka bir ifadeyle,
Prens Marko’nun doğumu, olağanüstü
özelliklere sahip atını elde etmesi vb.
konular çeşitli anlatmalarda da aktarılmıştır. Şu nokta özellikle vurgulanmalıdır ki; Prens Marko’nun herhangi
bir seferi veya macerası hakkındaki
anlatmalar, kahramanın doğumundan
değil, sefere veya maceraya çıkmadan
bir önceki aşama ile başlar. İncelememizde konu edilen Prens Marko hakkındaki iki destanda da aynı durum
söz konusudur.
Prens Marko hakkında oluşturulan destanlarla ilgili bu kısa bilgiden
sonra inceleme konumuz olan “Tatar
Zindanında Marko” ve “Hazak Zindanında Prens Marko” destanlarının
özetlerini vermeyi uygun buluyoruz.
1837 yılında yayınlanmış bir derleme kitabında yer alan ve 194 mısrasatırdan oluşturulan “Tatar Zindanın-
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da Marko” başlıklı destanı şu şekilde
özetlemek mümkündür:
Prens Marko, Hazak Kralı tarafından yılan ve akreplerin bulunduğu
suyla dolu bir zindanda tutulur. Bu
duruma üzülen Marko, zindanın penceresinden bakar ve Hazak Kralı’nın
kızını görür. Ondan (Marko’nun) evine gitmesini ve oradan özgürlüğü
karşılığında vereceği altınları getirmesini ister. Kız, babasına gider ve
bunu anlatır. Babası ise, ona kızar
ve Marko’nun isteğini reddeder. Bu
sefer Marko, evindekilere durumunu
bir mektupla anlatmak istediğini ve
bunun için kızdan kâğıt ve mürekkep
getirmesini rica eder. Yazdığı mektupta; annesinin ondan ümidini kesmesini, eşinin başka biriyle evlenmesini ve
kız kardeşinin onu unutmasını ister.
Ardından Hazak Kralı’nın kızına bir
haberci bulmasını ve bu mektubu Selanik’teki kan kardeşine göndermesini
söyler. Kan kardeşi mektubu okuyunca çok üzülür ama Marko’nun yanına
gitmez. Sonra kararından pişman olur
ve babasından kalan mızrağı alarak
atına binip Marko’yu kurtarmak için
Hazak’a gider. Hazak’a vardığında
Hazak Kralı’ndan ya Marko’yu serbest bırakmasını ya da kendisiyle dövüşmesini ister. Hazak Kralı, kendisinin yerine dövüşecek bir kahraman
bulamayınca, Marko’nun kan kardeşiyle kendisi karşılaşmak zorunda
kalır. Marko’nun kan kardeşi, Hazak
Kralı’nı öldürüp kafasını keser. Ardından kralın kafasını mızrağa geçirerek şehre gider. Şehirdeki herkes
ondan korkup kaçar ve o kan kardeşi
Marko’yu zindandan kurtarır. Birlikte
Marko’nun, kralın kilit altında tuttuğu ve hiç kimsenin üzerine binemediği
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atını da alırlar. Marko, beline kadar
uzamış saçını kestirir. Marko’nun “hayata dönmesi” için Hazak’ta onbeş gün
daha kalırlar. Hazak Kralı’nın kızıyla
birlikte altınlarını da alıp oradan ayrılırlar. Altınları paylaşırlar ve Marko,
Hazak Kralı’nın kızını kan kardeşiyle
evlendirir. Evlerinde düğün yaparlar.1
1845 yılında yayımlanmış bir derleme kitabında bulunan ve 159 mısradan oluşturulan “Hazak Zindanında
Prens Marko” başlıklı ikinci metin, şu
şekilde özetlenebilir:
Prens Marko, Hazak Kralı tarafından yılan ve akreplerin bulunduğu
suyla dolu bir zindanda hapsedilir. Bu
durumundan dolayı ağlayan Marko,
zindanın penceresinden bakarken Hazak Kralı’nın kızını görür. Kıza, kralın
kendisini bırakması, karşılığında ona
evden getireceği altınları vereceğini,
kendisine güvenmiyorsa annesine haber göndermesini, özgürlüğü için altınları annesinin getireceğini söyler.
Kız, babasına gider ve bunları anlatır.
Babası ise, ona kızar ve Marko’nun
isteğini reddeder. Bu sefer Marko,
kızdan içinde bulunduğu durum hakkında eve bir mektup göndermek için
bir kâğıt ve mürekkep getirmesini rica
eder. Bu kâğıt ve mürekkeple yazdığı
mektupta, annesinin ondan ümidi kesmesini, eşinin başka birisiyle evlenmesini ve kız kardeşinin onu unutmasını
yazar. Ardından haberi alaca doğanla
“deniz üstünden” Selanik’teki kan kardeşine gönderir. Kan kardeşi mektubu
alınca üzülür ve yüzünü karaya boyayarak iyi bir ata biner ve Marko’yu
kurtarmak için Hazak’a gider. 2
Ana hatlarıyla özetlediğimiz bu
iki metinden hareketle Prens Marko
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destanlarının olay örgüsünü şu şekilde verebiliriz:
1. Kahraman, yılan ve akreplerin
bulunduğu suyla dolu bir zindanda
tutulur. Zindan, kahramana düşman
olan krala aittir.
2. Bu duruma üzülmekte olan
kahraman, zindanın penceresinden
düşman kralın kızını görür ve ondan
yardım ister.
3. Kız, babasına gidip durumu anlatır; ancak babası, kızını azarlar ve
kahramanı serbest bırakmayı kabul
etmez.
4. Kız, kahramanın isteği üzerine
evine haber göndermek için ona kâğıt
ve mürekkep getirir. Kahraman; yazdığı mektupta annesi, eşi ve kız kardeşinin onu unutmalarını ister ve mektubu bir kuş/haberci vasıtasıyla kan
kardeşine gönderir.
5. Kan kardeşi, kahramanın yardımına gelir, kahramanı hapseden
kral ile karşılaşıp onu öldürür.
6. Kahraman, kan kardeşi sayesinde zindandan kurtulur, kendisi gibi
esir olan atına da kavuşur.
7. Kahraman ve kan kardeşi, düşmanın altınlarını da alıp kendi yurtlarına geri dönerler.
8. Kahraman, kan kardeşini düşmanının kızıyla evlendirip onlara düğün yapar.
Görüldüğü gibi, “Tatar Zindanında Marko” ve “Hazak Zindanında
Prens Marko” destanlarının metinleri, kahramanın esirliği ve esirlikten kurtarılması konusu üzerine
kurgulanmıştır. Aynı konu, Alpamış
Destanı’nın ikinci kısmında, Prens
Marko destanlarından daha hacimli
ve ayrıntılı olarak işlenmiştir. İncelememiz kapsamında Alpamış Desta-
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nı’ndaki bu konu, Alpamış’ın esir edilmesi ve düşman ülkesinden ayrılarak
yurda dönmesi anlatılan kısmıyla ele
alınmıştır (Yoldaşoğlu 2000: 270-372).
Destanlar dikkatli bir şekilde incelendiğinde, hem Prens Marko hem
de Alpamış destanlarının iskeletinde
bir geçiş töreninin, daha doğrusu bir
erginleme öyküsünün bulunduğu görülmektedir. Bu doğrultuda destanları
karşılaştırıp kahramanlar arasındaki
benzerlik ve farklılıkları tespit etmeye
çalışacağız. Yapacağımız karşılaştırmaları; “Kahramanın Esir Edilmesi ve
Zindanda Tutulması”, “Kahramanın
Ailesi/Yakınlarına Haber Göndermesi ve Düşman Kızıyla İlişki Kurması”
ve “Kahramanın Esaretten Kurtuluşu”
başlıkları altında değerlendireceğiz.
1. Kahramanın Esir Edilmesi
ve Zindanda Tutulması
Anlatmalarda kahramanın esir
edilmesi konusuna Joseph Campbell’in
“kahramanın erginlenmesi” yaklaşımıyla bakacak olursak, burada iki
noktanın önemli olduğunu görülür; birincisi “maceraya çağrı”, diğeri ise “ilk
eşiğin aşılması”dır (Campbell 1999:
63-113). Başka bir ifadeyle kahramanın esir edilmeden önceki durumu ve
onun esir olmasına yol açan olaylardır.
Yukarıda özetlerini verdiğimiz
Prens Marko ile ilgili destanlarda göremediğimiz maceraya çağrı aşaması
Alpamış Destanı’nda mevcuttur ve bu
aşama destanda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Alpamış Destanı’nda anlatıldığına göre, bu aşamanın temelinde,
Kalmak (düşman) ülkesinde bulunan
amcası ve aynı zamanda eşinin babası olan Baysarı’nın Alpamış’ı yardıma
çağırması yer almaktadır. Bu çağrı üzerine yola çıkmasına babasının
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izin vermemesine rağmen Alpamış,
“ruhsal ağırlık merkezini toplumunun
sınırlarından bilinmeyen bir bölgeye
çekmiş olan kaderini” takip etmeyi
tercih eder (Campbell 1999: 72). Bu şekilde Alpamış, kendi ülkesinden ya da
kendi dünyasından ayrılarak yabancı
bir ülkeye, başka bir dünyaya gider.
Ancak, gittiği bu diğer dünyanın sınırlarında “eşik muhafızı” ile karşılaşır
(Campbell 1999: 94). Öbür dünyaya
ait olan cadı Surhayıl, Alpamış’ı sarhoş eder ve kahraman uyku halindeyken öbür dünyanın (Kalmak) şahının
yardımıyla onu yeraltındaki bir zindana atar. Böylece kahramanın ilk eşiği
aşması tamamlanmış olur.
Özetlerden ve olay örgüsünden
anlaşılacağı üzere, Prens Marko destanlarında maceraya çağrı ve ilk eşiğin
aşılması aşamaları yoktur. Ancak diğer Prens Marko destanlarından hareket ederek, kahramanın esir edilmesi
konusunda bazı ipuçları vermek mümkündür. Lord’un makalesinde “Dönüş
Şarkıları” başlığı altında “Kahramanın Ülkesinden Ayrılması” ve “Kahramanın Dönüşü” epizotları üzerine
kurulan bir Prens Marko destanından
söz edilmektedir.3 Söz konusu destanda Prens Marko, Osmanlı padişahı
tarafından bir sefere katılmak üzere
çağırılır. Bu durum, diğer Prens Marko destanlarında da sık sık görülmektedir. Dolayısıyla inceleme konumuz
olan her iki destanda da Marko’nun
esir edilmeden önce bir sefere çıktığını
tahmin etmek mümkündür. İlk eşiğin
aşılması aşamasını çözmek için “Tatar
Zindanında Marko” ve “Hazak Zindanında Prens Marko” destanlarının
bir varyantı olarak kabul edebileceğimiz “Saraybosna’da Marko Esir” adlı
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destana müracaat etmek yararlı olacaktır.4 Bu destanda Marko, düşmanı tarafından rakı ve şarap içirilerek
sarhoş edilir. Marko baygın haldeyken
düşman onu esir alır. Bu sahneden
hareketle, inceleme konumuz Prens
Marko destanlarında da kahramanın
bu veya benzeri bir şekilde öbür dünyanın eşik muhafızı sayesinde eşikten
geçtiği söylenebilir.
Bu bölümde, Alpamış ve Prens
Marko destanları karşılaştırıldığında destanların yapı itibariyle farklılık gösterdiği açıkça görülmektedir.
Ancak, yukarıda ele aldığımız Prens
Marko destanlarına benzer metinleri
inceledikten sonra inceleme konusu
desatnlar arasında benzerliklerden
de söz edilebilir; öncelikle hem Prens
Marko hem de Alpamış aynı şekilde,
yani bir çağrı ile ülkelerinden ayrılır.
Ardından ikisi de düşman tarafından sarhoş edilip baygın halde esir
edilir. Bu son husus, iki kahramanın
karşılaştırılması bakımından önemlidir; çünkü bu yapı bizi Marko ve
Alpamış’ın aynı kahraman tipi olduğu
düşüncesine götürmektedir.
“Kahramanın erginlenmesi” çerçevesinden bakıldığında iki kahraman, kendi dünyalarından ayrılıp,
öbür dünyasının eşik muhafızının
“yardımıyla” eşikten geçmiştir. Artık
kahraman öbür dünyada ve erginlenme sürecinde bulunmaktadır.
“Büyülü eşikten geçişin bir yeniden doğum alanına geçme olduğu fikri,” Prens Marko ve Alpamış destanlarında rahim imgesi olarak zindan/
kuyu ile simgelenmiştir. “Kahraman,
eşiğin gücünü ele geçirmek ya da onunla uzlaşmak yerine bilinmeyenin içinde kaybolur ve ölmüş gibi görünür.”
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(Campbell 1999: 107). Alpamış Destanı’ndaki birkaç mısra, kahramanın bu
durumunu yansıtmaktadır:

“Bir gün beyin sarhoşluğu bitti,
Gözünü açıp şöyle bir baktı,
O kendini bu zindanda görür.
“Kaderim buymuş” dedi. Allaha ağladı,
Olan bitenleri asla hatırlamadı.” (Yoldaşoğlu 2000: 274)

Metnin devamında Alpamış’ın
“Garip olarak dar zindanda öldüm.”
sözleri de kahramanın simgesel ölümüne işaret eder. Prens Marko destanları ise, kısa da olsa kahramanın
bulunduğu duruma üzüldüğünden
ve ağladığından söz etmektedir.
Marko’nun yazdığı mektubun birkaç
noktasında kendinden vazgeçtiğini ve
simgesel ölümünün gerçekleştiği görülmektedir.
Prens Marko ve Alpamış su içerisinde, akrep ve yılanlarla dolu bir
zindan/kuyuda bulunmaktadır. Daha
önce bahsettiğimiz gibi zindan/kuyu,
rahim imgesi olarak kabul edilebilir.
Peki; su, akrep ve yılan burada neyi
simgeler? Su; hayatın kaynağı, arındırma vasıtası ve yenilenmenin merkezi imgesidir (Chevalier vd. 2004:
1048). Akrep ise, yeni hayatın başlamasından önce kaosa dönüşü simgeler
(Chevalier vd. 2004: 938). Son olarak
yılan, insan ruhunun en önemli arketiplerinden biri olarak düşünülür,
hayatın ve yaratma gücünün kaynaklarıyla ilişkilendirilir (Chevalier vd.
2004: 1101-1114). Görüldüğü gibi bu
bölümde kullanılan tüm bu imgeler,
hayat ve yeniden yaratmayla ilgilidir.
Bu bölüm içerisinde yaptığımız
karşılaştırılma sonucunda, destanların birbirine benzediğini söylemek

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

mümkündür. İki kahramanın erginleme süreci, kahramanın simgesel ölümüyle başlamıştır. Söz konusu sürecin
tamamlanması için kahramanın yeniden doğması gerekir. Onun için kahramanın yardıma ihtiyacı vardır.
2. Kahramanın Ailesi/Yakınlarına Haber Göndermesi ve Düşmanının Kızıyla İlişki Kurması
Alpamış ve Prens Marko destanları, olay sıralaması bakımından
farklılık göstermektedir. Alpamış
Destanı’nda önce “Kahramanın Ailesine Haber Göndermesi”, sonra da “Kahramanın Düşmanının Kızıyla İlişki
Kurması” bölümü gelirken, Prens
Marko destanlarında durum tam terstir. Bu ters duruma rağmen, bölümler
aynı konu etrafında şekillenmiştir. Bu
nedenle söz konusu bölümleri birlikte
ele almayı uygun buluyoruz. İncelemeye başlamadan önce Alpamış Destanı’ndaki konuyla ilgili olayları kısaca
özetleyelim:
Alpamış Destanı’nda kahraman,
ailesine durumu hakkındaki mektubu zindana düşen bir kaz ile gönderir.
Kazın taşıdığı mektup önce Alpamış’ın
kız kardeşinin eline, sonra da dostu
Karacan’a ulaşır. Karacan, Alpamış’ı
kurtarmayı gider ama Alpamış yardımı reddeder ve dostuyla kendi ölüm
haberini ailesine gönderir. Bir çoban
vasıtasıyla şahın kızıyla ilişki kurar.
Kız, Alpamış’a âşık olur ve yardımı
karşılığında Alpamış’tan onunla evleneceği sözünü ister. Zindana kadar
bir tünel kazıp, her gün yanına gidip
gelmeye başlar. Tüneli öğrenen cadı,
şaha haber verir ve şah, Alpamış’ın öldürülmesini emreder.
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Bu özetten anlaşılacağı üzere
inceleme konusu destanlar arasında
yapı itibariyle bir hayli fark vardır.
Ancak, konu bakımından destanların
birkaç noktada benzerlik gösterdiği
görülmektedir.
Her iki kahraman, kendi durumu
hakkında ailesine haber ulaştırmak
için bir kuş kullanmaktadır. Alpamış
Destanı’nda kaz söz konusuyken Prens
Marko destanında kuş bir doğandır.
Ayrıca metnin bir yerinde Alpamış’ın
“benim gibi şahin” şeklinde kaza hitap
ettiği görülmektedir (Yoldaşoğlu 2000:
282). Kaz, Radloff’a göre Altay şamanlarının “Ölüler Kralı”na ziyaretinden
geri dönerken bindikleri hayvanlardan biridir (Chevalier vd. 2004: 258).
Doğan ise, Güney Slavlarında kartalla
birlikte üst dünya ile alt dünyayı birbirine bağlayan bir kuş olarak kabul
edilir (Tolstoj vd. 2001: 408). Elbette
destanlarda haberci olarak hem insanlar dünyası hem de ölüler dünyasına
ulaşabilen kaz ve doğan seçimi tesadüfi değildir. Bu seçimle destanlarda
kahramanın ölüler dünyasında bulunduğuna işaret edilmektedir.
Prens Marko ve Alpamış destanlarındaki başka bir benzerlik ise, kahramana dışarıdan yardımın gelmesidir.
Prens Marko’nun yardımına kan kardeşi gelir. Kan kardeşi, kahramanın
alter egosu olarak değerlendirilebilir.
Bunun nedenini “kardeşleşme andı”
töreninde aramak gerekir. Söz konusu
törende iki dost, birbirinin kanını yalayıp kardeş olurlar (Kulisic vd. 1970:
50, İnan 1998: 327). Böylece hayatın
sembolü ve ruhun bulunduğu yer olarak düşünülen kan aracılığıyla iki dost,
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birbirine yaklaşır (Chevalier vd. 2004:
452-453). Alpamış Destanı’nda İslam’ı
kabul eden ve bu şekilde Alpamış’ın
manevi dostu olan Karacan, kahramanın yardımına gelir. Fakat burada inceleme konusu destanlar arasında bir
fark ortaya çıkar. Alpamış, dostu tarafından kurtarılmasına izin vermez. Bu
nokta, “dönüşün reddedilişi” olarak
kabul edilebilir (Campbell 1999: 235).
Son olarak destanlardaki “Kahramanın Düşmanının Kızıyla İlişki
Kurması” olarak adlandırdığımız kısımdan bahsetmek istiyoruz. Hem
Prens Marko hem de Alpamış, düşmanın kızıyla temasta bulunurlar.
Destanlarda kız, kahramanın zindandan kaçmasına yardım eder. Başka
bir ifadeyle, kahramanın rahimden
çıkması, yeniden doğmasına yardımcı
olur. Prens Marko ve Alpamış destanlarında kızın yardımı farklı şekillerde
işlenmesine rağmen işlevi bakımından
aynı olup, destanlarda kadının bu rolü
üstlenmesinin bir tesadüf olmadığını
vurgulamak gerekir. Kadının böyle bir
role sahip olması; onun hayatı temsil
etmesi, bir hayatı dünyaya getirmesi
ile ilgilidir.
Burada bir konuyu daha açıklama gereği duyuyoruz. Alpamış
Destanı’nda kız, kahramana âşık olup
yardımı karşılığında evlilik sözü alırken, Prens Marko destanlarında böyle
bir durum söz konusu değildir. Fakat
incelediğimiz iki destanın varyantları
olarak kabul edebileceğimiz “Arap Kızını Kandıran Prens Marko” adını taşıyan iki destan mevcuttur.5 İkisinde
de düşman kızı, Prens Marko’yu zindandan evlilik sözü karşılığında çıka-
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rır ve birlikte onun dünyasına geçince
Prens Marko tarafından öldürülür.
Prens Marko ve Alpamış destanları
arasında fark olarak görülen bu noktayı şöyle yorumlayabiliriz; düşman kızı,
öbür dünyanın hükümdarının kızıdır.
Dolayısıyla, Alpamış Destanı’nda kahraman, öbür dünyadan ayrılırken kızı
orada bırakır. Prens Marko ise, bahsettiğimiz destanlarda kızı öldürerek
ait olduğu dünyaya geri gönderir.
3. Kahramanın Esaretten Kurtuluşu
Kahramanın erginlenme sürecinin son aşamasını anlatan bu kısımda
destanlar, yine yapı özellikleri itibariyle farklılık göstermektedir. Alpamış’ı,
düşmanın kızı tarafından serbest bırakılan atı; Marko’yu ise kızın yardımıyla çağırdığı kan kardeşi zindandan
kurtarır. Ancak hem kahramanın atı
hem de kan kardeşi, kahramanın alter
egosu olarak değerlendirilebilir.
Kahramanların zindandan çıkışından sonra gelen, Alpamış Destanı’ndaki “Dünyayı yeniden görmüş
gibi olur” (Yoldaşoğlu 2000: 343) ve
“Tatar Zindanında Marko” destanıındaki “orada on beş gün kalmışlar/
Marko hayatı yeniden kazanana kadar” mısralarıyla kahramanların yeniden doğmaları vurgulanır. Böylece
simgesel ölümü yaşayan ve yeniden
doğan kahraman, erginlenme sürecini
tamamlayıp, kendi dünyasına dönmek
için hazır olur.
Sonuç
“Tatar Zindanında Marko” ve
“Hazak Zindanında Prens Marko” adlı
iki destan ile Alpamış Destanı’ndaki
Alpamış’ın esareti konusunun “kahra-
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manın erginlenmesi” kapsamında karşılaştırılması neticesinde ulaştığımız
sonuçları ve genel bir değerlendirmeyi
şu şekilde vermek mümkündür:
Alpamış Destanı, bu makalede ele
alınan Prens Marko destanlarına göre
olay örgüsü bakımdan daha kapsamlı
ve ayrıntıya yer veren bir destandır.
Aynı zamanda, Alpamış Destanı’ndaki ayrıntı ve motiflerin sayısı fazladır. Bu durum, yazımızda incelenen
“kahramanın esareti” konusunda da
görülmektedir. Dolayısıyla, karşılaştırdığımız Alpamış ve Prens Marko
destanları arasında en büyük farkın
destanların yapılarında ortaya çıktığını söylemek mümkündür.
İnceleme konusu destanları “kahramanın erginlenmesi” çerçevesinde
değerlendirdiğimizde, aralarında çok
sayıda benzerlik olduğu sonucuna varıyoruz. Öncellikle, Alpamış ve Prens
Marko destanlarının aynı temel üzerinde kurulduğu vurgulanmalıdır;
destanların temelinde bir erginlenme
öyküsü vardır. Destanların, içinde kullanılan motifler bakımında da benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Kahramanlarına gelince; Alpamış ve Prens
Marko’nun aynı kahraman tipini temsil ettiklerini söylemek mümkündür.
Sadece baygın halde esir edilebilen,
inanılmaz fizik gücü olan bu kahraman; sadık bir eş, iyi bir kardeş ve evlattır. Her zaman ona yardım edecek
bir dosta ve aynı kaderi paylaşan olağanüstü bir ata sahiptir. Alpamış ve
Marko destanları arasındaki en büyük
fark ise, Alpamış’ın babası ve oğlundan söz edilirken Marko’nun annesinden söz edilmesidir. Bu farkın sebebi-
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ni makalemizin başında bahsettiğimiz
Prens Marko’nun gerçek hayatıyla
açıklayabiliriz. Tarihi olarak Prens
Marko babasını bir çatışmada kaybetmiş ve Marko’nun çocuğu olmamıştır.
Diğer taraftan, Sırp-Hırvat destanlarında özellikle kahramanların karar
anlarında anne tipinin ortaya çıkması
durumu sık olarak rastlanmaktadır.6
Burada şöyle bir soru akla gelmektedir: Erkek figürü (baba, erkek kardeşi,
koca, oğul) son derece önemli olan bir
toplumda destan kahramanı, neden
annesinden karar konusunda fikir ister? Bu sorunun cevabı; “Destanlarda
anneler, danışman rolüne soyunarak
ahlaki değerleri korumakta ve oğullarının sadakati onların bu statüsünü
doğrulamaktadır.” (Samardzic 2008:
91) şeklinde verilebilir.
Alpamış Destanı ve Prens Marko
destanları “kahramanın erginlenmesi” bağlamında incelendiğinde, farklı
toplumlara ait bu destanların benzer
yönleri dikkat çekmektedir. Geçmişte
Türk ve Balkan Slav toplumları arasındaki etkileşimden her ne kadar
söz etmek mümkünse de kahramanın
dönüşü konusu hemen hemen tüm
toplumların halk yaratmalarında işlenen evrensel bir konudur. Bu durum
incelememizin temelini oluşturan Joseph Campbell’in eserinde açıkça ifade
edilmiştir. Destanlar bu haliyle, insan
ruhunun her yerde bir ve aynı olduğu
ve bu özelliği dolayısıyla, zaman içinde, birbirinden habersiz olarak gereksinim duyduğu anda benzer ürünler
yaratacağı fikri etrafında şekillenen
“Gelişme Kuramı” kapsamında ele
alınabilecek özelliktedir. Nitekim in-
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celediğimiz destanlar arasındaki benzerliklerin yapısal benzerlikten ziyade konuyla ilişkili olması, işlevsel bir
gerekliliğe gönderme yapmaktadır.
Destanlardaki farklılıklar ise, temel
konuyu zedelemeyen, ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısına ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak değişen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
NOTLAR
1
Metnin orijinal hali; Sima Milutinovic
Sarajlija’nın “Pjevanija crnogorska i hercegovacka [Karadağ ve Hersek Şarkıları]”
adlı derleme kitabında 68. sırada bulunmaktadır.
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Karadzic’in “Srpske narodne pjesme. Knjiga druga u kojoj su pjesme junacke najstarije [Sırp Halk Şarkıları. En Eski Kahramanlık Şarkıları. İkinci Kitap]” adlı
derleme kitabında 379-385 sayfalar arasında bulunmaktadır. Bu ikinci anlatma muhtemelen eksik derlenmiş veya anlatıcısı bu
kadarını hazırlayabilmiştir. Ancak, iki
anlatma farklı adlar alsa da aynı konuyu
anlatmakta ve birbirini tamamlamaktadır.
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Metnin orijinal hali; Sima Milutinovic
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6
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TEBRİZ ÂŞIK ŞİİRİNDE TARİHÎ BİR DİRENİŞ SEMBOLÜ:
BABEK
A Historical Resistance Symbol in Tabriz Ashık Poetry: Babek

Fazıl ÖZDAMAR*
ÖZ
Günümüzde yüzlerce âşığın, balabancının ve kavalcının sanatlarını icra ettiği Tebriz’deki âşıklık
geleneği içinde yaratılan şiirlerin konularından biri de Babek’tir. 9. yüzyılda kendi adıyla da anılan
Bez Kalesi’nde, Abbasilere karşı mücadele eden Hurremilerin liderlerinden biri olan Babek, geçmişten
günümüze İran Türklerinin en önemli kahramanlarından biridir. 1999-2007 yılları arasında, Temmuz ayı içinde yapılan ve binlerce İran Türkünün katıldığı Babek Kalesi kutlamalarında İran Türkü
âşıklar da üzerlerine düşen görevi ifa etmişler ve kutlamaya katılanların duygu ve düşüncelerine tercüman olmuşlardır. Bunlardan Âşık Gafar İbrahimî ve Âşık Abbas Hazretî’nin yarattığı Babek konulu
şiirler, bu duygu ve düşüncelere uygun yaratılan örneklerden bazılarıdır. Bu şiirlerden hareketle son
yıllarda, Tebriz âşıklık geleneğinde Babek konusunun önemli oranda ele alınan konulardan biri olduğu
görülmektedir. Babek’in âşık şiirinde de ele alınan bir konu olması, onun hayatıyla kendi durumları ve
beklentileri arasında ilişki kuran âşıkların ve toplumun yeni bir yansıtımıdır. Bu makale, bu yansıtmanın nedenlerini ve sonuçlarını ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler
Halk Şiiri, Babek, Babek Törenleri, Âşık Gafar İbrahimî, Âşık Abbas Hazretî.
ABSTRACT
One of the topics of the poems created within the ashık tradition in Tabriz, in which hundreds of
ashıks, balabancıs and kavalcıs have been carrying out their art, is Babek. Babek, who was one of the
Khurramites’ leaders and had struggled against Abbasids in the Bez Castle, which named after him
in the 9th century, is one of the most important heros of Turks living in İran today, as well as before.
Ashıks also have fulfilled their mission and have been the interpreter of the people’s thoughts and
feelings in the celebration, carried out in July at Babek Castle between 1999-2007. Poems, which are
about Babek and have been created by Aşık Gafar İbrahimi and Aşık Abbas Hazreti, are just some of
the examples, created with such thoughts and feelings. Departing from these poems, one can easily see
the topic of Babek, which have been evaluated in the poems of the ashıks from Tabriz and have significantly been increased in the poetry. Babek, as a subject dealed in also ashık poetry, is a new reflection
of the society and ashıks, who make contact between his life, his own status and his expectations. This
essay deals with the reasons and results of this reflection.
Key Words
Folk Poetry, Babek, Babek Ceremonies, Aşık Gafar İbrahimi, Aşık Abbas Hazreti.

Giriş
Dünyada Türkiye’den sonra Türk
nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerin
başında İran gelmektedir.1 Türklerin
en eski kültür unsurlarından biri olan
âşıklık geleneği, İran genelinde, ağır
baskılara rağmen,2 varlığını hâlâ sürdürmektedir. İran’ın kültür merkezlerinden biri olan Tebriz, bu geleneğin
devam ettiği en önemli şehirlerden
biridir.
*

Bu incelemede, öncelikle Tebriz âşıklık geleneği ve bu gelenekte
âşıklar tarafından yaratılan şiirlerin
konuları hakkında bilgi verilecektir.
Ardından kültürel kimliği koruma
ve bunun için verilen mücadelenin
ifadesi kabul edilen Babek’ten, onun
Abbasilere karşı verdiği mücadeleden
ve günümüzde yapılan Babek Kalesi törenlerden bahsedilecek ve Tebriz
âşıklık geleneğine mensup iki âşığın
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Babek konulu şiirleri incelenecektir.
Yaklaşık 600 âşığın sanatını icra ettiği Tebriz âşıklık geleneğinde, doğrudan Babek ile ilgili ya da kahramanlık
konulu şiirlerinde onu öven onlarca
âşık bulunmaktadır. İncelemeye şiirlerinde Babek’i doğrudan ele alan iki
âşığın şiiri ile İran Türklerinin Babek
Kalesi’ne ne zamandan beri çıktıklarını tespit etmek için 1995’te vefat etmiş
olan Âşık Ali Feyzullahî Vahid’in bir
dörtlüğü dâhil edilmiştir. İncelemenin
sonucunda bu âşıkların dün olduğu
gibi bugün de kültürel kimliği korumada Babek’i nasıl kullandıkları değerlendirilecektir.
1. Tebriz Âşıklık Geleneği:
Öncelikle Tebriz âşıklık geleneği
hakkında kısaca bilgi vermek yararlı
olacaktır. İran’daki âşık muhitlerinin
sayısı, araştırmacılara göre değişiklik
arz etmektedir.3 Ancak bu araştırmacıların tamamı, Tebriz ya da Karadağ
Bölgesi’ndeki âşıklık geleneğinin tüm
canlılığıyla devam ettiği görüşünde
birleşmektedir. Bu gelenekte yukarıda da belirtildiği gibi yaklaşık 600
âşık vardır. Bunlardan 250-300’ü,
“meclis”e4 katılmakta ve bunlara “meclis âşığı” ya da “usta âşık” denilmektedir. Meclise katılmayan ve sanatlarını sadece evlerinde icra edenlere ise
“ev âşığı” adı verilmektedir (K. K. 1).
Âşıkların yanında bu sayının yarısı
kadar da “kavalcı” ve “balabancı” vardır.5 Tüm bu sanatçıların ailelerini de
eklediğimizde Tebriz âşıklık geleneğinin yaklaşık 2.000 kişilik büyük bir aileden oluştuğunu söylemek mümkündür (K. K. 2).
Tebriz’deki âşıklar, balabancılar
ve kavalcılar, sanatlarını Tebriz’de
Âşık Ayet Kamberî tarafından işletilen
Elseven Âşıklar Kahvesi başta olmak
üzere, Âşık İsmail Kamberî Âşıklar
Kahvesi, Gülistan Âşıklar Kahvesi,
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Hacı Rahim Sinâferin Âşıklar Kahvesi ve Genceli Âşıklar Kahvesi’nde icra
etmektedirler (Kafkasyalı 2009: 40).
Tebriz âşıklık geleneğinin sürdürüldüğü diğer ortamlar da çeşitli topluluk ve âşık gruplarının kurmuş olduğu
derneklerdir.6
Tebriz
âşıklık
geleneğinde
sanatkârlar, “üçlük” adını verdikleri;
saz, balaban ve kavaldan oluşan üç
çalgı aleti eşliğinde sanatlarını icra
ederler. Bunlardan saz; genellikle dut,
erik ve ceviz ağacından yapılmaktadır
ve dokuz kulaklı, on dokuz perdeli ve
dokuz tellidir (Kafkasyalı 2009: 37).
Tebriz âşıklık geleneğinde saz, ayakta
göğüs hizasında tutularak çalınmakta
ve gövdesiyle kolu arasında tutturulmuş bir kayış sayesinde âşığın omzuna asılmaktadır. Tebriz âşıklık geleneğinde âşıklar, öncelikle şiir sanatının
üstadı olarak tanınırlar; ancak şiirlerini sadece söz olarak değil, saz eşliğinde icra ederler.
Tebriz âşıklık geleneğinde vurmalı bir çalgı olan kaval,7 bir kasnak üzerine deri (genellikle balık derisi) geçirilerek yapılan ve özel bir ses vermesi
için iç kısmına metal halkalar asılan
bir çalgıdır. Balaban ise, genellikle
fındık, ceviz ve erik ağacından yapılan 28-32 cm uzunluğunda, silindirik
gövdesinin üzerinde dokuz delik bulunan üflemeli bir çalgıdır (Hacıyeva vd.
1999: 133).
Tebriz’de, başta düğün ve sünnet
olmak üzere bütün toylar, hâlâ âşıklar
ve onlara eşlik eden kavalcılar ve balabancılarla yapılmaktadır. Düğün ya
da herhangi bir toy için âşık getirmek
isteyen bir kişi, ya istediği âşıkla irtibata geçmekte ya da yukarıda belirttiğimiz âşık kahvelerinden birine
giderek kahveyi işletenin önerdiği bir
âşığı, belli bir ücret karşılığında toyuna götürmektedir (K. K. 2).
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Tebriz âşıklık geleneğinde, hikâye
anlatma geleneği de tüm canlılığıyla devam etmektedir. Bu gelenekte
anlatılan hikâyelerin sayısı 100’den
fazladır.8 Bu hikâyeler arasında; 14
kolunun olduğu iddia edilen Köroğlu,
Kurbanî ile Peri, Garip ile Şahsenem,
Şah İsmail ile Gülizar, Hasta Kasım,
Han Çoban ile Sara, Gülruh ile Ferruh, Ali ve Rafii vb. hikâyeler sayılabilir (Kafkasyalı 2009: 45).
Âşıklar hikâyeleri, usta-çırak ilişkisiyle öğrenmektedirler. Bir âşığın
usta âşık kabul edilmesi için âşıkların,
usta malı olarak gördükleri; Köroğlu,
Abbas ile Gülgez, Şikâri, Kerem ile
Aslı ve Kurbanî ile Peri vb. belli sayıda
hikâyeyi bilmeleri ya da yeni hikâye
tasnif etmeleri gerekmektedir.9
2. Tebriz Âşık Şiirinde Babek:
Tebriz âşıklık geleneğinde, eskiden olduğu gibi günümüzde de Şah
İsmail, Köroğlu, Setter Han ve Babek hakkında şiirler söylenmekte ve
hikâyeler anlatılmaktadır.
Tebriz âşıklık geleneğine mensup
âşıkların son yıllarda yarattıkları şiirlerde işledikleri konular arasında, Babek ve Babek’in bağımsızlık duygusu
önemli bir yer edinmiştir. Tebriz’de
Elseven Âşıklar Kahvesi’ni işleten
Âşık Ayet Kamberî, bunun sebebini
Tebriz’deki âşıkların genellikle Babek Kalesi’nin bulunduğu Karadağ
Bölgesi’nden gelmiş olmalarına bağlamaktadır. Kamberî, Babek’in kendisindeki bu duygunun kaynağını şu şekilde açıklamaktadır: “Babek Kalesi’ne
yakın bir yerde doğmak, düşüncelerimi ister istemez etkilemiştir. Babek’in
amacı ve giriştiği mücadele, sadece
benim değil, Karadağ’da doğmuş diğer âşıkları ve onların şiirlerini de
etkilemiştir. Babek’in amacı ve halkı
için giriştiği bu mücadele, bizim mechttp://www.millifolklor.com

lisimizde yankılanmaktadır. Âşıklar,
genellikle mensubu olduğu milletinin
manevi değerlerini yaşatmak ve canlı
tutmak için çalışmalıdır. Bu değerlerden biri de Babek’tir. Babek’in düşüncelerimize etkisi inkâr edilemez.”10
Bu noktada Babek’in tarihî kimliği
hakkında genel bilgi vermek yararlı
olacaktır.
Babek (?-838), Halife Me’mun
ve Mu’tasım döneminde Abbasi
hâkimiyetine karşı mücadele eden
Hurremilerin lideridir. Bir mezhep adı
olan Hurremiye; Samani’ye göre “hurrem: hoş” kelimesinden türetilmiştir.
Bunun dışında, mezhebin ortaya çıkış
yeri kabul edilen Erdebil’in “Hurram
Bölgesi”yle de ilgili olduğunu söyleyenler vardır (Margoliouth 1997: 596).
Babek’in aile şeceresi hakkında
çeşitli rivayetler vardır; ancak bunların hangisinin doğru olduğunu tespit
etmek, mevcut kaynaklar çerçevesinde imkânsızdır. Onun hayatı hakkında bu kadar çok rivayetin ortaya çıkması, onun Abbasilere karşı göstermiş
olduğu başarıdan kaynaklanmaktadır,
denebilir (Yıldız 1991: 376).
Osman Turan’ın çeşitli tarihî
kaynakları kullanarak Babek hakkında verdiği bilgileri burada kısaca
özetlemek yararlı olacaktır. Mesudî,
onun Hasan gibi, İslamî bir isim taşıdığını; Dineverî ise, Babek’in şeceresi
ve mezhebi hakkında ihtilaf olduğunu belirttikten sonra, onun babasının
Hurremiye mezhebinin bir kolu olan
Fatimîlerin kurucusu, Ebu Müslim’in
kızı Fatıma’nın oğlu olan Mutahhar
olduğunu söylemektedir. Taberî’ye
göre Babek; “Matar adında bir dilencinin gayr-ı meşru çocuğudur.” Makdisî;
Babek’in yağ tüccarı olan babasının
Azerbaycan’ın Mimad Bölgesi’ne gelerek burada Babek’in annesi olan kör
bir kadınla evlendiğini belirtmektedir.
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İbn al-Nadim ve Makdisî’ye göre
ise Babek, Azerbaycan’da doğup büyümüştür. Sütninelikle geçimini sağlayan annesinin yanında 10 yaşına kadar kaldıktan sonra, 18 yaşına kadar
Tebriz yakınlarında çobanlık yapmış
ve bu yaşta annesinin yanına döndüğünde Hurremilerin lideri Cavidan,
Bez’e giderken Babek’i görmüş ve kabiliyetinden dolayı onu yanına almıştır.
Bu sırada Hurremilerin başına geçmek isteyen Ebu İmran’ın Cavidan ile
giriştiği mücadele, ikisinin de ölümüne neden olmuştur. Eşinin ölümünden
sonra Babek’e âşık olan Cavidan’ın karısının, “Cavidan’ın ruhunun Babek’e
gireceği ve ona itaat edilmesi gerektiği”
ile ilgili kocasına atfen söylediği uydurma sözler ile Hurremilerin Babek’e
itaat etmelerini sağlamıştır. 817’de
Hurremilerin lideri olan Babek’in bundan sonraki hayatı tüm ayrıntılarıyla
bilinmektedir (Turan 1986: 170-171).
Babek, Hurremiye hareketinin
başına geçtikten sonra bu hareketi
genişletme imkânı bulmuştur. Bez
Kalesi’ni (daha sonra Babek Kalesi
olarak adlandırılmıştır), merkez kabul ederek etrafına taraftar toplamaya başlayan Babek, Emin ile Me’mun
arasındaki iktidar mücadelelerinden
istifade ederek nüfuz sahasını genişletmiştir. Faaliyetlerini gizlice sürdüren Babek, isyan etmek için uygun bir
zaman beklemiş; Emin’in katli, Hz.
Ali evladından Ali Rıza’nın Me’mun
tarafından veliaht gösterilmesi sebebiyle Bağdat’ta çıkan karışıklıklar ve
Herseme bin A’yen’in öldürülmesinden sonra Azerbaycan valisi olan oğlu
Hâtim’in isyan hazırlıklarına başlaması üzerine, 816’da isyana başlamıştır (Yıldız 1991: 376).
Halife Memun, isyanın bastırılması için 820’de kuvvetlerini gönder-

42

mişse de başarılı olamamıştır. İsyan,
Memun’un 833’te ölümü öncesi ve
sonrasında da devam etmiş, isyanı bastırmak mümkün olmamıştır.
Memun’un yerine halife olan yeni
Halife Mu’tasım, Babek isyanını bastırmak için ilk olarak 833’te İshak
bin İbrahim ve ardından Ebu Said
Muhammed’i görevlendirmiş, ancak
Babek’e karşı kısa süreli başarılar kazanılmışsa da isyan bastırılamamış,
isyanın daha da büyümesinin önüne
geçilememiştir (Turan 1986: 171-172).
Halife Mu’tasım, yirmi yıldır devam eden ve devletin geleceğini tehdit
etmeye başlayan Babek isyanını sona
erdirmek için kendisinin Mısır valiliği sırasında yanında bulundurduğu,
askeri bilgi ve kudretine şahit olduğu
Afşin’i (Haydar bin Kavus),11 3 Haziran 835’te, Cibal ve Azerbaycan’a vali
tayin ederek isyanı bastırmakla görevlendirmiştir (Yıldız 1991: 376).
Aralıklarla iki yıl boyunca
Babek’le savaşan ve halifeden gelen
yeni kuvvetlerle ordusunu daha da
güçlendirip hazırlıklarını tamamlayan
Afşin, 837 yılının başında, kış olmasına rağmen, ordugâhını Bez Kalesi’nin
önüne kurmuş ve kaleyi kuşatmıştır.
Artık yolun sonuna geldiğini anlayan
Babek, kuşatmaya daha fazla dayanamamış ve Bez Kalesi’ni terk etmek
zorunda kalmıştır. Babek’in terkinden
sonra Bez Kalesi’ne giren Afşin bütün
Hurremileri kılıçtan geçirip kaleyi yakıp yıkmıştır. Yanında kalan birkaç
kişiyle Aras’ı geçip Ermenistan tarafına giden Babek’i yakalamak için Afşin, Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın
valilerine ve komutanlarına mektup
göndererek Babek’in yakalanmasına
yardım edecek kişilere ödüller verileceğini ilan etmiştir. Ermenistan tarafına giden Babek, kardeşi Abdullah’ın
http://www.millifolklor.com
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da içinde bulunduğu grubuyla Bizans
taraflarına ilerlerken, Babek’i görüp
tanıyanların bu durumu Ermenistan
emiri Sehl bin Sinbat’a bildirmesinin
ardından Sinbat, Babek’i kendi kalesine gelmeye ikna etmiştir. İlk dönemlerde Babek taraftarı olan Sinbat, halifenin gözünde mevkisini yükseltmek
için Babek’i bir av bahanesiyle kaleden çıkarmış ve onu, Afşin’in komutanı Ebu Said’e teslim etmiştir (Turan
1986: 172, Kapanşahin 2007: 351-352).
838’de Samerra’ya getirilen Babek, dönemin âdeti üzerine fil üzerinde gezdirilerek halka teşhir edilmiştir.
Kol ve bacaklarının kesilmesinin ardından başı kesilen Babek’in, karnı da
yarılmış ve kesilen başı, Horasan’da
halka gösterilmiştir. Gövdesi ise
Samerra’da bir ağaca asılmıştır (Kapanşahin 2007: 353).
3. Günümüzde Babek’i Anma
Törenlerinin Kültürel ve Siyasal
Yönü:
Babek hakkındaki bu genel bilgiden sonra, günümüzde Babek’i anma
törenlerini tanıtmak uygun olacaktır.
Bu konuda bilgi verirken Babek Kalesi
tanıtılacak, daha sonra da yapılan törenler hakkında bilgi verilecektir.
Babek Kalesi olarak da bilinen
Bez Kalesi; Tebriz şehrinin 300 km
kuzeyinde ve Keleyber şehrinin 5 km
güney batısındadır.12 Babek Kalesi’nin
bulunduğu bölge (Karadağ sıradağları) Greenwich’e göre 29-38° doğu meridyeni; 45-47° kuzey paralellerinde
yer almaktadır. Yüksekliği 2.300 ile
2.600 m olan konik bir dağ üzerine
kurulmuş bu kale; 400-600 m arasında değişen uçurumlarla çevrilidir. Bu
kaleye ulaşmak için ancak iki kişinin
yürüyebileceği dar bir yoldan geçilmek
zorundadır (Haz. Danişver 2004: 7-8).
Babek Kalesi, son yıllarda İran
http://www.millifolklor.com

Türklerinin millî haklarını elde etme
sürecinde sivil ve demokratik gösterilere sahne olmuştur. Babek’in doğum
günü sebebiyle 4-5 Temmuz günleri
yüz binlerce kişinin toplanmasıyla
gerçekleşen bu törenler, bir halkın
özüne dönüş töreni mahiyeti taşımaktadır. Kalede; İran Türk müziği çalınmakta, Türkçe şiirler okunmakta ve
siyasî içerikli sloganlar atılmaktadır
(Keskin 2004: 20-22).
Arif Keskin, Babek Kalesi törenlerinin, ilk olarak 1999 yılının Temmuz ayında düzenlendiğini ve 2004
yılına kadar her geçen yıl daha da
artan bir katılımla yapıldığını ifade
etmektedir. Ayrıca Keskin, bu törenlerin, bir öğrenci hareketi olarak başladığını ve kısa sürede toplumun çeşitli
katmanlarını içine alan, bir toplumsal
harekete dönüştüğünü de belirtmektedir (Keskin 2004: 20-21). Ancak 2007
yılından itibaren Temmuz ayı başında
Babek Kalesi’ne tören için kalabalık
halde çıkmak yasaklanmıştır.
Babek Kalesi törenlerinin siyasi
olarak her ne kadar söz konusu tarihler arasında yapılmış olsa da bu
incelemeye konu olan şiirleri yaratan âşıkların, Babek konulu şiirlerini
1999’dan önce yaratmış olmaları ve
kaleye uzun yıllardan beri çıktıklarını belirtmeleri, bu törenlerin kültürel
olarak 1999 yılından önce de yapıldığını göstermektedir.
Bu törenlerin giderek güçlenmesi, İran’da hem siyasî hem de dinî
yorumlara sebep olmuştur.13 Hatta
Babek, İran’ın bir kahramanı olarak
gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak hem
Azerbaycan hem de İran Türkleri arasında, ki bu coğrafyaya Azerbaycan
coğrafyası diyebiliriz, Babek’e gösterilen ilgi ve sevgi, bunun yanında Babek
Kalesi’nde açılan pankartlar, atılan
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sloganlar, okunan şiirler göstermektedir ki, Azerbaycan ve İran Türkleri,
Babek’i Azerbaycan ve İran Türklerinin millî kahramanı olarak kabul etmektedirler.14 Bunun yanı sıra, kalede
geniş çaplı ve çok renkli kültürel, sanatsal, edebî ve siyasî tören gerçekleştirmeleri, İran’da yaşayan Türklerin
özlem, kaygı ve arzularını göstermek
bakımından önemlidir (Keskin 2004:
20-22).
Tebriz âşıklık geleneğinde, Babek
Kalesi’nde âşıkların yaptığı programların yeri çok önemlidir. Bu coşkulu
topluluğun içinde sanatını icra eden
bütün âşıklar, kahramanlık konulu
şiirler okumakta ve hikâyeler anlatmakta, dolayısıyla da mensubu olduğu
halkının duygu ve düşüncelerine tercüman olmaktadırlar.
Bu makalede, sadece Tebriz
âşıklık geleneğinde Babek’i konu edinmiş şiirler inceleme konusu edileceği
için, konunun siyasi yönüne kısaca
değinmek yeterlidir. Bu törenlerdeki
siyasi yönelişin ardında Babek’i kendi
millî kahramanı olarak görme eğilimi
ağır basmaktadır. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, günümüzde
İran’da yaşayan Türkler ve onların
sözlü sanat temsilcileri olan İran Türkü âşıklar, Babek’i kendi millî kahramanı kabul etmektedirler. Hatta bu
âşıklardan bazıları, Babek’i çok özel
bir konuma yerleştirmekte ve onu Kaçak Nebi, Emir Erşat, Setter Han ve
Bağır Han gibi tarihî kişilikler ve Köroğlu gibi destan kahramanlarıyla eş
değerde görmektedir.
Diğer taraftan, gerek İran ve
Azerbaycan gerekse Türkiye’de tarihî
kimliği ve kişiliği bakımından değerlendirildiğinde Babek’in Türk soylu
olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu tartışmalara rağmen Babek Kalesi’nde
yapılan törenlere katılanların İran
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Türkleri ve bunların da genellikle
Türk milliyetçiliğini savunan kişiler
olmaları dikkate alınırsa, Babek’i baskıcı yönetimlere direnmenin bir sembolü olarak kabul ettiklerini ve kendi
mücadelelerinin de benzer bir yapıda
olmasından dolayı, Babek’in etnik
kimliğinden çok, vermiş olduğu mücadele bakımından sevilen bir tarihî kişilik kabul edildiğini söylemek mümkündür. Bu noktada, Babek’in Türk
soylu olduğunu iddia etme noktasına
kadar da ileri gidenlerin bulunduğunu
belirtmekte yarar vardır.
4. Tebriz Âşıklarının Şiirlerinde Babek:
Tebriz âşıklık geleneğinde bahsettiğimiz kahramanlardan Babek’i konu
edinen şiirler her geçen gün artmaktadır. Özellikle Karadağ Bölgesi’nden
gelip Tebriz’e yerleşen âşıkların şiirlerinde Babek, en önemli konulardan
birini oluşturmaktadır.
Ele alacağımız şiirlerin dörtlükleri tek tek incelenmekten ziyade, şiirin
bütününde âşıkların Babek’i ele alış
biçimleri ve Babek ile ilgili düşünceleri değerlendirilecek ve dörtlüklerdeki
bazı bölümler yorumlanacaktır.
İlk şiir Tebriz’in usta âşıklarından
biri olan Âşık Gafar İbrahimî’ye aittir. İbrahimî, 1954 yılında Karadağ’ın
Keleyber bölgesinin Napışta köyünde doğmuştur (K.K.1). Tebriz ve
Keleyber’in ünlü âşıklarından eğitim aldıktan sonra âşıklığa başlayan
Âşık Gafar, İran başta olmak üzere
Azerbaycan, Türkiye, İsveç ve birçok
ülkede programlara katılmıştır. Şiirlerinin bir kısmını “Yeni Deyişmeler,
El Koşmaları ve Sevgi Mukaddestir”
adlı kitaplarında toplayan15 Âşık Gafar İbrahimî’nin aynı zamanda tasnif
ettiği hikâyeleri de vardır. Bunlar arasında; “Babek”, “Âşık ile Sıçan”, “Fehle
ile Reyhane”, “Âşık İman”, “Türkistan
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Seferi”, “Sefer Han” ve “Ölüm Allah
Elindedir” adlı hikâyeleri sayılabilir
(Kafkasyalı 2009: 93-96).
Âşık Gafar’ın şiirlerinde Babek
hareketi önemli bir yer tutmaktadır.
Âşığın 1996 yılında yarattığını belirttiği ve 13 dörtlükten oluşan şiirinde,
Babek’in mücadelesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.16
Şiirin bütün dörtlüklerinde geçen “Babek’im” kelimesinden de anlaşılacağı üzere Âşık Gafar İbrahimî,
Babek’i birinci teklik şahıs eki olan
“-m” ile ifade etmekte, ona sahip çıkmakta ve onu kendi millî kahramanı
olarak kabul etmektedir:
İrmi üç il Karadağ zirvesinde,
Kartal kimi yuva kurdu Babek’im.
Vahşi Mutesem’in beraberinde,
Polad kılıncını vurdu Babek’im.
Ne Harun ne Me’mun ne de Mutesem,
Şirin yuhuya getmedi desem,
Sivrilmiş17 kılıncı elinde möhkem,18
Gözleri önünde durdu Babek’im.
Helafet ordusu harda dayandı,
Yandırdığı odun içinde yandı,
Bura odlar yurdu Azerbaycan’dı,
Gelen orduları yordu Babek’im.
Demir kala kimi yerinde kaldı,
İpek duman kimi göye ucaldı,
Çohlu serkerdeler19 kemende saldı,
Saymadı helafet ordu Babek’im.
Saymadı kesekdi20 çıngıldı21 daşdı,
Yel kimi kükredi sel kimi daşdı,
Dereden şıgıdı22 tepeden aşdı,
Kuldurlar23 boynunu burdu Babek’im.
Senbat dostu satdı heç de durmadı,
Ölüb getdi çoh da özün yormadı,
Hayin Efşin hekikati görmedi,
Hele de Efşin’ler gördü Babek’im.
Özünü çoh saldı ateşe köze,
İrmi üç il yuhu gelmedi göze,
Neçe yol24 Efşin’le geldi üz üze,
Efşin’in ağzından vurdu25 Babek’im.
Helife yanında yüz karavaşı,26
Fırlandı gözleri oynadı kaşı,
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Çapılsın kolları kesilsin başı,
Eyilmez Bez27 kimi durdu Babek’im.
Uca zirvelerden bahır kalası,
Düşmenler yandırıb yahır kalası,
Koçaklar28 türedir ahır kalası,
Menem diyenlere zordu Babek’im.
Göylere baş çeken Bez Kalası’dı,
Bir koca kartalın boş yuvasıdı,
O ölmez bir halkın öz balasıdı,
Belke gene busat kurdu Babek’im.
Helife heyretle bahdı üzüne,
Dedi; ‘yalvar mene ah de özüne’,
Tökülen kanını yahdı29 üzüne,
Dağların kaflanı30 kurdu Babek’im.
Heder olmayacak o kanlar inan,
Kaynayıb coşacak ötdükce31 zeman,
Elini satmadı şanlı gehraman,
Hazar’dı, Araz’dı, Kür’dü Babek’im.
Dağları titretdi nereler sesi,
Daşlara ses saldı atlar şeyhesi,32
Gafar’la Gülendam eyledi behsi,
Yandıran alovdu, kordu Babek’im.

Âşık Gafar İbrahimî, şiirin genelinde Babek’in ortaya çıkışından
ölümüne kadar geçen sürede, hüküm
sürdüğü bölgede Abbasilere karşı yaptığı mücadele ve kahramanlıklardan
bahsetmektedir.
Şiirin olay örgüsü, Babek’in hayatı ile hemen hemen aynıdır. Âşık
Gafar; ilk olarak Babek’in, İran’ın kuzeyindeki Karadağ’da bulunan ve kendi adıyla da anılan Bez Kalesi’nde 23
yıl hüküm sürdüğünü belirtmektedir.
Birinci bölüm olarak ifade edebileceğimiz bu bölüm, ilk beş dörtlüğü içine
almaktadır. Bu bölümde Âşık Gafar;
Babek’in, Afşin ile karşılaşmalarına
kadar geçen sürede yaptığı mücadeleyi anlatmakta ve Babek ile ilgili genel
değerlendirmelerde bulunmaktadır.
Bu bölümde vurgulanması gereken bir husus, Bez Kalesi’nin kartal
yuvasına benzetilmesidir. Gerçekte de Bez Kalesi’nin konumu, kartal
yuvasını andırır ve ulaşımı oldukça
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zordur. Bu durum, Âşık Gafar’ın Bez
Kalesi’nin bu özelliğini bildiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Şiirin ikinci bölümü ise Babek ya
da Hurremi hareketini bastırmak için
Abbasilerin, Afşin adlı komutanı göndermesinden, Babek’in öldürülmesine
kadar geçen süreç ve birinci bölümdeki gibi Babek ile ilgili genel değerlendirmeleri içermektedir.
Bu bölümde Âşık Gafar’ın bu şiirinde Sinbat’ı dile getirmesi önemlidir.
Çünkü Ermeni emiri Sehl bin Sinbat,
kendisine sığınan Babek’in yanında olduğunu Afşin’e bildirmiş ve Babek’in
yakalanmasına sebep olmuştur. Âşık
Gafar, Babek ile savaşması ve onu yakalayıp öldürülmesi için halifeye götürmesinden dolayı Afşin’i, “hain” olarak değerlendirmektedir. Âşık Gafar,
bu tavrıyla taraf tutmakta ve Babek’i
üstün göstermek için özel bir çaba sarf
etmektedir.
Bu bölümde ayrıca Âşık Gafar,
Babek’in halife ile karşılaşmasını anlatmakta ve Babek’in ölümü esnasında
anlatılan bir olaya gönderme yapmaktadır. Babek’in öldürülmesinde; “bir
kolu kesildiği zaman ölümün solduracağı yüzünün korkudan sararmadığını
anlatmak için vücudundan akan kan
ile yüzünü boyadığı” söylenmektedir
(Turan 1986: 173).
Âşığın bu bölümde Babek’i överken kullandığı sıfatlar da dikkate
değerdir. Bunlardan kaplan, Türklerde değişik isimlerle anılan önemli hayvanlardan biridir. Türk kültür
tarihinde hakanların, kendilerine
güçlü hayvan adlarını takarak güçlerini sembolize ettikleri bilinmektedir.
Bu hayvan adları arasında; “yolbars,
pars, babür veya bebür” sayılabilir
(Ögel 2002: 535). Bu bölümde adı geçen başka bir hayvan da kurttur. Bi-
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lindiği gibi kurt veya bozkurt ya da
gök börü, Türk boylarının tamamında
olduğu gibi İran Türklerinde de kutsal
kabul edilen bir hayvandır.33 Babek
Kalesi’ne çıkılan yol güzergâhındaki
kayalar üzerine çizilmiş kurt resimleri
oldukça dikkat çekicidir. Aynı zamanda; İran Türkleri, Babek Kalesi törenleri için kaleye tırmanırlarken, belli
yerlerde dinlenmekte ve buralarda
âşıklar ve şairler eşliğinde şiirler okumakta, türküler söylemekte ve slogan
atmaktadırlar. Bunlar yapılırken en
dikkat çekici hareketlerden biri de katılımcıların elleriyle kurt işareti yapmaları ve hatta kurt gibi ulumalarıdır.
Bu uygulama da kurdun, İran Türkülüğü için de önemli sembollerden biri
olduğunu göstermektedir ve âşık da
şiirinde bunu vurgulamıştır.
Bu bölümün diğer dörtlüklerinde
yine Babek’i öven âşık, onun vatanını
ve milletini hiçbir zaman satmadığını
söylemekte ve onu Hazar Denizi’ne,
Araz (Aras) ve Kür (Kura) Nehirlerine benzetmektedir. Söz konusu nehirler, Azerbaycan’ın siyasi ve sosyal
hayatında oldukça önemlidir. Bunlardan Aras Nehri, 10 Şubat 1828’de
Türkmençay Antlaşması uyarınca
Azerbaycan’ı, Güney ve Kuzey olmak
üzere ikiye ayırmıştır (Gökdağ ve Heyet 2004: 51). Aras Nehri’nin başka bir
önemi de onun güzergâhı ve döküldüğü denizle ilgilidir. Aras Nehri, Kura
(Kür) Nehri ile birleştikten sonra Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Kura
Nehri de Azerbaycan toprakları için
çok önemli bir nehirdir. Bir taraftan
sınırları ayıran Aras Nehri, diğer yandan ise Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından gelen Kura Nehri ile birleşmektedir. Âşık Gafar, burada Aras
Nehri ile Azerbaycan’ın ayrılmasını
anlatırken, Kura Nehri ile de onun
http://www.millifolklor.com
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birleşmesi yönündeki dilek ve arzusunu dile getirmekte ve bu birlikteliğin
gücüyle de Hazar Denizi’ne ulaşmayı
arzulamaktadır.
Şiirin sonunda Âşık Gafar, Babek bahsini de Şair Gülendam ile konuştuğunu ya da ona anlattığını ifade
etmekte ve şiirin yaratılışında bu şairin önemli olduğunu dile getirmektedir. Adı, Kerim Gülendam olan şair,
İran’ın Urmiye şehrinde doğmuştur.
Kerim Gülendam, İran Türklerinin
millî, manevi ve sosyal meselelerini
konu edinmiş ve birçok engellemelere
rağmen, Türkçe şiirler yazmaya devam etmiştir (Kafkasyalı 2002: 321).
Babek konulu şiir yaratan diğer
bir âşık ise Âşık Abbas Hazretî’dir.
Âşık Abbas Hazretî, 1970’te Karadağ’ın
Üzümdil Bölgesi’nin Evli köyünde
doğmuştur. Âşık Abbas Hazretî’nin
saz ustaları, Âşık Sadakat Genceli ve Âşık Ayet Kamberî’dir. Hazretî,
bu âşıkların çıraklıklarını yapmasa
da Âşık Eziz Şehnazî, Âşık Gaffar
İbrahimî ve Âşık İzzet İzzetî’den de etkilendiğini belirtmektedir. Şiirlerinin
bir kısmını “Ohu Menim Derdimi” adlı
kitabında yayımlamıştır (K. K. 3).34
Âşık Abbas Hazretî’nin, 2006’da
yarattığını belirttiği bu şiir, Âşık Gafar İbrahimî’nin şiirinde olduğu gibi,
Babek’in yaşamından kesitler vermekten ziyade, İran’daki Türk kahramanlarının yanında Babek’i ve Babek’in
durumunu sorgulamaktadır:35
Ne geder yatacak onu bilmirem,
Bir gün oyanacak eli Babek’in.
Buludlar dolacak şimşek çahacak,
Ahacak dağlarda seli Babek’in.
Yerinden galhacak ulu Setter Han,
Fikir kemalınan dolu Setter Han,
Her yere çekecek yolu Setter Han,
Dağlarda açacak gülü Babek’in.
Köroğlu neresi çekiler bir gün,
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Düşmenlerin kanı töküler bir gün,
Zülümkârın boynu büküler bir gün,
Deme ki kesilib eli Babek’in.
Bağır Han kök atıb uzalacakdı,
Nebi hayinlerden bac36 alacakdı,
Emir Erşad gene ucalacakdı,
Kim deyib kırılıb beli Babek’in.
Evlili Abbas’am ahsa da kanım,
Bu veten yolunda çıhsa da canım,
Sene kurban olum Azerbaycan’ım,
Dünyayı tutacak dili Babek’in.

Şiirin bütünü düşünüldüğünde Âşık Abbas Hazretî, Babek’i ve
Babek’in Abbasilere karşı verdiği mücadeleyi, günümüzde İran Türklerinin
verdikleri mücadeleye benzetmekte,
onu Azerbaycan’ın tarihî kahramanlarından biri olarak görmekte ve şiirde
isimlerini saydığı Türk kahramanlarıyla birlikte Babek’i, İran Türklüğü
için bir önder; direniş ve bağımsızlığa
ulaşmada bir sembol olarak kabul etmektedir.
Dörtlüklerde Âşık Abbas; Azerbaycan ve İran’da bağımsızlık mücadelelerini başlatan ya da düşmanları
karşısında direniş sembollerinden
olan Köroğlu, Kaçak Nebi, Emir Erşat,
Setter Han ve Bağır Han gibi destanî
ve tarihî kahramanlarla birlikte düşmana karşı yapılacak mücadelenin
kazanılmasıyla onlara ceza vereceklerini, böylece de Azerbaycan’a bahar
geleceğini ve bununla yeni bir dönemin başlayacağını, son olarak da
Babek’in dili kabul ettiği Türkçenin
İran’da serbestçe konuşulacağını dile
getirmektedir.
Şiirinde Babek’i ele alan başka bir
âşık da Âşık Ali Feyzullahî Vahid’dir.
Tebriz’de “Dede Korkut” diye de anılan
(K. K. 4) Âşık Ali, 1900’da Tebriz’de
doğmuştur. Âşık Elesger Gümüşkemer (Maralanlı)37 ve Âşık Hac Ali
İsfencanlı (Âşıkî)’ye38 çıraklığından
sonra âşıklığa başlamış ve hayatının
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sonuna kadar bu sanatı icra etmiştir.
1995’te vefat edene kadar özellikle
Tebriz âşıklık geleneğinin sosyal ve siyasi sorunlarını gidermede önemli çalışmaları olmuştur39 (Özdamar 2011:
157-176).
Âşık Ali, İran İslam devriminden
bir yıl sonra (1980) Babek Kalesi’ne
çıkmış ve burada saz çalıp şiirler okumuştur (K. K. 5).
Sular aşdı seddimi
Geldi tapdı reddimi40
Efşin’in nâmerdliği
Eydi menim geddimi41 (K. K. 5).

Âşığın kalede okuduğunu belirttiği bu dörtlükte, Afşin’in “namertliğinin” kendi dik duruşunu eğdiğini ifade
etmektedir. Dörtlükte âşığın başının
eğilmesi, iki anlamda kullanılmıştır.
Birincisi Babek’in ölümüne sebep olan
Afşin’in Türk kökenli olmasıdır. Diğeri
ise Babek’in Abbasilere yenilmesidir.
Sonuç
İran Türklüğü için Tebriz âşıklık
geleneği, son derece önemlidir. Bu gelenek içinde yetişen âşıkların şiir ve
hikâyelerinde, hem Türkçe kullanımına sahip çıkmaları hem de İran Türklerinin her türlü duygu ve düşüncelerine, geleceğe dönük beklentilerine,
söyledikleri ve yarattıkları şiirler ile
tercüman olduklarını, aynı zamanda
İran Türklerini çeşitli kutlama ve törenlerde eğlendirip coşturduklarını
söyleyebiliriz.
Tarihî kimliği tartışmalı olmasına
rağmen Babek ve Babek Kalesi, İran
Türkleri tarafından Türklerin bağımsızlık sembolü olarak görülmekte ve
Babek, tarihî Türk kahramanlarından
biri kabul edilmektedir. Bu törenlerde Türk kültürünün çeşitli unsurları
sembol olarak kullanılmaktadır. İran
Türklerinin kendi kimliklerine yönelik direnişin sembolü olarak Babek
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ve Babek Kalesi önemli bir mekân ve
konu olmaktadır.
1999 yılının Temmuz ayında bir
öğrenci hareketi olarak başladığı ifade edilen (Keskin 2004: 20) Babek
Kalesi törenleri, 2007 yılına kadar
yapılmıştır. Bu yıldan sonra kalabalık
halde çıkışların yasaklandığı bu kaleye Tebrizli âşıkların, söz konusu tarih
aralığından daha önce de çıkıp şiirler
okudukları ve hikâyeler anlattıkları,
makaleye konu edilen yukarıdaki şiirlerin yaratım yılları ve âşıkların anlattıklarıyla ortaya çıkmaktadır.
Tebrizli Âşık Gafar İbrahimî’nin
“Babek’im” redifli şiirini 1996’da yarattığını belirtmesi ve uzun yıllardan
beri Babek Kalesi’ne İran Türkleriyle beraber çıktığını ifade etmesi (K.
K. 1), bunun yanı sıra Âşık Abbas
Hazretî’nin çocukluğundan itibaren
Babek Kalesi yürüyüşlerine katıldığını belirtmesi (K. K. 3) ve son olarak
Âşık Ali Feyzullahî Vahid’in 1980’de
kaleye çıkıp şiirler okuduğunu ifade
etmesi (K. K. 5), kalede siyasi bir tören
için olmasa da kültürel bir program
için sadece 1999-2007 yılları arasında
değil, geçmiş yıllarda da toplanıldığını
göstermektedir.
Tebriz âşıklık geleneğine mensup
söz konusu âşıkların, şiirlerinde İran
Türkleri arasında özel bir sembol haline getirilen Babek konusunu işledikleri görülmektedir. Babek ve Babek
Kalesi’nin direniş özelliklerini bilen
İran Türkü âşıklar, kendilerinin ve
mensubu oldukları milletin bağımsızlık arzularını şiirlerinde Babek üzerinden ve Babek ile dile getirmektedirler.
NOTLAR
1
İran’daki Türk nüfusuyla ilgili kesin bir rakam verilmemekle beraber bu sayı, en az
25 milyon, en çok 35 milyon olarak gösterilmektedir. Daha fazla bilgi için bk. (Gökdağ
ve Heyet 2004: 52, Sarıkaya 2008: 168-172,
Kafkasyalı 2010: 99).
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2

3

4

5
6

7
8
9

10
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1979 İslam Devrimi’nden sonra İran’da saz
çalmak İslamiyet’e aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmış ve âşık kahvehaneleri kapatılmıştır (Kobotarian 2008: 91).
İran Türklerinin âşık muhitlerini, İlgar
İmamverdiyev; Karadağ, Eher, Keleyber,
Hemedan, Horosan, Tebriz, Save, Zencan,
Goçan, Tahran, Urmiye, Sulduz, Hoy ve Dol
Bölgelerine ayırırken (İmamverdiyev 2001:
119), Azad Nebiyev; Azerbaycan âşık muhitleri içerisinde gösterdiği Tebriz âşık muhitini
8 bölgeye ayırmıştır. Bunlar; Karadağ, Urmiye, Zencan, Hemedan, Save, Horosan, Serap ve Kaşkay’dır (Nebiyev 2004: 159-204).
Muharrem Kasımlı bu muhitleri; Tebriz,
Urmiye, Zencan, Save, Horosan ve Kaşkay
olarak ayırırken (Kasımlı 2007: 239-271),
Nabi Kobotarian ise çalışmasında, İran âşık
muhitlerini Türkmen (Horasan Sahası), Kaşkay ve Azerbaycan-Tebriz olmak üzere üç
bölgeye ayırmıştır (Kobotarian 2008: 38-47).
Son çalışma ise Ali Kafkasyalı’ya aittir. Kafkasyalı, İran Türkleri âşık muhitlerini; Tebriz-Karadağ, Urmiye, Sulduz-Karapapak,
Zencan, Kum-Save, Horasan-Türkmensahra
ve Kaşkay olmak üzere 7 bölgeye ayırmıştır
(Kafkasyalı 2009: 33-295).
Tebriz âşıklık geleneğinde âşıkların sanatlarını icra etmek için katıldıkları düğünler,
kahvehaneler ve diğer toplantılar için “meclis” terimi kullanılmaktadır (K. K. 1).
Günümüzde Tebriz’de sanatını icra eden
âşıklar, balabancılar ve kavalcıların adları
için bk. (Özdamar 2011: 36-39)
Tebriz’de âşıklık geleneğinin devam ettirildiği dernek, topluluk ve âşık grupları için bk.
(Kobotarian 2008: 91, Kafkasyalı 2009: 4043, Alizade 1379).
Bu çalgı aleti için Türkiye’de tef terimi kullanılmaktadır.
Bu hikâyelerin adları için bk. (Özdamar
2011: 74-78).
26.07.2010’da
yaptığımız
araştırmada
Tebriz, Gecil Kapısı’nda “Elseven Âşıklar
Kahvesi”nde bulunan muhtelif âşıklardan
derlenmiştir.
Galiboğlu, Elçin, Güney Azerbaycan Âşıkları
Bakü’de, Âşık Ayet Kamberî: “Bizi Yaşatan
Babek’in Ruhudur”, http://www.gunaz.tv/
aze/37/newsCat/1/newsID/370.
Daha fazla bilgi için bk. (Yıldız 1988: 441442, Barthold 1950: 146).
Turan, Davut, Güney Azerbaycan Türkleri
ve Babek Kalesine Yürüyüş, http://www.gunaskam.com/tr/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=130&Itemid=41
Bu yorumlar için bk. Turan, Davut. Güney
Azerbaycan Türkleri ve Babek Kalesine Yürüyüş, http://www.gunaskam.com/tr/index.
php?option=com_content&task=view&id=13
0&Itemid=41 ve Keskin, 2004: 21).
Güney Azerbaycanlı bazı araştırmacılar,
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15
16
17
18
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20
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24
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

Babek kelimesinin Türkçe olduğunu savunmuşlardır. Bunlardan Mehran Bahari, bu
kelimenin Baybek (Bay+bek) olduğunu iddia
etmiş ve bundan sonra da bu haliyle kullanılması gerektiği vurgulamıştır. Daha fazla bilgi için bk. Bahari, Mehran, “Baybək mi, yoksa
Babek-Babək-Babak mı?, http://baybek-az.
blogspot.com/.
Ayrıntılı bilgi için bk. http://ashiq-qafar.blogfa.com.
Söz konusu şiir, 2010 yılında Tebriz’de yaptığımız alan araştırması sırasında âşığın evinde kendisinden derlenmiştir.
Sıyrılmış, kınından çıkarılmış.
Sert, dayanıklı.
Önder, rehber.
Saban veya belin çıkardığı iri toprak parçası.
Kumlu, çakıllı toprak.
Hızlı bir şekilde inmek.
Eşkıya.
Kere, sefer.
Ağzının payını vermek.
Kul, köle.
Bez Kalesi.
Yiğit.
Sürmek.
Kaplan.
Geçmek.
Atın kişneme sesi.
Türk kültüründe kurt için birçok görüş olmakla birlikte bazıları için bk. (İnan 1998:
69-75, Ögel 2002: 111-126).
Âşık Abbas Hazretî hayatı hakkında daha
fazla bilgi için bk. (Karahanlı 1388: 7-10).
Söz konusu şiir, 2010 yılında Tebriz’de yaptığımız alan araştırması sırasında Genceli
Âşık Okulu’nda kendisinden derlenmiştir.
Haraç.
Âşık Elesger Gümürkemer Maralanlı,
20. yüzyılın meşhur âşıklardan birisidir.
Tebriz’de “Haydar Tekkesi”nde meskûn olmuş ve birçok âşık yetiştirmiştir. Ustası Âşık
Samet’e ait olan Şikâri Hikâyesi başta olmak
üzere birçok hikâye bilmektedir. Beline bağladığı kemerin gümüş olması sebebiyle “Gümüşkemer-Gümüşkemerli” sıfatıyla anılır
(Feyzullahî 1369: 184).
Âşık Hac Ali İsfencanlı (Âşıkî), 20. Yüzyıl
âşıklarındandır. Âşık Elesger Gümüşkemer
(Maralanlı) ve Âşık Samet’in çırağı/şakirdi
olmuştur. Ustalarıyla Tebriz’in hemen hemen tüm köylerini dolaşmış, şiirler okumuş,
hikâyeler anlatmıştır. Ustaları öldükten
sonra da bu geleneği devam ettirmiş birçok
âşığın yetişmesini sağlamıştır. Özellikle de
Âşık Samet’in hikâyesi olan “Şikârî” onun vasıtasıyla diğer âşıklara öğretilmiştir. Caferî
tarikatına mensup bir Şiî Müslüman’dır. Biraz Türkçe okuyabilse de eğitim almamış ve
yazı yazmayı bilmemektedir. Evli olup ikisi
kız, diğeri de erkek üç çocuğu vardır. Erkek
olanı Âşık Hüseyin’dir ve Tebriz radyosunda
babalan çalmaktadır (Başgöz 1970: 394).
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Ayrıntılı bilgi için bk. (Özdamar 2011: 157176).
40 İz, alamet.
41 İnsanın dik duruşu.
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‘GEZGİNCİ DESTANCILIK’ MESLEĞİ EKSENİNDE
TÜR VE METİN İLİŞKİSİNİN PROBLEMLERİ ÜZERİNE
On the Problems of Text and Genre Relations in the Context of
“Pedlar Epic-Seller” Profession

Çağdaş Yusuf AKBULUT*
ÖZ
“Gezginci destancılık” tarifi ile adlandırdığımız geleneksel meslek, matbaanın yaygın bir biçimde
kullanılır hâle gelmesinin sözlü kültür ürünlerinin yazıya aktarımını süratle mümkün kıldığı bir aşamada, âşıkların çeşitli konularda yazdıkları manzum destanlarını teksir kâğıtlarına bastırıp çoğaltarak daha ziyade şehir merkezlerinde ve köylerde ücret karşılığında dağıtmalarını ve bu dağıtma/satma
eylemi bağlamda icra ettikleri pratiklerini kapsamaktadır. Türkiye’de gezginci (seyyar) destancılık,
Tanzimat döneminde taş baskısı tekniğinin kullanımı ile başlamış ve 1970’li yıllara kadar sadece bir
asırlık gelenek oluşturmuştur. “Destan” türünün tek tip bir edebiyat alanını imlemiyor olması, gezginci destancılığın sözlü, yazılı/matbu ve elektronik sözlü kültür ortamları içindeki dönüşüm süreçlerini
açıkça takip edebilmemiz, destanların belirli bir hedefe dönük patronaj kaygılarıyla veya ısmarlama
usulü ile de yazılabilmesi ve aynı zamanda söz konusu gezginci destancılığın bir performans etkinliği
olarak karşımıza çıkıyor olması durumları, halk edebiyatının metin, tür ve bağlam gibi önemli tartışma konularını bu meslek üzerinden sorguya açabilmemiz bakımından bize bir zemin hazırlamaktadır.
Bu makalede ilk olarak gezginci destancılık mesleği hakkında detaylı bilgiler verilerek öznel konumları tespit edilecek ve sonrasında ortaya çıkan veriler üzerinden hareketle folklor literatürü içindeki tür
ve metin ilişkisinin kuramsal sorunlarına odaklanılacaktır. Bu bahiste düşünce üretimlerinde türlerin kendisinin değil, ancak soyut kavramlarının tanımlanabilir olduğu belirtilecek ve ayrıca folklorik
ürünlerde özellikle bağlamın dikkate alınması gerekliliği örnekler ile tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Gezginci destancılar, tür, metin, kavram, bağlam
ABSTRACT
The profession that we named as “pedlar epic-seller” includes the work that done by the minstrels
who print and copy the epic verse that they wrote about various issues and sell them in villages and especially in city centers as well as their doings in this process of selling, in a period that rapidly enables
the products of oral culture to be converted in written forms thanks to wider usage of press. In Turkey,
pedlar (mobile) epic-selling, started in Tanzimat period with litho and lasted until 1970s creating a tradition just for one century. The profession enables an appropriate ground to bring controversial issues
in folklore discipline up to discussion since the genre of “epic” does not refer to specific literature field,
and the pedlar epic-selling is positioned in the intersection of oral, written and electronically oral cultures, and the epics can be written with material concerns on purpose or can be custom-made and lastly
since the “pedlar epic-selling” also appears as a performative act. In this article, the particular position
of the “pedlar epic-seller” will be analysed in an informative manner and the problems of text and genre
relations within the folklore literature will be handed with resulted analysis. In this context, it will be
pointed that during the idea production it is just the concepts which can be defined, not the genres thus
in analysis of the folklore products the necessity to take especially the context into consideration will
be discussed via examples.
Key Words
“Pedlar epic-seller”, genre, text, concept, context

Halkbilimi disiplini içinde yapılan
akademik çalışmalarda, “tür”ün ne olduğu ve türlerin nasıl tanımlanması
gerektiği tartışmalarına sık tanık ol-

maktayız. Bu disiplinde metinlerin
“tür” vurgusunu öne çıkararak okunmaya çalışıldığı ve meseleye kuramsal
bir çerçeveden yaklaşılmadığı takdirde
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tartışmaların, bir türün karşısına başka bir tür ve bir tür tanımının karşısına alternatif olarak başka bir tanım
önerileri üzerinden seyretmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak türler, mutlak kural ve prensipleri ile değil, soyut
kavramları ile üzerinde uzlaşıya ve
tanımlamaya açık olabilecektir. İkinci
olarak bağlam ise halkbilimine çağdaş
ve kuramsal yaklaşımlarda metinleri anlamak bahsinde olanak sunacak
baskın olgu olarak düşünülmektedir.
Bu nedenle söz konusu tartışmaların
“tür ve metin” ilişkisi önceliği ile değil,
“kavram ve bağlam” üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunmaktayız.
Unutulan bir gelenek olarak değerlendirdiğimiz gezginci destancılık ise, konuya ilişkin hipotezlerimizi bir katkı
olarak temellendirebilmemiz için bize
imkân sağlayacaktır. Bu çerçevede öncelikle gezginci destancılık mesleğini
ilgili literatüre yeniden hatırlatmak
gereğini duyuyoruz.
Reşat Ekrem Koçu’nun ünlü İstanbul
Ansiklopedisi’nde
Sermet
Muhtar Alus, hatıralarına dayanarak Osmanlı’nın son dönemindeki
İstanbul’un destan satıcılarını maddeler. “Gazetelerde birkaç satır ile kaydedilen fakat muhitinde geniş tepkilere sebep olmuş” olayların, yerinden
haber alan halk şairleri tarafından
destanlaştırıldığını ve bu destanların müstakil sayfalara bastırılarak
tıpkı gazeteler gibi satıldığını, hatta
bu destanların gazetelerden de daha
yüksek tiraja ulaştıklarını belirten
Sermet Muhtar Alus, satıcıların Galata Köprüsü’nde, Kapalı Çarşı’da,
şehrin meydanlarında “yayık ağızla,
çatlak sesle, bazıları da makamlı nağmeler yaparak ellerinde pembe, mavi,
yeşil, sarı kâğıtlara basılmış destan
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varakpâreleri” ile dolaştıklarını söyler. Devlet yöneticilerine düzülen
methiyeler ve politika; savaş, büyük
deprem, yangın ve salgın hastalık gibi
felaketler; sonu ölümle biten aşk maceraları ve özellikle de popüler dedikodular; cinayet, intihar ve kaza gibi acı
veren haberler bu destanların konularını oluşturabilir. Gezginci destancılar, “üç otuzundan sonra komşunun
delikanlı oğluna abayı yakan, karasevda getirip kendini Kızkulesi’nden
denize atan kaynanamın destanı! On
para!” veya “[i]nce hastalıktan ölen
meşhur tulumbacı Çiroz Ali’nin destanı! On para!” biçimindeki örneklerdeki
gibi sözleri çığırtkanlık yoluyla söyleyerek, toplumda sık rastlanmayacak
ve ancak tam da bu nedenle toplumun
rağbet göstereceği üzüntü verici veya
mizahi konularda, kurgusal ya da
gerçek olaylara dönük olarak üretilen
destan manzumelerini satarlar (c. VIII
1966: 4520-24).
Gezginci destancıların izini sürdüğümüzde, vilayetlerde matbaanın
gelişimine paralel olarak mesleğin
İstanbul’dan Anadolu’nun çeşitli yerlerine doğru taşındığını görüyoruz.
Millî Kütüphane arşivinde yer alan
tek sayfa hâlindeki destan numunelerini dikkate aldığımız takdirde bu
mesleğin Anadolu il ve ilçelerinde
1940 ile 1960 yılları arasında oldukça yoğunlaştığını fark ediyoruz. Türkiye sahasında gezginci destancılar,
matbaaya ve kâğıtların nispeten daha
ucuz hâle gelmesine endeksle özellikle
bu yıllarda yaygınlık göstermektedir.
Destancı âşıkların elektronik sözlü
kültüre geçiş süreci ise asıl olarak,
pazar yerlerinde ve benzeri sosyal
mekânlarda destanlarını nağmelerle
okuyarak satan veya hoparlör kullahttp://www.millifolklor.com
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nan destancıların bir süre sonra seslerini kaydederek boyunlarına astıkları
pilli teyplerle dolaşması neticesinde
başlamıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde radyo ve televizyonun Anadolu’da
yaygınlık kazanması ile birlikte bu
meslek, de facto ortadan kalkma eğilimi göstermiş ve yerini destanlarını önce plâk ve sonrasında kasetlere
doldurarak kayıt altına alan âşıklara
bırakmıştır. Destanlarını besteleyerek
plâk ve kasetlere okuyan söz konusu
âşıklardan bir kısmının, daha öncesinde gezginci destancılık mesleğini
icra etmiş olmaları, âşık edebiyatında
destan türünün sözlü kültürden matbaaya ve ardından elektronik sözlü
kültüre geçiş süreçlerini tedricen göstermesi bakımından ilgi çekicidir.
Millî Kütüphane arşivlerini tarayarak ulaştığımız dokümanlara göre,
gezginci destancılık geleneğindeki
manzumelere verilen başlıkları şöyle
örneklendirebiliriz: “Londra’ya Düşen Tayyaremizin Destanı”, “Urfa’da
Beş Yüz Lira İçin Öz Ağabeysini Beş
Kurşunla Öldüren Zalim Kardeşin
Destanı”, “Bafra’da Anasını Keserken Taş Olan Delikanlının Destanı”,
“Almanya’dan Geldiği Gece Kayınları Tarafından Öldürülen Mehmet’in
Destanı”, “Yıldızeli’nin Dav[u]lalan
Köyünde Evden İpi Alıp Ormanda
Kendisini Asarak İntihar Eden Nişanlılı Güldeste’nin Acıklı Destanı”,
“Allı Gelin ve Yeni Güveyin Destanı”.
Görüldüğü üzere destanlarda “ibret
verici” içerikteki olaylar sansasyonel
başlıklar ile sunulmaktadır. Bu durumda halk edebiyatında destanları,
gelenek oluşturan bir kavram olarak
değil, sadece bir tür tasnifi olarak ele
almamız hâlinde, asıl olarak popüler
edebiyata kayıtlı olan bu ürünlerin de
http://www.millifolklor.com

bağlamları içinde bir destan olduklarını, hatalı bir düzlemde kabul etmemek
gerekecektir. Ancak Felix J. Oinas,
“Halk Destanı” makalesinde sözlü kültürün bu ürünlerini tanımlarken “sıra
dışı insanların maceralarını anlatan
açık ve süslü bir dille ve öykü biçiminde oluşturulmuş şiirlerdir” (2007: 96)
der. Bu kapsamda destan, popüler anlamda sözlü veya yazılı hâlde bulunan
geleneksel epik anlatılardan modern
edebiyat ürünlerine kadar çok geniş
bir yelpaze içerisinde esnek bir biçimde tanımlanma olanağı bulur.
Halkbiliminde ‘Tür ve Metin’
Problemleri
Halkbiliminde literatürün temelkoyucu meselelerini oluşturan türlere
yönelik tanımlamalar ve bu çerçevedeki verili pratikler, şüphesiz sık tartışılan problematiklerin başında gelir.
Buna rağmen tür (genre) konusunda
ortak bir düzlemde uzlaşma söz konusu olmamıştır. Bu bağlamda Alan
Dundes’ın, halkbilimi disiplininde
“bütünüyle tanımlanmış bir türe rastlanmamaktadır” (Dundes 1964, Dan
Ben-Amos 2011’den: 228) yönündeki tespiti dikkat çekicidir. Bu durum
folklor ürünlerinin doğası gereği dinamik ve geçişken bir özelliğe sahip
olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu
nedenle sözlü ve yazılı folklorik edebiyat ürünlerinin konumlarını sabitleyen ve geçişken durumlarını sınırlandıran mutlak tür tanımları da bütün
metinleri kuşatamayacağı için kimi
geçersizliklere açık durumda olacaktır. O hâlde türler üzerine tanımlamalar, halk edebiyatı derslerinde ve
sadece metin toplama ile tasniflerden
ibaret akademik yayınlarda kategorik
bir kolaylık sağlamak amacının dışına
çıkılarak, ilgili disiplinin terminolo-
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ji sorunlarını çözmek adına yeniden
değerlendirilmelidir. Bu noktada Richard Bauman’ın “Tür” makalesinde
altını çizdiği, folklor için tür konusunda iletişim pratiklerinin esas alınması
ve tür sunumlarının üretim ve yorum
süreçlerinde esnek ve yönlendirici bir
çerçeve çalışması olması gerektiği savı
önem kazanır (2006: 169).
Jacques Derrida’nın, Edebiyat
Edimleri adlı derleme kitabındaki
“Tür Yasası” makalesinde yer alan
şu tespitler, bizim tartışma konumuz
açısından önem taşır: “Bir metin herhangi bir türe ait değildir, her metin
bir ya da birkaç türe katılır1. Türsüz
metin yoktur, her zaman bir tür ve[ya]
türler vardır, yine de böylesi bir katılım hiçbir zaman aidiyet anlamına
gelmez” (2009: 249). Derrida’nın “metin” vurgusunu ön plâna çıkararak
koyduğu hipotezden hareketle bu yapısökümcü analizi “tür” üzerinden de
sürdürebiliriz: Bir tür, mutlaka birden
fazla metnin mensup olduğu ortak
noktaların üzerine tanımlanmıştır: İki
farklı metin arasında, bu metinlere bir
ya da birden fazla yönüyle mütekabil
olan başka metinler yer alabiliyorsa,
bir başka deyişle iki metin arasındaki mensubiyet bağlarından oluşan bir
gelenek söz konusu ise tür açığa çıkar.
Halkbilimi disiplini, bir biyoloji
değildir ve dolayısıyla folklorik türler
taksonomiye kuralcı imkânlar tanımaz. Bir kavram olarak tür, sadece
birtakım türsel niteliklerinin metinler
üzerindeki ortak temsiliyle somutlanabilir. Bir metnin içinde, birden fazla
türe ait nitelik bulunabilir; her türsel
nitelik de kendi çizgisindeki başka
metinlerle ayrıca yeni bağlar kurabilir. Böylece tür, bir gelenek yaratır ve
adlandırılır. Ancak öte yandan zaman

54

ve uzam, başka bir deyişiyle kronotop,
metnin bağlamsal sınırlarını belirlemek durumundadır. Bu nedenle, folklor nesnesi olan metindeki bağlam ile
belirlenen türsel niteliklerden hâkim
olanı, metnin türün adı ile anılmasına
yol açar: Metne atfedilen tür adı, asıl
olarak hâkim türsel niteliğin yerine
ikame edilir. Burada altı çizilmesi gereken, hâkim olmayan türsel niteliklerin, asla metnin dışında olarak kabul
edilemeyeceğidir.
Söz konusu değerlendirmeleri somutlayarak sürdürmek gerekirse bir
metin; konusu, ezgisi ve en önemlisi
belirleyici olarak bağlamı itibariyle ağıt olarak kabul görebilir. Ancak
bir ağıt metni, kendi içerisinde başka
bir türün nitelikleri ile de yakından
temas kurabilir. Örneğin ilk bakışta
karşıt gibi görünse de bir ağıt metni
içerisinde mizahi veya müstehzi bir
karakter de bulunabilir. Bu durumda
metin yine ağıt olarak kabul görecekse
de içerdiği mizaha veya istihzaya ait
olan türsel nitelikleri de gözden kaçırmamak gerekecektir.2 Öyle ise metni
ağıt türüne ait değil, mensup olarak
düşünmek bu hâliyle daha doğru olacaktır.3 Çünkü tür ile aidiyet ilişkisi
kuran metin değil, türün nitelikleridir. Bu noktadan hareketle, tür tanımları ve tasnifler anlamsız değildir. Ancak folklorik edebiyat nesnelerini türü
öne çıkarak okumak yerine, öncelikle
metni bir tür sınıfında kabul etmemizi
gerektiren kronotopun belirleyiciliğini
ve metnin bağlamını dikkate almak
asıl olarak gerekli olacaktır. Bu anlamda halkbilimi alanında metinleri
sosyal ortamlarından yadırgatmak ve
türleri mutlak yapısal tasnifler hâline
getirerek düşünmek yerine, metin ve
tür ilişkisinde sözünü ettiğimiz okuma
http://www.millifolklor.com
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biçiminden hareketle, metinleri ortak
bağlar ve bağlamlar, türleri ise kavramlar düzeyinde anlamak gerekecektir. Çünkü düşünsel anlamda tanımlanabilir olan türün bizatihi kendisi
değil, işaret ettiği soyut kavramıdır.
Böylece bu disiplinin yerleşik alışkanlıkları kırılacak, yapılan çalışmalardan da bir sonuç üreten kuramsal ve
bilimsel pratikler gelişecektir.
‘Gezginci Destancılık’ Ekseninde Tartışmalar
Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojikleşmesi adlı kitabında, matbaa ile birlikte kelimeler
üzerinde yeni bir mülkiyet ilişkisinin
baş gösterdiğini, matbaanın sözü bir
meta hâline getirdiğini belirtir. Matbaa ile somut hâle gelen, bir bakıma
dokunulmazlık kazanan şiir, intihal
konusundaki karşı çıkışları da meydana getirir (2010: 155-56). Sözlü kültür,
halkın “mîrî malı”dır. Sözlü kültür
içinde kültürün yapısı gereği bir sözün
“uğrusu” ve aidiyeti hiç sorgulanmamıştır. İntihal düşüncesi yazılı kültürün ürünüdür. Ancak bu durum yazma
metinler için değil, daha ziyade Walter
J. Ong’un da belirttiği gibi, matbaa ile
dağıtımı yapılan yazılı metinler için
geçerlidir. Manzumelerini matbaada
kendi mahlasları ile bastıran ve birçok
kopyasını dağıtan destancı âşıklar, ticari kaygılarla mesleklerini icra ettikleri için, artık söz bir meta değeri ile
birlikte karşımıza çıkar. Bir ötekinin
metinlerini değerlendiren, kendisine
temellük eden destancı âşıklara bu dönemde tanık oluruz. Böylece halk şiiri
alanındaki sözlü kültürün metinlerarası ilişkisine yeni bir “metinlerarasılık” daha eklenir: Bir yandan geçişken
ve dinamik sözlü kültür devam ederken, öte yandan bu kez yazılı kültür
http://www.millifolklor.com

içindeki intihal fikri ortaya çıkmıştır.
Destancılar arasındaki yeni söz alışverişi, sözlü kültürden farklı olarak
ticari bir kaygıyı beraberinde taşıdığı
için artık intihal olarak değerlendirilir. Tam olarak bu nedenle gezginci
destancılar, destan örneklerine “her
hakkı mahfuzdur” ibaresini koyma ihtiyacı hissetmişlerdir.
Finansal kaygı konusunda destancılar ile gelenekteki ücretli ağıtçılar
arasında da bir ilişki kurmak mümkün
görünmektedir. Çünkü destancılar, bir
performans etkinliği olarak şehir meydanlarında, pazar yerlerinde ve tren
garlarında ellerindeki üzüntü verici
metinlerin içeriklerine dönük olarak
tıpkı ücretli ağıtçılar gibi ağıt yakma
taklitleri yaparlar. Sadece destancıların metinlerine odaklanmamız hâlinde
bu destanlar ile ağıt türü arasında bir
ilişki kurmak ve ürünleri ağıt-destanlar olarak yorumlamak ilk evvel akla
gelecektir. Ancak bağlamı dikkate
aldığımızda, metinlerde ağıt türüne
ait niteliklerin bir pazarlama imâlatı
olarak kullanıldığını görmek mümkün
olacaktır. O hâlde bu destanların folklorik niteliğinin yanında fakelore niteliğini de dikkate almak gerekecektir.
Bu noktada, fakelore tartışmaları için
de bir argüman öne sürebiliriz: Destancılar, ısmarlama üzerine de ürünlerini kaleme alabilmektedirler. Âşık
Mustafa Aydın, Özkul Çobanoğlu’na
verdiği bir mülakatında durumu şöyle dile getirmektedir: “[A]ilesinin bir
bireyini kaybetmiş veyahut başka bir
felakete uğramış [birisi] bana gelip bir
destan isterse, ben hemen sazımı alır
adamın derdini dinler eğer dayanabilecekse destanı yazıp söyleyip veriyorum” (Çobanoğlu 2000: 157).
Yaşar
Kemal,
Radikal
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Gazetesi’nde yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki bir konuşmasında
eserlerine kaynaklık eden destanları
ve destancıları şu şekilde anlatır:
Bütün Çukurova’da âşıklar, destancılar dolaşırdı. Ben destancılara
çok meraklıydım. […] Çıraklığını yaptığım Çukurova’nın büyük gezginci
destancılarından öğrendiğim destanları Toroslarda köy köy dolaşarak
anlatır, bir yandan da ağıtlar, büyük
halk şairlerinden şiirleri toplardım.
[…] Usta bir destancının anlatımı ezber değildir. Anlatıcı her anlatışında,
halkın ona katılmasına göre, yeniden
yaratır (2009: 16).
Alıntıda Yaşar Kemal’in destancıların ezberlemediği, her anlatı nesnesinin anlatıcı ve dinleyici arasındaki
diyalektik iletişim ilişkisi içerisinde
yeniden yaratıldığını ifade eden sözleri önem taşımaktadır. Çünkü burada
Richard Dorson’un Günümüz Folklor
Kuramları kitabında özetlediği Parry
ve Lord’un “sözlü formül kuramı”na
denk düşen bir düşünce dile getirilmiştir. Bu kurama göre sözlü kültür
ezberlemez, her seferinde anlatıyı yeniden üretir (2006: 60). Bu düşünce
folklorun bağlamsal olarak okunmasına da önemli kapı aralamıştır. Birincil
sözlü kültür döneminde destancıların
bağlama göre anlatısını yeniden üretmesi, destanların matbaa ortamında
bastırılması ile yazılı kültür içinde
yeni bir kimlik kazanmıştır. Destancıların yazılı metinlerinde destan, artık
mevcut hâliyle yeniden üretilemeyecektir. Ancak öte yandan yeni durumda destancı, ürünlerini satabilmek
adına dolaşırken metinde yer alan
ifadeleri dönüştürecek ve müşterilerin
taleplerine göre yeniden üretmeye devam edecektir.
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Destanlar, Anadolu vilayetlerinde
kitle iletişim organlarının ve haberleşme imkânlarının sınırlı olduğu sözü
edilen dönemlerde tıpkı günlük gazete
haberleri gibi bir fonksiyona da sahip
olmuştur. Örnek olarak toplum, Hekimoğlu diye bilinen bir soylu/sosyal
eşkıyanın vurularak öldürüldüğünü,
Kıbrıs Harekâtı’nda Cengiz Topel adlı
pilotun şehit edildiğini ve harekâtın
neticelerini veya mahalli çevrelerde
olup biten birtakım olayların bilgisini
bu destanlardan öğrenir. Bu nedenle
gezginci destancılar da günümüzde
basın mensuplarının haber takip etmesi gibi, kendilerinin üzerine destan
söyleyeceği ve yazacağı birtakım olayları takip ederler. Bu durum etrafında
düşündüğümüzde folklor nesnesi olan
destanlar işlevsel anlamda gazete haberi, bir edebiyat öznesi olan âşıklar
ise karşımıza tıpkı bir muhabir olarak
çıkmış olur. Çünkü âşığın ve anlatının asıl kişisinin dilinden tahkiye edilen bu destanlarda şiirsel estetik geri
plâna itilirken daha çok haber iletme
ve bilgilendirme yönüyle retorik açığa
çıkar. Destanları satın alanların, edindikleri metinleri okuma yazma bilmeyenlere sosyal mekânlarda sesli olarak
okuması ile de bu haberlerin aktarım
süreci başlamış olur. Bazı destanlar
yeniden sözlü kültür içinde dolaşıma
girer ve anlatı çeşitlenir. İmâl edilen
bu metinlerin haber niteliği taşıdıklarını dikkate alarak söylemek gerekirse, destanların gerçek bir olayı mı,
yoksa inanılan sözlü tarihi mi dile getirdiğini sadece somut metinlere odaklanarak anlamanın da söz konusu olmayacağını göz önünde bulundurmak
gerekecektir. Âşık Hüseyin Balkış’ın,
“Ünye’de Vurulan Hâkimin Destanı”
adlı manzumesinden şu dizeyi haber
http://www.millifolklor.com
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anlatımını ağıtlayan destanlara örnek
olarak gösterebiliriz: “Polis inzibat
Mustaya’yı arıyor / Mustafa kurtuldun
mu sanıyor / Nişanlım bunu duymuş
ağlıyor / Ağlamasın nişanlım kader
böyle imiş” (1960).
Sonuç olarak türlerin, edebiyat
tarihi için konumlanan ve belirli birtakım mutlak kural ve kriterleri olan
bir tasnif metodu olarak değil, ihtiyatlı yaklaşımla soyut ve kavramsal
bir araç olarak kullanıldığı takdirde
anlamlı olacağını ve dahi metinleri
bir türe mensup kabul etmenin ancak
içerdikleri türsel nitelikleri ile imkân
dâhilinde olacağını savunmaktayız.
Bu minvaldeki düşünceyi, gezginci
destancı âşıkların birincil sözlü kültür
ile matbaa ve elektronik sözlü kültür
arasındaki dönüşüm aşamalarında
üretilen manzumeleri üzerinde sınadığımızda, folklor nesnesini sadece metne ve türe ilişkin yorumlamalarla ve
bağlamları ihmal ederek anlamanın
mümkün olmadığına değindik. Çünkü gezginci destancıların ürünleri,
örneğin ağıtların türsel niteliklerine
de sahip olabilmektedir. Bunun dışında destanlar, tıpkı bir gazete haberi
biçiminde de okunabilmektedir. Öte
yandan söz konusu destanları popüler
edebiyatın bir başlangıcı olarak değerlendirirsek, ürünlerin patronajın
etkisiyle imâl edildiğini de görebiliriz.
Öyle ise özellikle bir kültürel ortamdan diğerine geçiş aşamalarında, geleneksel tür adlandırmaları üreticileri
için varlığını devam ettirse de bağlama odaklanılmadığı takdirde halkbilimi araştırmacısının tipik tanımları
geçerliliğini yitirir: Bu yönüyle mutlak
tür tanımları geleneksel ürünleri dahi
açıkça hükümsüz bırakabilir.
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NOTLAR
1
Jacques Derrida’nın tür hukukunu ortaya
koymak için aidiyete alternatif olarak vurguladığı “katılım” kavramını biz, yine dâhil
olmak anlamında “mensubiyet” biçiminde
anlıyor ve kullanıyoruz.
2
İsmail Görkem, “Anadolu Türk Ağıtlarının
Mizahî Karakteri Hakkında Bir Değerlendirme” adlı makalesinde ağıt türünde olan
ve ancak fıkraların türsel niteliklerine de
sahip olan metinlerden söz eder. Bu makaleden alıntı ile şu örnek sunulabilir: “Ne
deyim de [ne] ağlayım / Ölü bizim olmayınca / Birer birer tükenir mi / Kırkar kırkar
ölmeyince” (2006: 154).
3
Aidiyet ve mensubiyet kavramları arasında tayin edici bir sınır çizgisi çekilmediği
takdirde, tür tanımları ve folklorik anlatı
nesneleri arasında öngörülen bağlarda bir
zorunluluk olarak düşünsel “kategori hataları” meydana gelecektir.
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EVVEL Mİ GELSİN SONRA MI? MASALI İLE
GÜNDEŞLİOĞLU HALK HİKÂYESİNİN ARKETİPSEL TAHLİLİ
The Archetypical Analysis of the Tale of “Will it happen earlier or later?”
and Gündeşlioğlu Folk Story

Okan ALAY*
ÖZ
Analitik psikolojinin kurucusu ünlü psikolog ve düşünür Jung, arketiplerin aslında tüm insanlığın ortak değerleri olarak geçmişten bugüne, kuşaktan kuşağa aktarılan imgeler olduğunu söyleyerek
onun bireyin günlük yaşamından çeşitli edebî ürünlere kadar çok değişik alanları etkilediğini belirtir.
Özellikle masal, destan ve halk hikâyesi gibi anlatmaya dayalı türlerin sembolik dil ve ortak bilinçdışıyla ve özellikle de mitlerle yakın bir bağı mevcuttur. İşte bu anlatılardaki sembolik dil ve onlardaki
arketiplerin gün yüzüne çıkarılması için Campbell’in “ayrılış-erginlenme-dönüş” formülünü kullanarak şifrelenmiş olan bilgiye-gerçekliğe ulaşmak mümkün olabilmektedir.Masal veya halk hikâyesinde
kahraman “ayrılış-erginlenme-dönüş” arketiplerine uygun olarak bireyleşme sürecini tamamlamak
için serüvene atılmaktadır. Bu süreçte “yüce birey”, “gölge”, “anima-animus”, “iç/tüm benlik” areketipleri anlatı içerisinde sembol değerlerle örülü serüven boyunca rol almaktadırlar. Bu arketiplerin tahlil
edilmesiyle eserlerdeki sembolik değerlerin ortaya çıkarılması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada
“Gündeşlioğlu Hikâyesi” ve “Evvel mi Gelsin, Sonra mı?” metinlerine dair yapılan tahlilde görüldü
ki, arketipsel sembolizmin anlatmaya dayalı türlerde uygulanmasıyla, aslında metin gerçekliğindeki
süreçlerin zannedildiği gibi tesadüfî olmadıkları, aksine yüzyılların birikimsel bir yansıması olarak
bilinçli bir değişim-dönüşümün göstergeleri olarak var olagelmektedir. Metinlere yansıyan bu arketiplerin çözümlenmesi sonucunda hem insanlığın ortak birikiminin sembolik dil aracılığıyla çeşitli edebî
eserlere nasıl yansıdığı tespit edilebilecek hem de geçmişten günümüze taşıdıkları çok katmanlı anlamları gün yüzüne çıkarılmış olabilecektir.
Anahtar Sözcükler
Masal, halk hikâyesi, bilinçdışı, arketipler ve arketipsel tahlil.
ABSTRACT
Saying archetypes that are, indeed, collective values of humanity and are images handed down
from past to present, from generation to generation, Jung - a prominent psychologist, thinker and the
founder of analytical psychology states that they affect many fields from daily life of individual to various literary works. Especially types of oral narrative art such as tales, epics and folk stories have close
relations with symbolic language and collective unconscious, especially with myths. Using Campbell’s
“separation-initiation-return” formula in order to unearth symbolic language and archetypal in these narratives will help to reach encoded information/reality. In tales and folk stories, hero embarks
on adventure to complete his individuation process in accordance with “separation-initiation-return”
archetypes. In the process “the wise man”, “shadow”, “anima-animus”, “ego” archetypes take roles in
the narrative through the adventure knitted with symbolic values. Thanks to the analysis of those archetypes, it becomes possible to bring symbolic values in the works to light. Thus, cultural hinterlands
of the works and their multilayer meanings passed from past to present will be able to be unearthed.
In the analysis done within this study related to the texts of “Gündeşlioğlu Hikâyesi” (The Story of
Gündeşlioğlu) and “Evvel mi Gelsin, Sonra mı?” (Shall it Come First or Later?), it has been observed
that by adapting the archetype symbolism in narrative types, the processes throughout the reality have
not been coincidental but the conscious indicators of change and conversion by the collective reflections of centuries. As a result of the analysis of these archetypes reflected in the texts, not only how the
collective values of humanity have been reflected to the literary works via symbolic language will be
determined but also the multilayer meanings from past to present will be revealed.
Key Words
Folk tale, folk story, unconscious, archetypes, archetypical analysis
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1. Giriş
Anlatmaya dayalı edebî türlerden biri olan masallar, destan, menkıbe, halk hikâyeleri gibi geçmiş yüzyılların, uzun tarihsel serüvenin bir
yansıması olarak insanlığın ortak bilinçdışından izler taşıyan eserlerdir.
Genelde bu eserlerde özelde ise çalışma konumuzu teşkil eden ve masal ile
halk hikâyesi varyantlarıyla burada
yer verdiğimiz “Evvel mi Gelsin, Sonra
mı?” adlı metinde işte bu bilinçdışının
yansıması olan ve bir nevi çözülmeyi
bekleyen kodlar görünümünde olan
semboller dizgesi vardır. Bu dizgenin
çözülüp sembollerin ardına gizlenmiş
olan gerçekliğe ulaşabilmek için de
arketipsel yaklaşımın olanaklarından
yararlanmak mümkündür.
Sembolik dil ve ortak bilinçdışıyla yakın bir bağı olan masalların
aynı zamanda mitlerle de bir ilişkisi
olduğu bilinmektedir. Bu konuda Eric
Fromm; mitoslar ve masallar kendilerini sembol dili aracılığıyla ifade etmiş
geçmiş zaman bilgelikleri ve özdeyişleridir, (Fromm 1990:211) diyerek ikisi
arasındaki bağı belirtmektedir. Sembol dilinin çözümlenmesiyle masallarda ve az da olsa halk hikâyelerine
aksetmiş olan arketipler gün yüzüne
çıkartılabilir.
Carl Gustav Jung, “Bilinci etkileyen ve her insanın ortak bilinçdışını
oluşturan içteki ortak etkenlere arketipler adını verir.” (Gökeri 1979: 10)
Arketipler bilinci etkileyen güç olduğu
kadar aynı zamanda ortak bilinçdışının oluşturulması sürecinde rüyalar,
masallar ve mitoslarla da bağlantı içerisinde varlıklarını sürdürmektedir.
Bu olguların tespiti ve incelenme-
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si sürecinde yeni bir yaklaşım gelişmiştir: “Carl Gustav Jung’ın ‘arketipler’ terimiyle kuramsallaştırdığı olgu;
en eski dönemlerden beri rüyalarda,
mit ve masallarda tekrar eden evrensel ilksel imgelerin, anlatılardaki
örnekleri dikkate alınarak psikanalitik yaklaşımla incelenmiştir.” (Özkan
2006: 3)
Araştırmacının metinlere yansıyan bu arketipleri tespit edip çözümlemesi sayesinde hem metnin sembolik
dil çözümlenmiş olur, hem de insanlığın ortak birikiminin çeşitli edebî
eserlere nasıl yansıdığı tespit edilmiş
olur.
2. Arketipsel Yaklaşım
Arketipsel yaklaşım kavram olarak “ilk örnek”, “prototip” sözcüğüyle
eş anlamlı olan ve özü itibariyle insanlığın ilk-eski dönemlerinden beslenerek şekillenen “arketip”i eksen alan
bir metottur.
Bilindiği üzere insanların uzun
yıllar boyunca karşılaştığı benzer
olaylar, bir süre sonra insanlar için
belli davranış kalıplarına dönüşmektedir. Bunun neticesinde de; “Her
insanın hayatı boyunca karşılaştığı
anne, baba, kadın, erkek gibi rol ve
kavramlarla; eş, arkadaş bulmak, yolculuğa çıkmak gibi durumlar arketip
denilen “şablon”ların oluşmasına sebep olmuştur. Bu nedenle arketipler
için belli sosyal ve psikolojik durumlar
karşısında ortaya çıkmış “ilk örnek”
tanımlaması yapılır. Bu kalıplar kuşaklar boyunca aktarılmaya başlanmış ve kolektif bilinçdışının içeriği haline gelmiştir.” (Işık 2009: 10)
Analitik psikolojinin kurucusu
Jung, arketiplerin aslında tüm insan-
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lığın ortak değerleri olduğunu, onların
geçmişten bugüne kuşaktan kuşağa
aktarılan imgeler olduğunu söyleyerek onun bireyin günlük yaşamından
çeşitli edebî ürünlere kadar çok değişik alanları etkilediğini belirtir. “Anima-animus”, “Gölge”, “İç/Tüm Benlik”
ve “Yüce Ana” arketiplerini de gelişim
esnasında ortaya çıkan arketip yapılar
olarak tanımlamıştır. (Jung 1999: 62)
Alsında pek çok halk anlatısında
kendini var eden ve simgelerin diliyle
gerçekliğini sağlayan arketipler için
Ender Gürol motifler bağlamıyla şöyle
der:
“Bütün mitoslar, efsaneler, peri
masalları insanların evrensel davranış kalıplarını imgelerle dile getirir.
Tarih boyunca yinelenen bu motifler
türlü şekillere bürünerek ortaya çıkmaktadır” (Gürol,1993:199)
İşte sembollerle kendine hayat
bulan arketipler bizim çalışmamızda
yer verdiğimiz sözlü kültür ürünlerinden masallarda, halk hikâyelerinde
Joseph Campbelli’in “ayrılma-erginlenme-dönüş” olarak adlandırdığı yolculuk sırasında ortaya çıkmaktadır.
“Bu anlatılarda kahramanın evinden
ayrılarak uzak ülkeye varışı, orada
başından geçen türlü maceraların ardından bir ödülle geri dönüşü şeklinde
tezahür eder.” (Işık 2009: 13)
Temel ilkelerini psikoloji biliminden almakla birlikte tarih, sosyoloji ve
antropoloji gibi bilim dallarıyla diğer
eleştiri yöntemlerinden de yararlanan
bu yaklaşım, esas itibariyle esere dönük bir yaklaşım yöntemidir. Batıda
özellikle 1940’lı yıllarda “eser-okur”
ilişkisini dikkate alarak uygulanmaya
başlamıştır. Başta epik ürünlerde, des-
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tanlarda ve yine masal, halk hikâyesi
gibi mitolojik anlatılardan izler taşıyan ürünler olmak üzere pek çok eserde bu yöntemin uygulanabilirliğinin
önemli sonuçlar verdiği görülmüştür.
Ülkemizde ise son yıllarda yeni yeni
uygulanmaya başlanan bir yaklaşım
olarak dikkatleri çekmeye başlasa da
yapılan çalışmaların henüz yeterli olmadığını söylemek mümkündür.
3. Evvel mi Gelsin, Sonra
mı? Masalı ile Gündeşlioğlu Halk
Hikâyesinin Arketipsel Tahlili
Anlatı tarihine bakıldığında bir
nevi insanlık tarihinin kronolojik serüveniyle koşut bir yapının var olduğunu görmekteyiz. Tarih öncesi dönemlerden sözlü anlatımın yoğunluk
kazandığı destansı devirde “mitler
anlatısı”nın yoğunluk kazandığı bir
mitoslar çağı egemendir. Yazıya geçişle birlikte mitolojiden destanlara,
masallara, halk hikâyelerine doğru
akan bir gerçekliğe yönelişin başladığı “eposlar çağı anlatısı”nın egemenliği görülür ve nihayetinde günümüze
doğru ise anlatının çağdaş türlerinde
roman, öykü ve şiir gibi türlerde artık sanılanın aksine mitolojik anlatı
tamamen kaybolmayıp kılık değiştirerek bu modern gerçekliğin dünyasında
geçmiş yüzyılların, bin yılların tarihinden izler taşıyarak yeni dünyada
kendilerine yer bularak “modern çağın
anlatısı”nı oluştururlar.
Yukarıda değindiğimiz kronolojik
akışa uygun olarak orta dönem yapısından beslenerek günümüze değin
sözlü anlatım yoluyla ulaşabilen bir
Bingöl masalı ile yine bu masalın halk
hikâyesi varyantı olarak yaşam bulan
Gündeşlioğlu Hikâyesi’ni bir arada ar-
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ketipsel öğeler bakımından değerlendireceğiz.
“Bu metinlerdeki öğelerin anlamını araştırmayı esas alan arketip
eleştirisinde amaç, bu öğelerin estetik
yaşantıyı meydana getiren yapısını
değil, çok eski çağlardan beri insanları
etkileyen, onlara derinlerden seslenen
birtakım ölümsüz arketipleri ortaya
çıkarmaktır.” (Moran 1994: 201)
Edebî eserlerde sembolik dilin
çözümlenmesi ve arketiplerin ortaya çıkarılması için öncelikle “yazarın
farkında olmadan kullandığı mitos
dili, arketip karakterleri, olay örgüsü
kalıpları gibi öğelerden yola çıkılarak
eserin anlamı çözülmeye çalışılır.”
(Moran 1994: 206) Böylece metinler
ardındaki örtülü gerçekliğe ulaşmak
mümkün olabilir.
Burada inceleyeceğimiz her iki
metin de aslında masal olup halk arasında ve tip kataloglarında “Gençlikte
mi İhtiyarlıkta mı?” (Alptekin 2002:
262-265) adı ile bilinen anlatının
Bingöl’de “Evvel mi Gelsin Sonra mı?”
(Alay 2005: 210-213) adıyla bir masal
varyantı ve “Gündeşlioğlu Hikâyesi”
(Elçin 1988: 102-104) adıyla da halk
hikâyesi varyantı olarak ortaya çıkmaktadır.
Sözü edilen her iki metin, masal
ve halk hikâyesi metinleri, aslında ortak epizotlar etrafında teşekkül etmiş
olup değişik kişi, yer, zaman ve objelerle bir olay örgüsü zinciriyle anlatıla gelmiştir. Bundan dolayı “Evvel mi
Gelsin Sonra mı?” adlı metinin özetini vererek yeri geldiğinde kullanılan
sembol ve arketipler bakımından diğer
varyantlardaki ortak veya ayrılan yönlerine değinilerek ele alınacak; ayrıca
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tespit edilen arketipsel öğeleri anlatılardaki kahramanın sonsuz yolculuğuna koşut olarak Joseph Campbell’in
yöntem ve teorisini oluşturan; “Ayrılma-Erginlenme-Dönüş” olarak adlandırdığı serüveniyle birlikte ele alınacaktır. (Campbell 2000)
3.1. Ayrılma Aşaması
“Ayrılma-erginlenme-dönüş” aşamalarına göre hayat kendi düzleminde akarken oduncu, her günkü gibi
eşeğiyle oduna gider. Bir gün bir “kuş”
karşısına çıkıp üçer gün art arda ona,
başına bir felaket geleceğini, bunun
evvel mi, sonra mı gelmesini istediğini
söyler.
Burada “kuş” olarak, Gündeşlioğlu Hikâyesi’nde Şair Gündeşlioğlu’nun
rüyasında gördüğü “ihtiyar” motifleri
bir arada aslında kahramanı, “ayrılma-erginlenme ve dönüş” evrelerini
tamamlamak üzere serüvene çağıran
birer “aşama arketipi” olarak ortaya
çıkmaktadır.
“Kuş” ve “ihtiyar” bu yönleriyle burada aynı zamanda simgesel bir
çağrı konumunda olup kahramanı serüvene çağırma hususunda rol almaktadır. Görüldüğü gibi metinlerin birinde kahramanın serüvene başlaması
kuşla, diğerinde ise rüyada görülen
ihtiyar motifi ile gerçekleşmektedir.
Burada karşılaştığımız “kuş” motifi
aslında zor zamanlarda ortaya çıkan
“yaşlı derviş” rolünün bir nevi “don değiştirmiş” hali olup özünde birçok gizemi imleyen bir sembol değerindedir.
Bu sembol değer ise yaşlı bilge arketipi olarak rolünü ifa etmektedir.
Rüya motifi ise zaten başlı başına
masallar ve halk hikâyelerinde kahramanı normal yaşamından alıp zorlu
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bir sürece götüren, sınayan ve türlü
aşamalardan sonra onun bireyleşmesini sağlayan bir öğe olarak dikkati
çekmektedir. Burada yer verdiğimiz
Bingöl masalının yanında pek çok
masalda da rüya motifi hep bir çağrı
konumundadır. Elazığ masalı olan
“Allah’ın Belası” adlı masalda (Günay
1975) Hızır, kahramanın rüyasına
girerek onun devlerle olan mücadelesinde onu eşiğe çağıran olgu olarak
dikkat çekmektedir. Yine Çukurova
masalları arasında yer alan “Rüya”
(Şimşek 2001) masalında da medresede okuyan bir çocuk, rüyasını “Hayırdır inşallah!” demedikleri için kimseye
anlatmayarak başını alıp bir serüvene
atılır.
Metinlerde karşılaştığımız “kuş”
ve rüyayla bağlantılı olarak “ihtiyar”
motifleri görüldüğü gibi birer dış güç
olup kahramanın gerçeklerle yüzleşmesini sağlayan bir eşik konumundadırlar. Dolayısıyla kahramanların bu
zorlu yola adım atıp atmama kararları
onlar için bir nevi eşik olarak tanımlanabilir. Çünkü, “kişinin eşiği geçmesi,
doğum ve ölüm arasındaki çizgi kadar
saydam olup gizemli kapıların anahtarını simgeler.” (Şenocak 2009: 111)
Serüvene çağrılan kahraman zorlu sınavı için değişik coğrafya, zaman
ve kültürlerde ortaya çıkan diğer anlatılarda olduğu gibi artık “ayrılma
aşaması”nın eşiğindedir. Kahraman,
evinden, yurdundan ayrılır, bilinmezliğe doğru gider, buradaki anlatılarda
olduğu gibi önce malından-mülkünden, sonra sırasıyla karısı ve iki çocuğundan ayrı düşer; yitirdiği karısı ve
çocuklarını bulmak için kervancı ba-
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şını aramaya koyulur. Bu aşamalarda
kahraman türlü felaketlerle karşı karşıya gelerek “erginlenme aşaması”na
doğru yol almaya başlar.
3.2. Erginlenme Aşaması
Ayrılma aşamasını başarıyla geçen kahraman, artık erginlenme aşamasında “Kahraman, tuhaf biçimde
akışkan, belirsiz biçimlerin düş dünyasında ilerler.” (Campbell 200: 115)
Yani kendisini türlü sınavların içinde
bulur.
“Bu bölümde kahramana erginlenme yolunu gösteren kutsal varlıklar haberci; kahramanın çocukluğuna
ait dünyadan çıkıp erginleneceği, sınavlarla dolu dünyaya geçmesini sağlayan aksiyon, maceraya çağrı olarak
adlandırılmıştır.” (Özkan 2006: 35)
Kahraman, evini barkını kaybettikten sonra karşılaştığı kervancı başına zor anında yardım eder. Ancak
kervancı başı bu iyiliğin aksine onu erginlenme aşamasının zorluklarla dolu
yolculuğuna çıkaracaktır.
“Bu güzel kadın bu adama hiç layık değil, demiş ve bir fırsatını bularak
adamın karısını alıp kaçar. Adam ve
iki çocuğu ortada kalır.” (Alay 2005:
210)
Hain kervancı başı ya da “Gündeşlioğlu Hikâyesi”ndeki yansımasıyla hain köylü, kadını kaçırarak burada
pek çok anlatıda rastladığımız “gölge
(shadow) arketipi”ne “kötülük-haydutluk ve hainlik “nitelikleriyle örnek
teşkil etmektedir. “‘Gölge’ için ruhsal
bütünlüğün ‘karanlık yanı’, ‘karanlık
kardeşi’dir diyebiliriz.” (Gökeri 1979:
18) Benlik ise, “kötü” ya da “aşağılık”
olarak nitelendirdiği bu karanlık gücün olumsuz etkisiyle felaketler serühttp://www.millifolklor.com
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veninde kahramanı sınayan olgu olarak anlatı içerisinde yer alır.
Felaketlerle boğuşan kahraman,
karısını bulmaya çalışır. İki çocuğuyla
yolu bir nehrin kıyısına varır. Bu engeli aşmak için önce çocuklarını karşıya geçirmeye çalışır. Çocuklarından
birini karşıya geçirmeye çalışırken
suya düşürür, diğerini ise kıyıda beklediği sırada bir canavar alıp kaçırır.
Böylece kahraman, eşinden sonra çocuklarından da mahrum kalır.
Görüldüğü gibi burada kabaran
sularıyla “nehir” ve acımasızlığıyla da
“canavar”, hain kervancı başıyla birlikte kahramanı sınayan “gölge”nin
yansımaları olarak yer almaktadır.
Bireyleşme yolunda ilerleyen, iç/tüm
benliği bütünleme çağrısına uyan kahraman “yüce birey arketipi”ne ulaşmak için bu aşamada kendisine engel
olan “nehir” ve “canavar”la yüzleşir.
Özellikle bilinçaltında var olagelen canavar imgesi burada bilinç düzeyinde
onu sınayan varlık olarak ortaya çıkmaktadır.
Yaşamın kaynağı konumunda
olan su, bu kez kahramanın bu evreyi geçip geçemeyeceği konusunda bir
nevi eşik görevindedir. Bilindiği gibi
gerek Dede Korkut Hikâyeleri’nde,
gerekse pek çok masalda su, dişil bir
unsur olarak, doğurganlığı ve yaşamı
simgelemekte, arındırıcı özelliğiyle de
hak ile haksızlığı birbirinden ayıran
bir varlıktır. Ancak bu olumlayıcı özeliklerinin yanında su aynı zamanda
taşkın akan sularıyla sel olup her şeyi
alt üst eden yıkıcı bir unsura da dönüşebilmektedir. İşte, burada su-nehir
bu yıkıcı özellikleriyle anlatılarda
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kahramanı sınayan bir “gölge arketipi” olarak yer alabilmektedir.
Kahramanın çıktığı bu yolda elbette olumlu addedilebilecek, ona
yardımcı olan olgu veya olaylar da
vardır. Çocuklardan suya düşenini
boğulmaktan kurtaran “değirmenci” ile canavarın götürdüğü çocuğu
ölümden kurtaran “çoban” bu olumlu
yönleriyle “dost animus” özellikleriyle
kahramana yardım eden “yüce birey
arketipi”ni oluşturmaktadır. Zira biliyoruz ki “dost animus” yüce birey arketipini tamamlayan unsurlardandır.
“Değirmenci” suyla bağlantılı olarak,
“çoban” ise yaban yaşamıyla bağlantılı
olarak kendi merkezlerinde yer alan
“gölge”lere karşı kahramana adeta Hızır gibi yetişen “yüce birey” arketipleri
olarak belirmektedir.
Erginlenme aşamasında haliyle
kahraman öteki “belde”de mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir.
Kahramanın ölümden kurtarılan iki
oğlu aynı beldede birbirlerinin kardeşi olduklarından habersiz yıllarca
yaşamaktadır. Bu beldede ilginç bir
gelenek vardır: “Kuşla talih belirleme
geleneği”.
“Köylüler bu kuşu havaya salarlarmış. Kuş kimin başına konduysa o
kişi köyün paşası olurmuş. Çocukların
babası köyün bir sokağında tek başına oturuyormuş. Bu kuş uçup adamın
başına konmuş. Köylüler; ‘Bu kuş şaşırmış, tekrar uçuralım,’ demiş. Köylüler kuşu tekrar uçurmuşlar. Kuş gidip
tekrar aynı adamın başına konmuş.”
(Alay 2005: 211)
“Kuş” her defasında da beldede
misafir olan bu adamın başına konun-
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ca o paşa olur. Görüldüğü gibi burada
bir nevi “don değiştirme” olgusuyla
“yüce birey arketipi”nin yansıması
olan “kuş” simgesiyle karşılaşmaktayız. Daha önce kahramanı ayrılma
aşamasında serüvene çağıran simge
değer, bu kez bu aşamada kahramanı
geçtiği aşamalara bağlı olarak ödüllendirmektedir. Gelecek ve talihle ilgili bilinmezlik/belirsizlik bağlamında
“kuş”, burada aynı zamanda kahraman için birçok metinde rastladığımız
“sihirli kılıç, yeşil kuşak, sihirli yüzük,
yardımsever ihtiyar” gibi motiflerle
benzer anlamsal katmanları sembolize etmektedir.
Gündeşlioğlu halk hikâyesinde
ve Bingöl masalında yukarıda belirtildiği gibi “kuş uçurma yoluyla şans
ve kaderin değişmesi” motifine Behçet
Mahir’in anlattığı “Yusuf ile Züleyha
Hikâyesi”nde görmekteyiz: “Üç defa
uçurtulan kuş, her defasında Yusuf’un
başına konunca kölelikten çıkıp padişah olur.” (Sakaoğlu vd 1995: 158)
Erginlenme aşamasındaki bu süreçte kahraman felaketlerle boğuşmaya devam edip birçok olumsuzlukla
sınanırken görüldü ki “kuş simgesi”yle
ayrılık aşamasından felakete giriş yapılırken, aynı şekilde aynı simgeyle bu
kez erginlenme aşamasında kahramanın ödüllendirme sürecinin başlangıcı
ve felaketlerden çıkışın imleyicisi olarak kahramanın yanı başındadır.
Nihayet “Evvel mi Gelsin, Sonra
mı?” masalının “oduncu”su, “Gençlikte mi, İhtiyarlıkta mı?” masalının “çoban”ı ya da “Gündeşlioğlu
Hikâyesi”nin “şair”i yeni beldenin paşasıdır. İki oğlu da paşanın vezirleri-
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dir. Ancak erginlenme aşaması hâlâ
devam etmektedir. Kervancı başının
yolu bu beldeye düşünce, sandukasını
Paşa’ya emanet bırakır. İki vezir bu
sandukanın başında birbirlerine yaşadıklarını anlatınca kardeş olduklarını
öğrenirler. Birbirlerine sarılıp sevinirken sandukadan tıkırtıların, inleme
sesinin geldiğini fark edince sandukayı açıp içine bakarlar. Elleri ağzı
bağlı olan kadın anneleridir. Anne ve
çocuklar birbirine kavuşur. Bu aşamada ödüllendirmeler bu şekilde devam
ederken, “gölge arketipi” ya da “düşman animus arketipi” tekrar sahneye
çıkar, kahramanla olan mücadelesini
sürdürmeye kararlıdır.
Kervancı başı, Paşa’ya onun iki
vezirini şikâyet eder:
“Kervancı başı, Paşa’dan emanetlerini istemiş. Ancak emaneti yerinde
bulamamış ve Paşa’ya durumu anlatmış. Paşa da emir vererek:
Derhal vezirleri çağırın onların
kellesini koparacağım. Emanete ihanet
neymiş görürler! demiş.” (Alay 2005:
212)
Bunun üzerine Paşa, iki veziri
çağırıp onları idam etmek ister. Dikkat edilecek olursa Jung’un “gölge”nin
ikinci beliriş biçimi dediği ve “gölge”
niteliklerin dıştaki bir insan ya da
nesneye yansıtılması (Gökeri 1979:
19) özelliğini burada kervancı başının
bunu, hainlikle suçladığı iki vezirin
şahsına yansıtmasında görmekteyiz.
3.3. Dönüş Aşaması
Kahramanın çıktığı bu simgesel
yolculukta nihayet artık son aşamaya gelinmiştir. Bu düğüm bölümünde
onca sıkıntılara katlanan kahraman,
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erginlenme aşamasında son kertededir. “Gölge” son hamlesini yaparak
kahramanı bir kez daha sınayarak görevini tamamlamak ister.
“Vezirler: Paşam bizi önce bir dinle sonra istersen öldür, demiş. Paşa
kabul etmiş ve onları dinlemeye başlamış. İki veziri ona başlarında geçenleri
ve bu emaneti anlatıp hal mesele bundan ibarettir, demişler.
Paşa; evlatlarım, evlatlarım! Ben
sizin babanızım demiş. Hemen adamlarına emir verdirip vezirlerini serbest
bıraktırmış, kervanbaşının da kellesini kestirir.” (Alay 2005: 213)
Bu pasajdan anlaşılacağı gibi iki
vezir kardeş, “dost animus”; anneleri
ise “dost anima” olarak Paşa’nın karşısına çıkar ve kahramana zor anında yardımcı olurlar. Eğer kahraman,
“gölge”nin etkisinde kalıp sınavı başarıyla geçememiş olsaydı ne ailesine
kavuşabilir, ne de “iç/tüm benlik”in
eşiğini aşarak uzunca bir yolculuktan
sonra “dönüş aşaması”na ulaşabilirdi.
“Halk anlatılarındaki kahramanlar da tıpkı inisiyasyon ritlerindeki
gibi ailelerinden uzakta, bir takım
zorlu sınavlardan geçerek erginlenip,
dönüşerek tekrar memleketine dönmektedir.” (Özkan 2006: 18)
Nihayet Paşa, karısı ve çocuklarına kavuşarak son aşama olan
“dönüş aşaması”nı tamamlarken,
“gölge arketipi”nin simgelerini yani,
“Evvel mi Gelsin, Sonra mı?” masalında; kervancı başı, “Gündeşlioğlu
Hikâyesi”nde ise köylüyü idam ederek
serüveni başarıyla tamamlamış, benliğini gerçekleştirmiş bir birey olarak
tekrar memleketine döner. Artık “yeni
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bir birey” olarak toplumuna dönmüştür.
4. Sonuç
Masal ve halk hikâyesi varyantlarını esas alarak tamamladığımız
çalışmamızda bu anlatıların sembolik
dil ve ortak bilinçdışını yansıtan pek
çok arketipsel öğelerle örülü olduğu
görülmektedir. Burada yapıldığı gibi
mitolojik öğeler ve insanlığın ortak
bilinçdışından derin izler taşıyan bu
eserlerin arketipsel bakımdan çözümlenmesi yoluyla hem belli sembollerle
şifrelenen iletiye ulaşılmak hem de
“ayrılma-erginlenme-dönüş” şeklinde
uzamsal olarak gerçekleşen ruhsal olgunlaşma sürecini yorumlamak mümkün olabilmektedir.
Masal ve halk hikâyelerinin sembolik dilinin çözümlenmesi ve bu anlatılardaki ortak bilinçdışının yansımalarının gün yüzüne çıkarılmasıyla
da geçmiş dönemlere ait kültürel birikimlerin günümüze nasıl taşındığı
görülecektir. Ayrıca bu anlatıların
üzerindeki perdenin aralanmasıyla
da aslında insanın hem kendisi hem
de doğayla olan mücadelesi daha açık
görülebileceği gibi bu anlatılar yoluyla kahramanın çıktığı bu yolda hangi
aşamaları geçerek bireyleşme sürecini
tamamladığı gerçeğine ulaşılmış olunacaktır.
“Gündeşlioğlu Hikâyesi” ve “Evvel mi Gelsin, Sonra mı?” metinleri
üzerinde yaptığımız tahlil çalışmasında bireylerin yaşam gerçekliği içinde
algılayamayacağı olay ve olguların
olabileceğini ve bunların bazen hafızanın yetersizliği veya bilinç düzeyinin
açıklamada zorlanabileceği bilgile-
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rin olabileceğini müşahede ettik. Her
iki metinde de kahraman serüvene
atılmadan önce sıradan bir kişi iken
sonrasında rüya olgusuyla bir anda
kendilerini yeni bir gerçekliğin içinde
bulup bir nevi sınanarak ruhsal olgunluk düzeyine erişmektedirler. Kahramanın öyküsünün ayrılma (yola çıkış)erginlenme-dönüş ekseninde dairesel
bir çizgide gelişerek aslında evrendeki
döngünün bir yansıması olmaktadır.
Yaşanan bu süreç de ruhsal değişimin
tezahürü, yani bireyleşme süreci olarak anlam kazanmaktadır.
Şöyle ki birinci aşamada kahramanın bir çağrıyla birlikte içinde bulunduğu topluluktan çıkarak kendini
var etme sürecine giriş yapmakta;
ikinci aşamada sınavlar, zorluklarla
karşılaşarak güç ve cesaret ile erginlenmeyi yaşamakta, son olarak da
adeta maceranın sonuna gelerek sınavda başarılı olup evine dönmektedir. Bu dönüş kahramanın bireyleşmesinin simgesel bir yönü olarak bir nevi
yeniden doğuş olarak kendini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca Jung ve Campbell’in yöntem ve teorilerine göre yapılan bu
çalışmada görüldü ki tarih boyunca
farklı coğrafya ve kültürlerde değişik
halk anlatılarında yinelenen motiflerin, döngüsel sürecin aslında kendini
zaman ve süreç içinde değiştirerek
dönüştürerek yeniden var etmektedir.
İncelenen her iki metinde de mitlerde
ve masallarda toplumsal bilinçdışının
ürünü olarak tekrar eden imgelerin,
sembollerin burada da benzer şekilde
görülmektedir.
Sonuç olarak arketipsel sembo-
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lizmin anlatmaya dayalı türlerde uygulanmasıyla, aslında metin gerçekliğindeki süreçlerin zannedildiği gibi
tesadüfî olmadıkları, aksine yüzyılların birikimsel bir yansıması olarak bilinçli bir değişim-dönüşümün göstergeleri olarak var olagelmektedir.
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UYUMSUZLUK KURAMI BAĞLAMINDA
“YAŞLI BİLGE ADAM” VE “OYUNCU”NUN İŞLEVLERİ:
NASREDDİN HOCA NEDEN KOMİKTİR?
The Functions of “Old Wise Man” and “Trickster” On The Basis of Noncompliance Theory: Why is Nasreddin Hoca Funny?

Sinem ŞAHİN YEŞİL*
ÖZ
Bu çalışma Nasreddin Hoca’nın neden komik olduğu sorusuna onun zaman içerisinde değişen
maskelerini göz önünde bulundurarak cevap aramaktadır. Bu bağlamda Nasreddin Hoca, Carl Gustav Jung’un “oyunbaz” (trickster) ve “yaşlı bilge adam” arketiplerine göre değerlendirilerek, onun çok
katmanlı yapısı analiz edilmeye çalışılmaktadır. Nitekim genellikle ve sadece bilgeliği vurgulanarak
takdim edilen Nasreddin Hoca’nın oyunbaz (trickster) yönünün ortaya konması, onun kişiliğindeki çok
katmanlı yapıyı da gözler önüne serecektir. Nasreddin Hoca’nın fıkralarda yer alan kavuğu, uzun ak
sakalı, imam cübbesi, bilgece sözleri ve akıllı cevapları onun bir otorite figürü, bir yol gösterici olarak
belirmesini sağlamaktadır. Öte yandan bu özelliklerinin aksine Nasreddin Hoca’nın kimi fıkralarda
sosyal konumuna uygun olmayan davranışlar sergilediği görülmektedir. Bu davranışları Jung’un
“oyunbaz” arketipiyle okunduğunda onun hem yaratıcı hem yıkıcı, hem verici hem reddedici, hem aldatan ve hem de aldatılan bir insanı temsil ettiği sonucu çıkartılabilir. Bu yazıda çok katmanlı bu
yapıdan yola çıkılarak Nasreddin Hoca fıkralarında beliren komik durumun “uyumsuzluk” ilkesince
değerlendirilmesine çalışılacaktır. Uyumsuzluğun nedeni, Nasreddin Hoca’nın temsil ettiği ‘hoca’ kimliği ile davranışları ve sözleri arasındaki zıtlıktır. Komik olanın ortaya çıkışı, “yaşlı bilge adam” dan
beklenen davranışların aslında onun diğer yüzü olan “oyunbaz” (trickster) tarafından karşılanmamasıyla sağlanılır. Sosyal konumu ile davranışları ve sözleri arasındaki bu uyumsuzluk, Nasreddin Hoca
fıkralarının belli başlı özelliklerinden birini oluşturur.
Anahtar Kelimeler
Nasreddin Hoca, komik, uyumsuzluk, Carl Gustav Jung, oyuncu
ABSTRACT
This article seeks the answer the question why Nasreddin Hoca is funny on the ground that his
masks which are changing in time. Nasreddin Hoca is evaluated according to the “trickster” and “old
wise man” archetypes of Carl Gustav Jung and his multi-stratum structure is analyzed. Introducing
the trickster side of Nasreddin Hoca, who is represented with being generally and only underlined his
wisdom, is to reveal his multi-stratum structure in his personality. The white turban, Nasreddin Hoca’s
long white beard, robe, wisely words and clever answers appearing in his jokes enables him to be as a
figure of authority and a pathfinder. On the other hand, contrary to these peculiarities, it is seen that
attitudes of Nasreddin Hoca do not fit his social status. If these behaviors is read by the Jung’s trickster
archetype, it may be concluded the fact that he is representing a person both creative and destructor
or both giver and negatory or both cheater and deceived. In this article, the funny case appearing
in the jokes of Nasreddin Hoca is to be analyzed according to the noncompliance on the basis of the
multi-stratum structure. The reason of the noncompliance is the contrast between the “Hoca” identity
represented by Nasreddin Hoca and his behaviors and utterances. Appearing the funny is the result
of the fact that the behaviors expected from “old wise man” are not met by his other face, the trickster.
This discord between his social status and behaviours and speeches is the main peculiarity of the jokes
of Nasreddin Hoca.
Key Words
Nasreddin Hoca, funny, noncompliance, Carl Gustav Jung, Trickster.
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Zaman içinde Nasrettin Hoca fıkraları nasıl dönem ve mekana göre çeşitlilik gösterdiyse, başlıkta belirtilen
soruya verilen cevapların da o denli
farklılık göstermesi beklenir. Zira
komiğin algısı, ‘insana dair’ olması
açısından evrensel olarak nitelendirilmekle beraber, zamana, şartlara
ve mekana göre değişim arz eder. Algının bu değişimi, fıkraların varyantlarını doğurmuş ya da yeni olayların,
durumların, kimi siyasi şahsiyetlerin
fıkralara girmesine yol açmıştır.
Komik algısındaki bu sürekli değişim, aynı ismi taşıyan ancak farklı
karakterlere sahip fıkra kahramanlarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bu konuda İlhan Başgöz Geçmişten
Günümüze Nasreddin Hoca adlı kitabında, fıkraların bütününde beliren
Nasreddin Hoca tipinin tek bir karakter çizgisi yaratmadığını belirtir.
“Onun adına bağlanan hikâyelerin
bir bölüğünde Hoca akıllı, hazırcevap,
nükteci bir tiptir; ötekilerde bön ve aptal bir adam olarak karşımıza çıkar;
daha başkalarında ise Hoca, bir sosyal eleştirici veya kültür kahramanıdır”(1999: 12-13).
Nasreddin Hoca’nın neden böyle
farklı karakterlerle karşımıza çıktığı
sorusunu, Öcal Oğuz’un, Nasreddin
Hoca’nın bir fıkra tipi olarak ele alınması gerektiğini belirten çalışmasıyla
açıklamak mümkündür. Oğuz’a göre
Nasreddin Hoca fıkraları, geçtiği her
devirden, yaşatıldığı her muhitin, sözlü geleneğin kuralları içinde etkiler
taşıyarak günümüze ulaşan folklor
mahsulleridir. Bu mahsulleri yaşatan
her muhit ve her zümrenin onda kendi
varlığını görmesi doğaldır (1996: 73).

68

Bu çalışmanın amacı, yukarıda
belirtilen düşünceden hareketle Nasreddin Hoca’nın neden komik olduğu
sorusuna, onun, süreç içerisinde değişen “maske”lerinden yola çıkarak
“uyumsuzluk” kuramı bağlamında
yanıt aramaktır. Bunu yaparken de
Jung’un “hilebaz/oyunbaz” (trickster)
arketipiyle “Yaşlı Bilge Adam” figürünün yarattığı zıtlık üzerinde durulacaktır. Bunun için de öncelikle
“maske”nin taşıdığı anlama ve Nasrettin Hoca’nın zaman ve mekan içinde
değişim arz eden maskelerinin toplum
açısından ne ifade ettiğine bakılmalıdır.
R.D.V. Glasgow, Madness, Masks
and Laughter: An Essay on Comedy
(1995) adlı çalışmasında, insanın sosyal sistemle olan çatışması üzerinde
durur. Yazar, toplumsal yapıda bulunan “düzen hâli” nin aslında “kaos”u
gizlemek, örtmek için kullanılan bir
tür maske olduğu düşüncesinden hareket eder. Komedi izlenirken toplumsal
hayata yön veren “sosyal maske”nin
takılmasına ihtiyaç bulunmadığını,
bu kapsamda, özellikle “soytarı” ya da
“budala” figürünün öne çıktığını iddia
eder. Böylece komedi sayesinde kişi,
kendi içindeki “deli”yi ya da “budala”yı
kısa bir süre de olsa serbest bırakabilecektir (Cebeci 2008: 50-51).
Glasgow’un belirttiği komedi olanakları çerçevesinde sunulan “soytarı” ya da “budala” tipinin insanların
gündelik hayatlarında kullandıkları
“sosyal maske”nin yerine geçtiği söylenebilir. Ancak burada belirtilmesi
gereken “soytarı” ya da “budala”nın
sadece “sosyal maske”nin yerine geç-
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mesi değil aynı zamanda kişinin daha
derinlerinde bulunan başka maskelerle de yüzleşmesini sağlamasıdır.
Şu durumda komedinin –ya da maskenin- iki işlevi karşımıza çıkar: İlki
sosyal insanı kendisiyle yüzleştirerek
bir tür “özdeşleşim” sağlamak; diğeri
de toplumsal gereklilikler nedeniyle
bastırılan “gölge”lere ışık tutmak.
Jung, gölgenin anlamını, “[k]işiliğin daha düşük düzeydeki parçası”
olarak açıklamıştır. Gölge, “Seçilmiş
bilinçlilikle başa çıkamadıkları için yaşam sürecinde kendilerini ifade etmelerine izin verilmeyen…tüm bireysel
ve ruhsal ögeler[dir]” (2005:13). Jung
bir başka yazısında gölgeyi, insanın
kişisel bilinçdışı içerikleri, yani saklamak istediğimiz hoş olmayan niteliklerinin toplamı olarak açıklar (2006: 75).
Dolayısıyla kullandığımız anlamda
maske, kişinin içinde yer alan olumsuz özelliklerin yani ‘gölge’nin dışa vurumu için bir özgürlük sağlamaktadır.
Özellikle komedi söz konusu olduğunda bu maskelerden biri, ortak bir gölge
figürü olarak Oyunbaz/hilebaz (trickster) arketipiyle karşımıza çıkar.
Oyunbaz
Oyunbaz, “kısmen eğlenceli kısmen de kötücül (zehir) olan, kurnaz
oyunları, biçim değiştirme yetisi,
hayvansal- tanrısal çifte doğası, her
tür işkenceye maruz kalabilen… bir
kurtarıcı figürü” olarak tanımlanmıştır (Jung 2005: 121). Paul Radin, “düzenci” olarak nitelendirdiği oyunbaz
arketipini Kuzey Amerika Kızılderilileri arasındaki biçimine göre geliştirmiştir. Ona göre oyunbaz (“Düzenci”),
hem yaratıcı hem yıkıcı, hem verici
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hem reddedici, hem aldatan ve hem de
aldatılan bir insandır. “Töresel ya da
toplumsal değer ölçülerinden yoksundur, tutkularıyla dileklerinin elinde
oyuncaktır, ama tüm değerler onun
edimlerinden yola çıkarlar” (Karabaş
1999: 331).
Nasreddin Hoca’nın oyunbaz olup
olmadığı bazı çalışmalarda tartışılmıştır. Seyfi Karabaş, Radin’in yukarıdaki
sözlerinden hareketle çeşitli Nasreddin Hoca fıkralarında oyunbazın görünümlerini aramıştır (1999: 323- 365).
İlhan Başgöz, Nasreddin Hoca’nın
bazı hikayelerinde oyunbaz karakteri
görülebilse de bunların genel olarak
evrensel komik karakterin özellikleri olarak nitelendirilebileceğini öne
sürerek Karabaş’ı eleştirir. Nitekim
Radin’in belirttiği gibi “insan ruhunun
sınır tanımayan özgürlük ve bağımsızlık isteğini yansıtan trickster tipinin
en baskın motifi güldürücü olmasıdır”
(1999: 75). Özünel ise Karabaş’ın görüşüne tamamıyla karşı çıkar ve Nasreddin Hoca’nın hilebaz değil bir “bilge
kişi” olarak nitelendirilmesi gerektiği
üzerinde durur (2008: 23-25). Oysa
Jung’un perspektifinden bakıldığında
bilge kişi, tıpkı hilebaz gibi gölgenin
maskelerinden biridir.
Yaşlı Bilge Adam
Jung’un bir başka arketipi vardır
ki ona yalnızca bilgelik sıfatı yakıştırmak açıkça eksik kalacaktır. Daha çok
düşlerde ya da masallarda karşımıza
çıkan “Yaşlı Bilge Adam” imgesidir bu.
“Düşlerde kesin inançlar, yasaklar,
bilgece öğütler her zaman baba-figüründen kaynaklanır…O, son sözü söyleyen birinin güven veren sesidir. Do-
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layısıyla tinsel ögeyi çoğunlukla bilge
yaşlı adam simgeler” (Jung 2006: 109).
Ancak bu bilge kişi, ilksel Tin’in
sesi olarak karşımıza çıktığı için yüzde yüz iyilikle temellendirilemez.1
Çünkü ilksel Tin, insan algılayışının
ötesinde, haliyle iyinin ve kötünün dışındadır. Yine de “Yaşlı Bilge Adam”
arketipi, “içgörü, anlayış, iyi bir öğüt,
kararlılık, planlama gerektiği ama birinin kendi kaynaklarından bunu derleyemediği bir durumda ortaya çıkar.
Arketip, söz konusu tinsel yetersizlik
durumunu bu açığı kapamak üzere
düzenlenmiş içerikle dengeler” (Jung
2006: 110).
Nasreddin Hoca’nın yaratıldığı
ortamın sıkıntılarla dolu sosyal- ekonomik şartlarına ya da siyasi otorite
boşluklarına bakıldığında onun neden
bir Hoca olduğu, neden koca bir ak kavuk taktığı, uzun ak sakalı ve imam
cübbesi daha iyi anlaşılacaktır.2 O
bir otorite figürüdür; bir yol gösterici
gibi görünmektedir. Ayrıca Nasreddin
Hoca ona sağlanan dokunulmazlık sayesinde toplum adına dilediğini söyleyebilmektedir. Siyasi ve toplumsal
baskılara maruz kalmaksızın halk,
dilediğini bu figür aracılığıyla söyleyebilme, toplumsal eleştiri yapabilme
imkanı bulmaktadır. Dolayısıyla bu
figür ya da maske toplumsal boşalım
aracı olarak bir tür kalkan işlevi görmektedir.
Görünüşünün otorite figürü çağrışımlarına rağmen Nasreddin Hoca,
bazı zamanlarda tıpkı bir hilebazın
göstereceği davranışlarda bulunur:
Rüşvet alır, hırsızlık yapar, yalan
söyler, bencillik yapar, camiye, dine
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saygısızlık eder, hayvanlarla cinsel
ilişkiye girer, yalancı tanıklık yapar;
ağzı bozuktur, sık sık küfreder. Bunun
nedeni olumsuz ve zor şartlarda yaratılan bir yön gösterici olsa da ‘Yaşlı
Bilge Adam’ın, bir yönüyle hilebaz olmasıdır. Aynı durum hilebaz için de
geçerlidir zira hilebaz dairevî zamanı
içerisinde yavaş yavaş bir kurtarıcıya dönüşür. Bu da “hilebaz”ın “aziz”le
olan dengeleyici ilişkisini gösterir
(Jung 2005: 123). Nasreddin Hoca
bağlamında ise komedi, yaşlı bilge
adamın iki farklı yüzü olan hilebaz ve
aziz maskelerinin çatışmasından çıkan sentezden başka bir şey değildir.
Bir başka ifadeyle Nasreddin Hoca’nın
olumsuz davranış ve sözleri, görüntüsü ve temsil ettiği toplumsal, idari göreviyle zıtlık teşkil etmektedir. İlhan
Başgöz, kültürümüzdeki ayıp, kabaca
cinsel hikayelerin Hoca gibi bir imamın adına bağlanmasının sebepsiz olmadığını iddia eder: “Onun din adamı
kişiliği ayıbı ve cinseli yumuşatıp dinlenir hale getiriyor” (1999: 14). Ancak
ayıp ve cinsellik, Nasreddin Hoca’da
eriyip yumuşamaz, tersine durumun
şaşırtıcılığı sayesinde bir zıtlık kurulur; komiğin etkisi de böylece güçlendirilmiş olur.
Zıtlık (yani görünüşü ve temsil
ettikleri ile sözleri ve davranışları arasındaki uyumsuzluk) karşımıza komiğin temel unsurlarından biri olarak
çıkar. Nitekim John Morreall Taking
Laughter Seriously adlı kitabında insanların deneyim ve beklentilerinde
meydana gelen ani değişimlerin gülmeye yol açtığını ileri sürer. Ona göre
insanlar, şeyler, şeylerin nitelikleri ve
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durumları arasında belirli kalıpların
olmasını beklediği düzenli bir dünyada yaşamaktadır. Bu yapıya uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında
gülme ortaya çıkar (1983: 15-16).
Görünüm ve davranışlardaki bu
uyumsuzluk,elbette tek başına Nasreddin Hoca fıkralarındaki komiği
açıklamaya yetmez. Nasreddin Hoca
fıkralarını üstünlük kuramına göre
ele aldığı çalışmasında Fikret Türkmen, fıkralarda gülünenin Nasreddin
Hoca olmadığını öne sürer. Çünkü o,
her zaman kendini olayın dışına çekmiştir. “Biz aksiyon ve durum komiğinin, kelimeler planına akseden şekline güleriz.” Zira “merdiven satıyorum”
fıkrasında görüldüğü gibi hem “şaşırtma metodu” ile karşılaşırız hem de hareket komiğinin söz komiğine aktarıldığına tanık oluruz (1999: 18).
Ancak söz komiğinin etkili olabilmesi için ona zemin hazırlayan hareketin ne olduğu ve kimin tarafından
gerçekleştirildiğine bakmak önemlidir. Bu yüzden burada asıl sorulması
gereken, Nasreddin Hoca’nın kim ya
da kimler olduğu sorusudur:
Eşeğe Ters Binen Adam
“Hoca” kelimesiyle karşılaştığımız anda toplumsal hafızada ilk olarak yer alan bilgiler şunlardır: orta
yaşın üzerinde bir erkek ve bir imam.
Bu özelliklerin tamamı Jung’un “yaşlı
bilge adam” figürüne sözel düzlemde
birebir uyum gösterir.
Leonard Feinberg, uyumsuzluk
teorisini, belirli uygunsuzluk, uyumsuzluk ve münasebetlerin eğlenceyle
sonuçlandığı gerçeğine dayandırır.
Arthur Koestler’in bütün mizahi du-
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rumların “şekil ve işlev, bütün ve
parçanın” değişkenleri olduğu düşüncesinden yola çıktığını belirtir.
Koestler’e göre her mizahi oyun “işlev
çarpıtılması”nı taşır (Feinberg 2010:
279).
Nasreddin Hoca’da “işlev çarpıtılması” şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: Ondan beklenen görevlerin başında Selçuklu ve Osmanlı toplumunda
imamın şu üç işlevi yerine getirmesidir: Dini görevler; öğretmenlik ve
yargı görevi. “Bu özellikleriyle imam
merkez kültürün (center) adamıdır”
(Başgöz 1999: 19).
Ancak Nasreddin Hoca bu görevlerin hepsini bir şekilde bozguna
uğratır, yani “işlev çarpıtılması” ile
mizah yaratılır. Örneğin halka namaz
kıldırıp dini törenlere önderlik edeceğine çoğu zaman dinin kurallarından
ve ritüellerinden habersiz görünür,
kimi zaman da düpedüz “kutsal”a
saygısızlık eder.3 İnsanlara dini bilgileri öğretmesi gerekirken “bilenler
bilmeyenlere anlatsın” demiştir. Yargı görevinde adalet dağıtması, haklıyı
haksızdan ayırması gerekirken bunun
tam tersi tutum sergilediği görülür.
Sokakta kendisini öpen yabancı bir
adamdan şikayetçi olan kadına “ne
olacak hanım, sen de onu öpseydin,
ödeşirdiniz”(Başgöz 1999: 48), diye cevap vermesinden de anlaşıldığı üzere
toplum ve ahlak kurallarının ötesinde
kendine has bir adalet anlayışı sergiler.
Nasreddin Hoca, diğer bir yüzüyle
sıradan bir köylü gibi yaşar, sosyal ve
ekonomik hayatın her alanına karışması bakımından kenar kültürün (pe-
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riphery) adamıdır. “Hoca bir yanıyla
resmî kültüre bir yanı ile halk kültürüne bağlıdır. Başında büyük bir kavukla Hoca’yı eşek üstünde gösteren geleneksel resim, bu çift kültürlü olmayı
çok güzel anlatır. Kavuk din adamlığını, eşek köylülüğü simgeler”(Başgöz
1999: 19). İşte bu iki kültür arasında
kalmışlık kenarda kalmış adamı (marginal man) ortaya çıkarır (1999: 20).
Bu durum zıtlıkların asıl kaynağıdır ve Türkmen’in üzerinde durduğu
komik unsuru, ancak bu temel zeminde söylendiğinde anlamını bulur. Bir
başka ifadeyle herhangi bir kişinin
kendisini savunmak için “Merdiven
benim değil mi! Canım nerede isterse
orada satarım!” demesiyle Nasreddin
Hoca’nın bu sözleri söylemiş olması
arasında çok önemli bir fark vardır.
Burada unutulmaması gereken
imge, yüksek kültürü temsil eden kavuklu Hoca’nın köylülüğü temsil eden
eşeğine ters binmiş olmasıdır. Bu resim, Nasreddin Hoca’nın hem merkez
hem de taşra kültürünü sabote ettiğinin göstergesi olarak yorumlanabilir.4
Zira Wylie Sypher’in de belirttiği gibi
komik kahraman, toplumla mücadeleye girişen, zaman zaman sabotajlar
yapabilen bir figürdür. Ona göre “komik kahraman” bir yanıyla isyancı, bir
yanıyla bilge, bir yanıyla kurban ve
bir diğer yanıyla da toplumsal düzeni
bozan bir uyumsuzdur. Hem rasyonel
hem de irrasyoneldir (Cebeci 2008: 70).
Bu bağlamda daha evrensel düzeyde bir zıtlıkla karşı karşıyayızdır:
İnsanın yukarıda belirtilen ve taşımakla yükümlü tutulduğu “sosyal
maskesi” ile Nasreddin Hoca’da her
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fırsatta yüzeye çıkmaya gayret eden
insanın doğaya ait yönü, uyumsuzluğun nedeni olarak belirir. Bazı fıkralarda Hoca, bir “trickster” gibi yemeye,
içmeye, cinsel iştaha sahiptir. Kendini
zor durumlardan kurtarmak için çeşitli kurnazlıklara başvurur, sosyal düzene başkaldıran bir kayıtsızlığı bazen
de eleştirel bir tutumu vardır.
Dolayısıyla gülmenin sebebini,
olması beklenen/gereken ile meydana
gelen durum arasındaki münasebetin
sekteye uğradığının fark edilmesi meydana getirmektedir. Gülmenin bizzat
kendisi bu “münasebetsizliğin” yansımasıdır. Nasreddin Hoca’nın kendisini
“Tanrı’nın erkek kardeşi” olarak nitelediği fıkrada benzer bir münasebetsiz durum söz konusudur. Toplumun
bireylerine “Bana dokunamazsınız”
der, Nasreddin Hoca, sebze çalarken
yakalandığında, “Ben Tanrı’nın erkek
kardeşiyim.” Bir bakış açısıyla Ortodoks İslami kurallara göre büyük bir
günah olan şirk koşma söz konusu olsa
da sanki bu sözüyle Nasreddin Hoca
ilksel ataya, toplumun değil Tanrı’nın
yaratığı olan doğal insana gönderme
yapmaktadır. Bu fıkrada son sözle
birlikte üç kavram birden zihnimizde
değişime uğrar: İnsan, Tanrı ve Yargı.
Böylece gülme, bilinç düzeyindeki bu
ani değişimle meydana gelir. “Gülme,
şeytansı, hınzırca bir şeydir; yani alabildiğine insandır”, der C.Baudelaire,
“Bu nedenle de daha özünde çelişkilidir; çünkü hem sonsuz bir yüceliğin
hem de sonsuz bir düşkünlüğün imidir. Sonsuz düşkünlük dediğimiz şey,
Mutlak Varlık (Tanrı); sonsuz yücelik
dediğimiz şeyse hayvanlar karşısında

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

algılanır. İşte gülmeyi bu iki sonsuzdan sürekli olarak ortaya çıkan düşüşler oluşturur” (1997: 11). Nasreddin Hoca’nın ağır cübbesinin altında
“ilksel insan”ı görürüz ve bu da onun
evrensel yönünü temsil eder. Başka
kültürlerde benzerlerinin oluşu da bu
temel evrensel zıtlıkla açıklanabilir.
Diyebiliriz ki Nasreddin Hoca’nın
çok katmanlı bir komik kahraman olduğunun anlaşılması, onu yaratan insanların renkli dünyalarının ve yaratıcı güçlerinin bütünlüklü bir şekilde
değerlendirilmesi açısından önemlidir.
O hem “Yaşlı Bilge Adam” olarak yol
gösterir, eleştirir hem de bir “Oyunbaz” olarak sosyal insanı kendi gölgeleriyle yüzleştirir. Nasreddin Hoca’nın
insanın doğasına temas eden özellikleri onun evrensel niteliğini göstermektedir. Temsil ettikleriyle davranışları
ve beklenmedik sözleri arasındaki
uyumsuzluk; merkez-çevre, sosyal insan- doğal insan arasındaki karşıtlıklar, bilinç düzeyindeki bu ani geçişler,
onu komik bulmamızın önemli nedenleridir. Nasreddin Hoca böylece yaşamaya ve insanı muzipçe kendi gölgeleriyle karşılaştırmaya devam eder.
NOTLAR
1
Tıpkı şamanın karanlık ve aydınlık olan
ikili varlığı gibi. Bu konuda bkz. Mircae
Eliade, Şamanizm, çev: İsmet Birkan. Ankara: İmge, 1999.
2
Nasreddin Hoca’nın tarihi arka planı hakkında bkz. Ahmet Yaşar Ocak. “Nasreddin
Hoca’nın Yaşadığı Sosyal Çevre”, I. Milletlerarası Nasrettin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990. 275-282.
3
Din ile ilgili fıkraları için bkz. Başgöz 2628.
4
“Eşeğe ters binen Nasreddin Hoca”ya Nebi
Özdemir de dikkati çekmiş, bu imgeyi felsefi düşünceye imkan tanıyan farklı bakış
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açısına sahip olmasının bir göstergesi olarak yorumlayarak Nasreddin Hoca’nın bilgeliğini vurgulamıştır.
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TANRISAL VE SİYASAL İKTİDARA KARŞI ÜRETİLEN
FIKRALARDA “DOKUNMA” İŞLEVİ
Functioning of “touching” in jokes created against spiritual
and political authority

İsmail UYGUN*
ÖZ
Bu makalede, siyasi ve tanrısal iktidarı eleştiren fıkraların geçmişten bu yana üstlendiği ya da
üstlenmeye çalıştığı bütüncül yergi işlevinin ne olduğu, “dokunmak”kavramı üzerinden işlenmeye çalışılacaktır. “Dokunmak” kelimesi, bir şeye güven duymak ve tanımak çerçevesinde ele alınacak, insanın
dokunamadığı ve dolayısıyla ilişki kuramadığı “soyut” bütünlüğe karşı geliştirdiği tavrın ne derece
etkili olduğu fıkralar üzerinden tartışmaya açılacaktır. Bahsi geçen “soyut bütünlüğe”karşı üretilen
fıkralar, kendiliğinden olsun ya da olmasın, belirli bir zamanda yaşamış kahramanı değil, onun şahsında somutlaşmış “soyut iktidarı”temsil eder. Makalede asıl olarak bu konu üzerine yoğunlaşılacak ve
örneklerle ispata çalışılacaktır. Bu tartışma yapılırken, “gücünü tanrısal iktidardan almış olmanın etkisi nedir?” sorunsalı üzerinde durulacaktır. Siyasi iktidara dokunabilen ve yüz yüze ilişki kuran farklı
farklı toplulukların, kendilerini yöneten iktidarla nasıl bağlar kurdukları eylemsellikleriyle verilecektir. Makalenin son bölümünde ise verilen fıkra örneklerinin işlevinin ne olduğu anlamlandırılmaya
çalışılacaktır. Siyasal iktidarın, tanrısal iktidardan aldığı soyut kuvveti nasıl somutlaştırdığı, somutlaşmış bu kuvveti halka karşı nasıl kullandığı ve bu kuvvet karşısında halkın fıkralar yoluyla “başa”
çıkma çabası açıklanmaya çalışılacaktır. Halk, “dayatmalar” ve “yaptırımlar” sonucunda kendiliğinden oluşan fıkra kahramanlarının “uydurulmuş” kişilikleriyle, bütüncül bir yergi sistemi oluşturarak
kendilerine karşı kullanılan “orantısız” güce, fıkralar yoluyla reaksiyon göstermesi konu edilecektir.
“Dokunmak” ve “yüz yüze” gelmek kavramlarının karşılığını bulup bulmadığı da makalenin çerçevesi
içinde gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Fıkra, dokunmak, tanrısal iktidar, siyasal iktidar
ABSTRACT
This article aims to examine the problem what the complete function of satire, which jokes criticising spiritual and political authorities undertake –or intend to undertake-, is in terms of the concept of
“touch”, from past to present. The word “touch” will be discussed as part of relying on and recognizing,
and the way how the manner brough out by man against “non-physical” unity (that he cannot touch and
cannot get in touch for that reason) becomes effective will be brought into question on the basis of jokes.
Those jokes created against that “non-physical unity” does not represent a protagonist who has lived
in a specific period, but a “non-physical authority” which becomes concrete through him. In this article,
this view will be essentially concentrated on, and some examples will be given to justify it. Throughout
this debate, the problem that “What is the effect of being encouraged by the spiritual authority?” will
be emphasized. The way how various communities, which are able to touch the political authority over
them and come face to face with it, correlate with the authority will be pointed out through their operationality. The final part of the article aims to explain the function of jokes given.
Key Words
Joke, touching, spiritual authority, political authority

Bilimden önce insanı anlatan hocam Gürbüz Erginer’in anısına…
İnsanın iktidar karşısındaki tavrı ve bu iktidara karşı ürettiği argümanlar pek çok şekilde ifade edilebilir,
bu güne kadar da farklı biçimlerdeki

söylemlerle halk ile iktidar arasındaki ilişki sorunsallaştırılmıştır. Halk
ile iktidar arasındaki ilişki hangi çerçevede kurulursa karşılıklı bir etkileşim elde edilmiş olur? Siyasal iktidar,
kendi iktidarını tanrısal iktidara dev-
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rederek1 kendi gücünü ve varlığını
meşrulaştırırken; halk kendi varlığını
ve yönetenler karşısındaki “acziyetini” nasıl yok edecektir? Tanrısal ve
siyasal iktidara karşı üretilmiş fıkraların üretilme gerekçesi nedir? İktidar
olana karşı üretilen fıkraların sadece
mizah yönünün vurgulanmış olması,
fıkraların halk olma ve bütünleşme
anlamında gerçekleştirdiği söylemsel
bütünlüğün “dar” bir alana sıkıştırılarak etkisizleştirilmesine yol açabilir.
Burada fıkraların sadece mizah yönü
değil, Alan Dundes’in “Halk Kimdir”
adlı makalesinde sözünü ettiği “ortak bir faktörü paylaşma” (2003: 10)
cümlesiyle açıkladığı, halkın bütünleşmesinin boyutları irdelenecektir.
Bütünleşmenin oluşabilmesi için bu
yazıda önerilen kavram “dokunmak”
olacaktır. “Dokunmak” ve “temas kurmak”, anlamı kendi içinde saklı olan
“güvenmek”i beraberinde getiriyorsa
eğer, halk dokunamadığı “şey”e ya
da “bütünlük”e güven duymayabilir.
Fıkralara, söz birliği içinde yüklenmiş
olan mizah işlevine, bu yazıda fıkraların işlevlerinden bir tanesi gözü ile
bakılacaktır ve söz konusu işleve geniş bir yer verilmeyecektir. Çünkü
mizahın tek ve pür bir şekilde iktidar
“karşı”sında olduğu düşünülmemektedir. Mizah hakkında söylenenler genel
itibariyle çaresiz kalındığında ve yapacak hiçbir şey kalmadığında bu yola
başvurulduğudur ve de eleştirinin “yumuşatılarak” yapıldığıdır. Bu yazıda
fıkraların, sadece siyasal ve tanrısal
iktidarın, “pür” karşısında olma işlevi “dokunmak” üzerinden işlenecektir. Burada “dokunmak” kelimesi bir
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kavram, yani bir soyutlama olarak
düşünülmüştür. Richard Sennet’in
Kamusal İnsanın Çöküşü adlı kitabında bahsi geçen “izleyici” (1996:
259) olmak durumu ve bu izlenimden
çıkan “aksaklıklara” karşı halkın vermiş olduğu tepkilerin fıkralardaki görünümü esas alınacaktır. Tersten bir
kurguyla söylenecek olursa; halkın
edimler karşısında izleyicilikten kurtulup “müdahil” olma durumuna bakılacaktır.
Elias Canetti Kitle ve İktidar kitabında insanın ve/veya toplumun
iktidarla olan ilişkisini şu ifadelerle
açıklar: “Tanrı’ya inanan herkes sürekli O’nun iktidarı altında olduğuna
inanır ve bu iktidarla kendi tarzında
uzlaşmıştır. Ancak bunu yeterli bulmayan insanlar vardır. Bu insanlar,
Tanrı’nın kesin bir müdahalesini;
tanrısal gücün tanrısallığını fark edip
hissedecekleri doğrudan bir edimini
beklerler” (Canetti 1998: 280). O zaman yöneten ve yönetilen arasındaki
ilişkide, halkın kendi hayatında somut
olarak hissedebileceği belli edim2lerin
olması gerekir. Bu edimler, tanrıyla
insan arasındaki ilişkide farklı, padişahla tebaası arasındaki ilişkide farklılaşmış olabilir ama en nihayetinde
edimsellik sorunu vardır. Canetti’nin
kullanmış olduğu “tanrının doğrudan
edimini beklemek” (280) ifadesi bu
bağlamda yazının çıkış noktası olacaktır.
Ancak bu noktada, güç-iktidar
ilişkisinin farklı örüntülerle işlendiği
başka toplulukların olduğu gerçeğini
vurgulamak gerekmektedir. Ahmet
Güngören Sineantropos Marjinal Ant-
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ropoloji Yazıları çalışmasında iktidarla kurulan ilişkiyi açıklarken şu
örnekleri verir: “Yeni Zelanda kabilelerinde, şef öylesine kutsallaştırılmıştı ki, yiyeceklere dokunamadığı için,
başkasının yardımı olmadan, tek başına yemek yiyemezdi. Aşağı Gine’de,
Kukulu denen önderin evinde oturması yasaklanmıştı, yalnız başına ormanlarda yaşar, kimseye, özellikle de
kadınlara yanaşamazdı” (Güngören
2004: 218). Bütün toplumlarda soyutlanmış ve erişilmez bir iktidar yapısının olmadığını, bazı toplulukların
kendilerini yönetenlere dokundukları
ve müdahale edebildikleri yukarıdaki
örneklerden anlaşılacaktır. Bu tip toplulukların varlığı, güç ve iktidar ilişkisinin genellenemeyeceğini gösterse
bile, makalenin konusunun kapsamı
dışında kalacaktır.
Tanrısal iktidarla siyasal iktidar
arasındaki ilişkide bir başka boyut
daha vardır: Siyasal iktidar kendi
örüntüsünü oluştururken, tanrısal iktidarı ardına alır ve bu yetkeyle halkla
arasında kurduğu bağlarda çıkacak
sorunları meşrulaştırmaya çalışır.
Ancak bu meşrulaştırma yöntemi bir
taraftan da halkla iktidar arasındaki
mesafeyi açmakta, iktidar sahibine
ulaşılamazlık /dokunulmazlık atfetmektedir. Burada söz konusu edilen,
tanrısal3 iktidar ve siyasal iktidarın
bir soyutlama olduğunu belirtmek gerekir. “Dokunmak” ve “yüz yüze” ya
da “göz göze ilişki kurmak”tan kasıt,
pozitivist ve materyalist kavramlar
çerçevesinde anlaşılmamalıdır. Söz
konusu edilen şey, insanın sosyo-ekonomik ve insanî anlamda yaşadığı sı-
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kıntılara karşı geliştirdiği tutumdur.
İnsanın dokunulma korkusu olduğu
ve bu durumun toplumla bütünleşerek çözüldüğü düşünülürse, dokunmak kavramı4, halk ve kitle olabilmek
adına önemli bir yer tutuyor olabilir.
Bilinmeyen karşısındaki “âcizlik” ve
“korku” asgari düzeyde bir birliktelikle aşılabilir ve bu birliktelik yoluyla,
halk bilinmeyenle “hesaplaşmayı” fıkralar yoluyla aşmaya çalışıyor olabilir.
Bu birliktelik halkın bilinçsiz ve kendiliğinden olan birlikteliğidir. Halkın
ortak bir değer olarak kabul ettiği geleneklerin yanında ortak bir sorun olarak gördüğü edimlere karşı tutumu,
fıkralar, özellikle siyasal ve tanrısal
iktidara karşı ürettiği fıkralar üzerinden sorunsallaştırılacaktır.
Halk fıkraları üretirken bir amaç
peşindedir; fıkralar aracılığıyla dokunamadığı “iktidar” soyutlamasını
bir şekilde eleştirmiş olur. Kutsallık
atfedilen bütüne karşı sözel olarak
üretilen bu tepkilerin söylenebilirlik
derecesinin mizah yolu ile de yumuşatıldığı söylenmelidir. Burada mizahın
“dokunma” işlevi değil “tepkisiz” kalamama durumu ön plana çıkıyor denilebilir. Gülin Öğüt Eker, İnsan, Kültür, Mizah adlı çalışmasında mizahın
hangi durumlarda işlerlik kazandığını
ve yaratıldığını şu şekilde açıklar:
Mizah, sosyal, siyasal, kültürel,
cinsel ve ekonomik baskı altında bulunan; yenilgi, çöküş ve parçalanma gibi
fiziki anlamda güç kaybeden insan ve
toplumların başvurduğu en etkili silahtır. Mizahın bu derece önem kazanmasının sebebi, karşı görüşün alenen
söylendiği ya da eyleme geçirildiğinde
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çeşitli yasak ve uygulamalarla cezalandırılmasına rağmen, aynı duygu,
düşünce, kabullenmeme ve karşı gelmelerin, gizli bir protesto olan mizahla dile getirildiğinde hoşgörüyle karşılanmasıdır. (2009: 29)
M. Fatih Uslu “Fıkralarda Dinsel
İktidar Örüntüsünün Kırılması” adlı
makalesinde, mizahın etkisini şu biçimde dile getirir: “Mizah çok zaman,
söylenemeyenleri söylemenin, kutsalın üzerindeki göz boyayıcı örtüyü almanın, iktidar sahiplerini eleştirmenin en uygun tonu olarak kabul edilir”
(Uslu 2005:109). Burada eleştirinin
rolünü belirlemek ve söylemi mizahın çerçevesi içinde gerçekleştirmek,
tanrısal iktidarın kendisinden gelecek
bir tepkiden ziyade eşitler arası bir
yaptırımın gerçekleşeceği endişesi de
olabilir. Yani birlikte yaşanılan topluluğun tepkileri de göz önünde bulundurulabilir. Söz konusu durum siyasal
iktidar için aynı düzlemde işlemeyebilir. Eleştirinin dozunun kaçırılması
karşısında, söz konusu iktidar ceza5
mekanizmasını kendi enstrümanlarıyla işlerliğe sokma meşruiyetine sahiptir (ama bu durum daha çok yazılı
ürünler için geçerlidir, yani cezalandırılacak olan kişi bellidir) ve bu gücü de
yine dokunulamayan ve görülemeyen
kutsallaştırılmış iktidardan aldığı söylenebilir. Çünkü tanrıdan alınan iktidar, gücün sonsuzluğunu ve sınırsızlığını, en önemlisi de kutsiyetini temsil
eder. İki soyut kuvvet arasında kurulan, bu ittifak sözlü olanın “bizliği”
ile “kırılmaya” çalışılır; bu iki kuvveti
“kırma” ve “yumuşatma” çabaları fıkra
kahramanlarının soyutlaştırılmasın-
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da ve kişiliklerinin sürekli bir biçimde
değiştirilip “kullanılmasında” yatar.
Üretilen siyasi fıkra kahramanlarının
hangi çağda yaşadıkları ve yaşadıkları çağın uygunluğundan ziyade neyin
karşısında oldukları önemsenmelidir.
“Nasrettin Hoca Moğollar zamanında
mı yaşadı? Timur zamanında mı yaşadı?” gibi kahramanın tarihsel kişiliğine yönelik tartışmalar, onun kişiliğinde temsil edilen “yapı”yı kaçırmamıza
neden olabilir. Burada siyasi fıkraların kişilerle değil sembollerle sorunu
olmasıdır esas mesele. Amaç, gerçekliği ve somut olanı aşarak bütüncül bir
iktidar eleştirisine doğru dönüş(türül)
müştür.
Pertev Naili Boratav 100 Soruda
Halk Edebiyatı adlı çalışmasında fıkra kahramanlarıyla ilgili şu bilgileri
verir: “Nasrettin Hoca, İncili Çavuş,
Bekri Mustafa[6]. Bunlar, yaşadıklarında şüphe olmamakla beraber gerçek biyografyaları, hele kendilerine en
çok yakıştırılan fıkralarda anlatılanların gerçek yaşamlarıyla ilişkileri kesin
olarak hiçbir zaman bilinemeyecek
kadar menkabenin sınırına yerleşmiş
kişilerdir” (Boratav 2000: 87). Her ne
kadar bu kişilerin tarihsel kimlikleri
tartışmalı olsa da bu durum, fıkranın
kahramanlarının sembolleştiğini göstermektedir ve bu kahramanlar her
sorgulamanın ve eleştirinin kahramanı olabilirler. Sözlü kültür ürünlerinin
zamana göre değiştirilip dönüştürüldüğü ve duruma göre uyarlandığı söylenebilir, ki Richard M. Dorson, “Folklor ve Fake Lore” adlı makalesinde
buna “fakelore” der (Dorson 2007: 1123).7
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Bütün bu açıklamalardan sonra,
bu yazıda: devletin mi tanrı, tanrının
mı devlet olduğu belirsizliğinden8 yola
çıkılarak, tanrısal iktidarın direkt
olarak kendisine karşı üretilen fıkralar ve devletin hem kendisine hem de
ideolojik aygıtlarına9 karşı üretilen
fıkralar üzerinde durulacaktır. Bu
özelleştirmeler iki başlık altında örnekleriyle incelenecektir. 1) Tanrısal
iktidarı sorgulayan ve eleştiren fıkralar. 2) Siyasal iktidarı sorgulayan
ve eleştiren fıkralar. Başlıklarımıza
geçmeden önce, siyasi fıkra nedir ve
neden üretilir? sorusuna birkaç örnek
vermek yerinde olacaktır.
Dursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları çalışmasında
siyasal ve tanrısal iktidarı eleştiren
fıkraların niteliklerini şu şekilde belirtir: “Halk, kahramanını idareci
tabakadan kendisine ters düşen her
tipten insanın karşısına çıkarır. […]
Bu fıkralarda daha çok zorbalıklar,
baskılar, adaletsizlikler, iltimas ve
rüşvet gibi meseleler tenkit edilir veya
alay konusu yapılır” (Yıldırım 1999: 5)
Burada “doğrudan doğruya” ifadesine dikkat çekmek gerekir. Çünkü bu
yazının konusu olan fıkraların yeri ve
zamanı değişse de kimi “hedef” aldığı
bellidir.“Hedef”in belli olması kimi zaman bazı sorunlara yol açabilir. Siyasi
fıkraların işlevleri ve söylenişine ilişkin günümüzde yaşanan sorunların
ve iktidarın tepkisinin var olup olmadığına dair sorgulamalar yapılmaktadır10.
Hikmet Çalış, “Sözlü Kültür Ortamından İnternet Ortamına Fıkralar” adlı bildirisinde ileri bir açıklama-

78

ya giderek siyasi iktidarı sorgulayan
fıkraların “ceza” yönünü vurgular:
Çalış’a göre; yönetilenler ve yönetenler arasında bir tür iletişim vardır.
Fıkralar aracılığıyla yönetenler eleştiriye tabi tutulurken bir çeşit ceza
da görmüş olurlar. Cezalandırmadan
kastı “yönetilenlerin fıkra içinde küçük düşürülmesi”[dir] (Çalış 2010:
2-3). Böylece eleştirinin sadece mizah, güldürü yanı değil, yaptırımı da
vurgulanmış olur ve yaptırımın oluşabilmesi için anlatıcı ya da aktarıcıyla, dinleyici arasında kurulan ilişkinin gerekliliği söz konusudur. Asıl
önemli olan, fıkraları kimin anlattığı
ve iletinin nasıl sunulduğudur. Alan
Dundes’ın da belirttiği gibi kontekste ait yapının iki temel ayağı vardır:
“fıkrayı söyleyen kişi ve o fıkrayı dinleyen kitle” (Dundes 2003: 77). Dinleyici kitlenin, anlatılan fıkrayla birlikte
iktidara karşı bir tepkisinin oluştuğu
ve böylelikle “tepkinin” söylem yoluyla
(ki buna ‘sözlü bildiri’11de denilebilir)
kitleselleştiği söylenebilir. Bu kitlesellik halk olmakla, birbirine dokunmakla ve temastan doğan güvenden olabilir. Böylelikle iktidara karşı yapılan
yergiler, alaylar ve gülünçlükler belli
bir dayanağın parçası, yani halkın eylemselliği olurlar.
(1)Tanrısal İktidarı Sorgulayan ve Eleştiren Fıkralar
Tanrısal iktidarın müdahalesiz
ve sessiz kalmasını sorgulayan fıkra
örneklerinde güce yapılan atfın yerini bulmaması nedeniyle doğrudan
tanrının kendisinin ve de kapsayıcımüdahil gücünün (ya da iradesinin)
sorgulandığı görülür. Tartışmanın
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öncesinde konuyu örnekleyecek birkaç
fıkra sunmakta yarar vardır:
Bektaşî’nin biri bir köyden geçer.
Birçok çıplak sefil insanlarla birçok temiz tüylü koyun görür:
-Ey Allahım, koyunlar yerine şu
çıplakları giydirseydin, der. (Yıldırım
78)
Bir gün Bektaşî, madem ki Allahın evidir, o halde en güvenilir yer de
orasıdır, diye eşeğini cami avlusundaki bir ağaca bağlar. Bağlarken de “Allaha emânet” demeyi unutmaz. İşini
bitirir, eşeğini almak için camiye döner. Birde bakar ki eşeğini çalmışlar.
O zaman şöyle der, “Ey Allahım, senin
evinde sana emânet ettiğim başı bağlı
bir eşeği bile bekleyemedikten sonra
cümle âlemi nasıl idâre edeceksin?”(
Uslu 2005: 113)
Görüldüğü üzere örnek verilen
fıkralarda varlığını somutlamak için
beklenilen “edim”in yerine getirilmediği üzerine vurgu yapılır. Tanrının
iradesi ve gücü mizah konusu yapılarak sorgulanmış olur. Ne yapılırsa
yapılsın dualar ve ibadetler karşılıksız
bırakılmış olduğundan bu edim beklentiyi karşılamaz. Bu sorgulamayı şu
şekilde de okumak mümkündür. Tanrısal iktidar bir edim olarak kendisini
gösteremiyorsa eleştiriye tabi tutulur
ve aynı zamanda tanrısal iktidarın
varlığı da örtük bir biçimde sorunsallaştırılmış olur. Benzer biçimde M. Fatih Uslu bu konuyu fıkraların “yıkıcı”
etkisine bağlar ( Uslu 2005: 113).
Tanrısal iktidarın eşitsiz dağıtım
mekanizmasını eleştiren ve adaletinin
sorgulandığı fıkra örneklerine geçebiliriz. Burada sorgulanan durum, tan-
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rısal iktidarın kapsayıcı ve kuşatıcı
gücünün gerçek dünyaya yansımadığı
yönündedir:
Köylüler, komşu köyden hediye gelen bir çuval ceviz getirmişler
hocaya... “hocam, şunu bir pay et
bize”deyivermişler.
Hoca sormuş; “Allah adaleti mi istersiniz, yoksa kul adaleti mi?”
Hep bir ağızdan “Allah adaleti”
demiş köylüler.
Hoca önündeki köylüye tek bir
ceviz vermiş, yanındakine iki avuç.
Birinin ceplerini doldurmuş, ikisini es
geçmiş. Çuval yarıya gelince, kalanın
hepsini bir başka köylüye vermiş. “yalnız” demiş, “boş çuvalı sağ yanındakine ver”.
Köylüler itiraz edecek olmuşlar.
“aman hocam” demişler, “bu nasıl adalet?”
“Allahın adaleti böyledir” demiş
hoca. “kimi az alır, kimi çok. Boş çuvalı aldım diye üzülme, onu da bulamayanlar var” demiş. (http://www.eksisozluk.com)
Tanrısal adaletin yerini bulmaması ve buradan doğan sorgulama biçimi alttan alta tanrının kapsayıcı ve
adil gücünün görülme isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir tavırla
tanrısal irade “deşiliyor” ve müdahaleye çağırılıyor denilebilir. Bu sorgulama “insanlar arasındaki eşitsizliğin
kaynağı”12nı arama ve bulma çabasından kaynaklanıyorsa eğer, sözlü kültür ürünü olarak, iktidarı sorgulayan
fıkraların “yaltaklanmadan” direkt
bir ifadeyle kendisini gösterdiğini ve
tanrısal iktidara dokunmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu dokunma çabası
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yazının başında da ifade ettiğimiz gibi
bir güven zemini oluşturma ve halkın
kendisini gözettiğini varsaydığı tanrısal kuvvetle hesaplaşarak, eşitlenme
çabası, hatta koşulsuz bir şekilde “eşit
dağıtım”a bir davet olarak varsayılabilir. Hiç değişmeyeceği hissedilen bu
adaletsizliğin “şaka” yollu bile olsa,
halkın son çare olarak ürettiği doğrudan bir“hesaplaşma” yöntemi olarak
görmek de mümkündür.
(2) Siyasal iktidarı sorgulayan
ve eleştiren fıkralar
Halkın siyasal iktidarla kurmuş
olduğu düşünülen bağ, bir soyutlamayı beraberinde getirecektir. İktidarın
hep var olduğu ve de bütüncül bir yapı
olduğu düşünülürse, fıkralar üzerinden yapılan eleştirilerin bir bütüne,
aynı zamanda kendisini de kapsayan
bir bütüne karşı olduğu söylenebilir.
Yönetim şeklinin ya da yöneten kişilerin değişmesi tarih biliminin sorunsalıdır. Yönetim şekli ve kişiler değişse
de dokunulamayan iktidar yerinde
olacaktır. Burada asıl sorun siyasal
iktidarın kendisini ve halka karşı eylemlerini nasıl meşrulaştırdığı ve bu
gizil kuvveti nasıl kazandığıdır. Charles Tilly, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu adlı çalışmasında
bu durumu açıklayan bir örnek verir:
İlahi çağrıyla sarmalanmış Hammurabi, kendi yönetimine karşı çıkanları rahatlıkla ‘kötü’diye niteleyebilirdi. Kurbanları yere çalarak,
bağlaşıkları yok ederek, rakip şehirleri yağmalayarak, ilahi adaletin kendi
arkasında olduğunu savundu. Hammurabi kendi şehrinin iktidarını oluşturuyor, bir devlet kuruyordu; onun
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tanrıları ve onların adalet görüşü hüküm sürecekti. (Tilly 2001: 18)
Siyasal iktidarın arkasındaki gizil gücü tanrısal iktidar oluşturuyorsa
eğer, haksız edimlerinde kutsal olana
yapılan atıfla olağanlaştırıldığını ve
tartışmasız kılındığını söyleyebiliriz.
Gelibolulu Âlî de Mevâ ‘ıdü’n-Nefâis Fî
Kavâ ‘ıdi’l-Mecâlis adlı eserinde padişahın “Allah tarafından güçlendirilmesi gerektiğini söyler” (1997: 136). Talât
Tekin’in hazırladığı Orhun Yazıtları
adlı kitapta da bu durumu destekleyen
örnekleri görürüz: “Yukarıdaki Türk
Tanrısı (ve) Türk kutsal yer ve su (ruhları) şöyle yapmışlar: Türk halkı yok
olmasın diye, halk olsun diye, babam
İlteriş Hakanı (ve) annem İlbilge Hatunu göğün tepesinden tutup (daha)
yükseğe kaldırmışlar muhakkak ki”
(2010: 27). Çünkü itiraz karşısında referans bellidir ve bu dokunulamayan
referansa karşı yapılacak şey söylem
üretmekten öteye geçemeyecektir. İşte
bu noktada siyasi fıkralar önemli bir
rol üstlenir ve dokunamadığı iktidarı
kendi yöntemlerine göre yerer. Bu yergi bir mesaj niteliğindedir ve iktidarın
kulağına çalınması için sözlü alana
salınır. Buradaki argümanları aydınlatmak üzere fıkra örneklerine yer
vermek yerinde olacaktır:
Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde savaşların ardı arkası kesilmemektedir ve adam çocuğunu savaşa gönderir. Çocuk savaşta ölür. Bir
savaş daha çıkar, bir çocuğunu daha
gönderir ve o çocuk ölür. Sonra bir
savaş daha çıkar, bir çocuğunu daha
gönderir, o çocuğu da ölür. Sonra bir
savaş daha çıkınca son çocuğunu gön-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

dermez ve yöneticiler gelip çocuğunu
savaşa göndermesini isterler. Adam
bir yöneticinin kulağına eğilerek, “Padişaha söyleyin benim s*kime güvenip
savaşa girmesin”13 der.
Bu konuda verilebilecek bir başka
anonim örnek ise Timur’un koyduğu
vergiler karşısında halkın verdiği tepkiyi yansıtan bir fıkradır:
Timur yöneticilerine vergilerin
ikiye katlanması için talimat verir ve
vergiler arttırılır. Halk bu duruma
tepki gösterir, bunun üzerine vergiler tekrar arttırılır. Halkın tepkilerini
sürdürmesi üzerine Timur vergilerin
üçüncü kez arttırılmasını buyurur.
Son vergi artırımının ardından halk
tepki göstermeyi bir yana bırakarak
oynamaya başlar14.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, halkın dokunamadığı iktidar karşısındaki tavrı farklı şekillerde
kendisini gösterir, ancak “acziyet” bir
türlü aşılamaz. Siyasal iktidarla, halk
arasındaki bu mesafenin artması, çaresizlikleri beraberinde getirdiğinden,
bu sorun gittikçe üstesinden gelinemez bir hale dönüşür ve halk çareyi en
azından “alaya” almakta bulur.
Sonuç
Şimdiye kadar aktardığımız fıkra
örneklerinden de anlaşılacağı üzere,
tanrısal ve siyasal iktidarla kurulmaya çalışılan bağ, yüz yüze gelip,
dokunmak/ temas etmek üzerinden
işlenmeye çalışıldı. Siyasi fıkraların
bu konudaki işlevleri nelerdir ve nasıl bir rol üstlenirler, böylelikle gösterilmesi amaçlandı. Görülmeyene
dokunmanın en azından “ortak bir
birliktelik”oluşturacağı ve bu birlikte-
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liğin oluşabilmesi için, temas etmenin
önemli bir yer tutacağı iddia edildi.
Farklı toplumlardaki davranış biçimlerinden hareketle, soyutlanmış ve
somutlanmış iktidar arasındaki farka,
“dokunmak” argümanı üzerinden işaret edildi.
“Tanrısal iktidarın eleştirilmesi
ve sorgulanması” başlığı altında verilen fıkra örneklerinde birinci ve ikinci
fıkra, tanrısal iktidarın müdahalesizliğini ve kapsayıcı gücünün eksikliğini vurgularken üçüncü fıkra, onun
“gerçek dünyadan” habersizliğini ve
bilmezliğini eleştirir niteliktedir. “Siyasal iktidarı eleştiren ve sorgulayan
fıkralar” bölümünde gösterilen birinci
fıkra, siyasal iktidarın halkla kurduğu
bağı “yararcılık” üzerinden oluşturmasına bir tepki olarak anlaşılabilir.
İkinci fıkrada ise yazının esas konusunu oluşturan “dokunmak”eyleminin
gerçekleşememesinden doğan, iletişimsizlik ve bunun neticesinde halkın
verdiği tepki görülmüş olur. Siyasi
fıkraların, soyutlanmış iktidarı sorgulayan ve eleştiren bu yönüyle, kendisine bir muhatap aradığı ve bulamadığı
söylenebilir.
Görüldüğü gibi tanrısal ve siyasal
iktidar arasındaki bağın derinliği, bu
iki kuvveti “sarsılmaz” bir bütün haline getirerek, halk ile kurulacak olan
bütünleşmeyi engelliyor olabilir. Özellikle siyasal iktidarın, tanrısal kuvvetin iktidarını kullanarak kendisini var
etmesi ve bu verili kuvveti ardına alarak halka karşı yaptığı olumsuz edimler, halkın güvenemediği iki soyut
bütünlüğü beraberinde getirir. Bu güvensizlik ve dokunamama nedeniyle
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halk “son çare” olarak fıkralar yoluyla, kendiliğinden bir karşı duruş sergilemiş olur. Bu çaresizlik dokunma
işlevinin gerçekleşmemesinden kaynaklanabilir. Çünkü “ortak bir bütünlük” oluşturulamadığından iki farklı
bütünlük birbirlerine farklı görevler
yükleyerek kendi bütünlüklerini korumaya çalışıyorlar denilebilir. Karşılıklı etkileşimlerde halk hep çaresiz kalıyorsa ya mizaha başvurup “hoşgörü”ye
sığınacaktır ya da geçmişten gelerek15
oluşan geleneksel bütünlüğü bir edime
taşıyarak, soyutlaştırılmış ve “etkisizleştirilmiş” söylemleri bir edim haline
getirerek iktidara dokunmaya çalışacaktır.
NOTLAR
1
İktidarı devretmek kavramı, siyasal iktidarın kendi iktidarını gerçekleştirebilmesi
için başka güce ihtiyaç duymasıdır. Soyutlanmış iktidardan aldığı bu güçle edimini
gerçekleştiriyor olması aslında siyasal iktidarın iktidarsız olduğunu gösterir. Çünkü
kendi olanaklarıyla meşruiyetini sağlayamaz ve daha güçlü olduğunu varsaydığı
gizil güce başvurarak olumlu veya olumsuz
edimlerini halka yansıtır. Bu durumun
açık örneği insanın pornografiyle kurduğu
ilişkide yatar. Pornografi izlenirken bedenler ya da zihinler yer değiştirmez izlenen
ve izleyici aynı kalır, ancak izleyici başka
bedenin edimi üzerinden gerilimini boşaltır. Siyasal iktidar, bu anlamda kendini
görünmez bir kuvvete dayadıkça iktidarsızlaşmaktadır ya da kendi edimini gerçekleştiremediği için zaten iktidarsızdır.
Bu kavramsallaştırma bir devşirme ya da
ödünçleme değildir ve içeriği kendinden
menkuldür.
2
“Edim” burada bir iş, fiil, yani kelimenin
kendisinde barındırdığı anlam kastedilmektedir. Burada siyasal ve tanrısal iktidar tarafından halka karşı yapılan edimler
anlaşılmalıdır. Bu edimlerin soyutluğu ve
somutluğu edimi gerçekleştirenin niteliğinde saklıdır.
3
Burada “tanrı” sözcüğünü kullanmamız
kimi kastettiğimizi değil, neyi kastettiğimizi gösterir. Açıklamalar için Wittgenste-
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4

5

6

7

8

9

in, Ludwig, Kesinli Üstüne+Kültür ve Değer. Çev. Doğan Şahiner. İstannbul: Metis
Yayınları, 2009’a bakılabilir.
Dokunmak kelimesi, bir şeye yakınlık duymak, güven duymak anlamında kullanılmıştır. Dokunmak burada bir soyutlama
ve kavramsallaştırmadır. “Dokunmak”
burada deneyimlerin ya da ideolojilerin ne
olduğunu göstermez. Halkın bir bütünlük
oluşturması ve “ortak” bir kültürel örüntüde ya da karşı duruşta birleşebilmesi için
birbirine dokunması gerekliliği üzerinden
bu kelimeyi kullanıyoruz. Bu kelimenin
kavramsal olarak anlatımı için, Canetti,
Elias, Kitle ve İktidar. Çev. Gülşat Aygen.
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998’e bakılabilir.
Buradaki cezalandırma siyasal iktidarın
kurduğu bir denetim çerçevesinde de gerçekleşebilir. “Ceza” kesinkes uygulanan
somutlaşmış bir yaptırım anlamında değildir. Güç’ün varlığını sezdirmeden ve de
göstermeden yaptığı bu denetim toplumun
sürekli bir cezaya maruz kaldığını gösterir.
Başka bir deyişle denetimde tutulmak cezalandırılmış olmanın göstergesidir. Michel Foucault’nun Jeremy Bentham’dan
hareketle tekrar geliştirdiği panopticon
kavramı toplumun nasıl denetleneceği ve
kontrol altında tutulacağına yönelik bir
projedir. Bu açıklamaya ilişkin, Foucault,
Michel, Hapisanenin Doğuşu. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Yayınları,
2006’ya bakılabilir.
Bekri Mustafa ile ilgili biyografik bir çalışma mevcut ve günümüz anlam dünyası ile
oluşturulduğu söylenebilir. Açıklama için
Kaygılı, Osman Celal, Bekri Mustafa. İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi-Kenan Matbaası, 1944’e bakılabilir.
Ayrıca bu dönüşümlerin nedenlerine ve
sonuçlarına ilişkin, Eric Hobsbawm ve Terence Ranger’ın derlediği Geleneğin İcadı
adlı çalışmaları gösterilebilir.
Buradaki belirsizlikten kasıt iki kavramında soyut olduğunu düşünmemizden kaynaklanmaktadır. Bu soyutluk görememe ve
de dokunamama üzerinden açıklanabilir ya
da her ikisi birden bir kavramda(tanrısal
iktidar gibi) bütünleşebilir. Burada etnolojik ve antropolojik çalışmalarla açıklanmış,
çok tanrılı kabilelerin ve toplulukların ayrı
tutulduğu söylenmelidir. Tanrıyı görünmez bir kuvvet olarak algılayan topluluklar için bu varsayım öne sürülmüştür.
Bu ödünçlenmiş kavram ve açıklama için,
Althusser, Louis, İdeoloji ve Devletin İdeo-
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10

11

12

13
14
15

lojik Aygıtları. Çev. Alp Tümertekin. İstanbul: İthaki Yayınları, 2003’e bakılabilir.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklama için,
Tan, Nail, Folklorumuzda Politik Fıkralar.
Ankara: Folklor Araştırmaları Kurumu
Yayınları, 1999’a bakılabilir.
Sözlü bildiri burada manifesto yerine kullanılmıştır ancak sözlü bildirinin, birlikte
yapılan bildiriden çok, kendiliğinden dağılan bir yapısı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir.
Bu kullanımın ödünçlendiğini belirtmek
gerekir. Kullanım ve açıklamalar için, Rousseau, J. Jacques, İnsanlar Arasındaki
Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine
Konuşma. Çev. Rasih Nuri İleri. İstanbul:
Say Yayınları, 1998’e bakılabilir.
Bu fıkrayı Bilkent Üniversitesinde Kudret
Emiroğlu’ndan derledik.
Bu fıkrayı da Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatı Bölümünden Ebru Onay’dan
derledik.
Halk gelenekten yaptığı devşirmelerle
kendi edimlerini oluşturmaya çalışabilir.
Burada söz konusu edilen sözlü kültür
ürünlerinin sadece ve sadece etkisiz kalındığında ya da dokunulamayan kuvvetin
hoşgörüsünü bozmadan üretiliyor olmasından söz edilecekse eğer Halkbilim’in bir
bütünlük oluşturan halkı değil, her koşul
altında tabi olmayı seçen halkı tanımlaması gerekir. Halk çoğu zaman gerçek olanı
ifade etmesine rağmen, kendi tanımlamasını yapamadığı için bilimin soyutlamasına ve tanımlamalarına maruz kalır. Bu
tanımlamalarla halk bir etkinliğin parçası
olmaktan çıkarak deneyimlerin ve hatıraların parçası olur. Böylece fıkralar bir bütünlüğe dokunmaya çalışan ve onu parçalamaya çalışan bir edim olarak anlaşılmaz.
Fıkralar ancak çaresizliğin çaresi olarak
anlaşılır. Yazarı ve söyleyeni bilinmeyen
bu fıkralara, iktidar tarafından hoş görülebilir, dolayısıyla da söylenebilir anlamını
yüklemek. Halkın karşısında durduğu iktidarı meşrulaştırmaktır aynı zamanda da
bu eleştirel bütünlüğün içini boşaltmaktır.
Bütün bu anlamlandırmalar ve çıkarımlar
için, Burke, Peter. Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü. Çev. Göktuğ Aksan.
Ankara: İmge Yayınları, 1996. Clastres,
Pierre. Devlete Karşı Toplum. Çev. Mehmet
Sert ve Nedim Demirtaş. Ayrıntı Yayınları,
2011’e bakılabilir.
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YERELDEN ULUSALA TAŞINAN MÜZİK BELLEĞİ VE
YURTTAN SESLER
Moved From The National To The Local Memory Of The Music
and Voices From Abroad

Eray ALPYILDIZ*
ÖZ
Ülkemizin ilk koral Türk halk müziği topluluğu olan ve Türk halk müziğini radyo bağlamında
kurumsallaştırarak uzun yıllar halk müziğinin bir yüksekokulu görevini yürüten Yurttan Sesler Korosu, bugüne kadar tek başına incelenip araştırma konusu yapılmamıştır. Çeşitli kaynaklarda Yurttan
Sesler Korosu’nun sadece tarihsel süreci üzerinde durulmuş; koronun işlevi, faaliyetleri, eğitim sistemi, icraları, kültürel hizmeti ve koronun eleştirilen yönleriyle günümüze olan etkileri hakkında bir
çalışma yapılmamış ve bu durum Yurttan Sesler’in müstakil bir şekilde bilimsel bir araştırma konusu
yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Yurttan Sesler Korosu’nun bir radyo programı olarak kültürel yolculuğuna başlaması ve radyo çatısı altında faaliyetini sürdürmesi, koronun kurumsal tarihiyle ülkemizdeki radyo yayıncılığı sürecinin birlikte ele alınmasını gerekli kılmıştır. Kitle iletişim araçlarından
biri olan radyonun Türkiye’de yayın hayatına başlaması ve bu yayınlarda halk müziği programlarına
yer verilmesi, bir yöreye ait türkülerin diğer bölgelere aktarım şeklini hızlandırmış; aktarım alanının
da yurt ekseninde genişlemesini sağlamıştır. Radyoda âşıklar ve çeşitli mahalli sanatçıların bireysel
örnekleriyle başlayan bu süreç, Yurttan Sesler Korosu’nun kurulmasıyla birlikte kurumsal, sistemli ve
bilimsel bir yapıya bürünerek ivme kazanmıştır. Ülkemizde çeşitli dönemlerde derleme çalışmalarıyla
elde elden türkülerin, radyo ortamında dinleyici kitlesine sunulması, uzun yıllar boyunca “Yurttan
Sesler” adı verilen bir geleneğin ortak bir dil aracılığıyla sürdürülebilmesine katkı sağlamıştır. Bu
bağlamda bu makalede, günümüzde hala etkinliğini sürdüren Yurttan Sesler’in kurumsal tarihi ele
alınacak ve koronun çok yönlü bir analizi yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler
Yerel bellek, Ulusal bellek, Yurttan Sesler, Koral, Folklor
ABSTRACT
The first choral band of Turkish folk music that is called “Country’s Voice Choir” for many years
served as a high school in our country and contributed to institutionalizing of folk music. However, it
has not been examined alone and has not been the sole subject of any research so far. Only the historical aspects of the “Country’s Voice Choir” are emphasized in various sources but there has not been
a study on the function, activities, educational system, performances, cultural services and the criticized aspects of the Choir as well as its effects on the present day. This situation created a need for an
independent scientific research of the “Country’s Voice Choir”. The beginning of the cultural journey
of “Country’s Voice Choir” as a radio program and continuation of its activities under the structure of
the radio made it necessary to consider the institutional history of the Choir and the process of radio
broadcasting in our country together. The launch of the radio in Turkey, which is one of the mass communication medium, and the inclusion of folk music programmes in its broadcast have not only accelerated the way folk songs of one region are communicated to the another but also broadened the extent
of this communication nationwide. Beginning with the individual samples of the folk singers, or âşıklar
and local artists, this process gained acceleration by transforming into an institutional, systematic and
scientific framework with the foundation of “Country’s Voice Choir”. In our country, throughout different periods, the presentation of the folk songs obtained through compilation studies to the listener via
radio has contributed to the sustainability of a tradition called “Country’s Voice Choir” by means of a
common language in our country. In this respect, in this article the institutional history of “Country’s
Voice Choir” which still maintains its activities will be addressed and a multi-faceted analysis of the
Choir will be carried out.
Key Words
Local Memory, National Memory, Yurttan Sesler, Chorale, Folklore
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Giriş
Ülkemizdeki ilk halk müziği çalışmaları 1900’lü yılların başında
Türkiye’de folklorun bir bilim dalı olarak tanınmasından sonra başlamıştır.
Folklorun araştırma alanlarından biri
olan halk müziği üzerindeki ilk çalışmalar, halk ezgilerinin yalnızca sözlü
unsurlarının metin merkezli bir yöntemle derlenmesi yoluyla yapılmıştır.
Toplanan bu sözel varlığı anlama ve
anlamlandırma çabası, halk müziğinin
yerinde derlenmesinin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün
kültürel unsurlar içindeki çalışmalarda önceliğin müzik üzerine yoğunlaştırılmasını istemesi, Türk halk müziği
tarihinde birbirinin devamı niteliğinde
sayılan iki büyük derleme faaliyetinin
gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu
doğrultuda, ilk büyük derleme çalışmaları Darü’l Elhan tarafından 1926,
1927, 1928 ve 1929 yıllarında yapılmıştır. İkinci büyük derleme çalışması
ise Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 1937 ile 1952 yılları arasında
gerçekleştirilmiştir. Darü’l Elhan’ın
çalışmalarına oranla daha nitelikli ve
zengin olan bu derlemelerde dikkati
çeken bir başka nokta ise, halk müziği
üzerinde yetkin bir kişi olan Muzaffer
Sarısözen’in bu çalışmalara katılmasıdır. Sarısözen’in bu çalışmalardaki
yol göstericiliğiyle ezgilerin derlenme
ve notaya alınma süresi hızlanmış;
titiz ve dikkatli tutumuyla ise ezgilerin tekrar kaydedilmesi önlenmiştir.
Ankara Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen bu gezilerde 10.000’e
yakın ezgi derlenmiştir. Derlenen bu
ezgiler ise Yurttan Sesler Korosu’nun
repertuarını oluşturmuştur.
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Yurttan Sesler Korosu’nun
Kurumsal Tarihi
Türkiye’deki radyo yayıncılığının
ilk döneminde halk müziği ile ilgili ilk
yayınlar
Yazılı kaynaklarda Türkiye’de ilk
radyo yayıncılığının ne zaman başladığına ilişkin farklı bilgiler bulunmaktadır. Türkiye’de resmi olarak ilk radyo
yayınının 6 Mayıs 1927’de İstanbul’da
başladığını belirten bilgilerin yanında
(Çankaya, 2003: 19), bu sürecin ilk
başlangıç tarihini 1923’e kadar götüren araştırmacılar da bulunmaktadır.
Ankara Radyosu’nun resmi olarak kuruluş tarihi ise 28 Ekim 1928’dir. (Özdemir, 2008: 125-126).
Türkiye’de radyo yayıncılığının
başlamasıyla birlikte radyo programlarında ilk halk müziği örnekleri, bireysel faaliyetler çerçevesi içinde sistemsiz ve düzensiz bir biçimde
yer bulmuştur. Radyolarda halk
müziğine dair ilk örnekler, İstanbul Radyosu’nda Tamburacı Osman
Pehlivan tarafından Rumeli türküleri çalınarak verilmiştir. 1938 yılında Ankara Radyosu’nda Sadi Yaver
Ataman tarafından gerçekleştirilen
açıklamalı halk müziği programları,
radyolarda anonim ve âşık edebiyatı ürünlerine yer veren ilk örnekler
olması bakımından önem taşımaktadır. 1940 yılında Vedat Nedim Tör’ün
Ankara Radyosu’nun müdürü olması,
radyo programlarının yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda, 1941 yılında Mesut Cemil
yönetimindeki Klasik Türk Müziği Korosu radyonun ilk düzenli halk müziği
programlarını yapmıştır. Bir Türkü
Öğreniyoruz adı verilen bu programlar, Muzaffer Sarısözen’in şefliği ve
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repertuvar hocalığı doğrultusunda faaliyetini sürdürmüştür. Program, hem
radyo dinleyicilerine hem de sanatçılarına her hafta yarım saatlik bir zaman
diliminde bir türkü öğretme amacıyla
oluşturulmuştur. Bir Türkü Öğreniyoruz adlı bu programın anonsunu -müzik yayınları şefi olan- Mesut Cemil
yapmış; program, altı ay sürmüştür.
Bir Türkü Öğreniyoruz programının
başlamasına kadar radyo yayınlarında yeterli ölçüde yer bulamayan halk
müziği -Vedat Nedim Tör’ün deyimiyle- “üvey evlat durumundan kurtulmuş” (Yılmaz, 1996: 20); “ilan-ı istiklal
edilmiştir (Elçi, 1997: 108).

“Bir Halk Türküsü Öğreniyoruz” Programından
Bir Görüntü (1942) Soldan sağa: Sarı Recep,
Muzaffer Sarısözen, Mesut Cemil, Birinci Sıra:
Mefharet Yıldırım, Afife Çerik, Sıdıka Dalmen,
Azize Tözem, Sadi Hoşses, Mustafa Çağlar, Semahat Özdenses, Nevzad Akay, Melek Tokgöz.
İkinci Sıra: Safife Tokay, Saadet Özbilgiç, Lamin
Utku, Ahmet Şenses, Aziz Şenses, Hüceyla Aykar,
Servet Adnan. (Radyo Dergisi).

Bir Türkü Öğreniyoruz programı, Klasik Türk Müziği sanatçılarının
halk müziği alanında eğitilmesini sağladığı gibi, Yurttan Sesler Korosu’nun
kurulmasına da zemin hazırlamıştır.
Kuruluşu, Kurucuları ve Sanatçıları
Radyonun sürekli ilk halk müziği
programı olma özelliğini taşıyan “Bir
Türkü Öğreniyoruz” saatinin ilgi ve
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beğeniyle takip edilmesi, Yurttan Sesler adı verilen bir başka halk müziği
programının 1940’lı yılların başında
yayın hayatına katılmasını sağlamıştır. Ankara Radyosu’nda haftada iki
kez yayını yapılan bu program -askerlik görevi nedeniyle radyodan ayrılan- Sadi Yaver Ataman’ın yürüttüğü
açıklamalı halk müziği yayınlarının
devamı niteliğindedir. Bu yıllarda
Türk Halk Müziği’nin ayrı bir disiplin olarak görülmemesi ve bu alanda
yetişmiş insanlardan yoksunluk, halk
müziğinin klasik müzik sanatçılarınca icra edilmesi yanlışını doğurmuştur. Halk müziğin sanat müziğinden
bağımsız bir şekilde icra edilmesi gerektiğini düşünen kişiler “Sadi Yaver
Ataman, Ahmet Kutsi Tecer ve Vedat
Nedim Tör” olmuştur. 1947 yılına gelindiğinde Muzaffer Sarısözen’in şefliğinde Vedat Nedim Tör’ün isim babalığını yaptığı (Özdemir, 2008: 137;
Kozanoğlu, 1988: 24), Yurttan Sesler
Korosu müstakil olarak kurulmuştur.

Yurttan Sesler Korosu Provalar Sırasında (Radyo, 1947, c.6, sayı 65, sf: 10).

Yurttan Sesler Korosu’nun kuruluş amacını Muzaffer Sarısözen şöyle
açıklamıştır: Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayımı,
ne sadece dinleyicilerine hoş bir vakit
geçirmek ne de yalnız türkülerimizin
çeşitleri hakkında fikir vermekten ibahttp://www.millifolklor.com
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ret değildir. Gönüllerimizi bir araya
toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek Yurttan Sesler’in
başlıca hedefidir. Artık izaha lüzum
kalmamıştır ki “Yurttan Seslerin
sanatkâr işçileri memlekete en modern
tahrip vasıtalarının bile zerresini koparamayacağı bambaşka bir istihkâm
yapmakla meşguldürler” (Çeren, 1944:
4).
Bu bağlamda yerel ezgilerin seçkilerinden oluşan türkülerin sunumuyla, halkı ortak bir paydada buluşturmayı amaçlayan bu programa
neden Yurttan Sesler adı verildiği de
ortaya çıkmaktadır. “Yurttan Sesler”
adı ülkede dil, tarih, duygu, düşünce
ve kültür birliğini gerçekleştirmeye
çalışılacağının göstergesi niteliğindedir.
Yurttan Sesler Korosu sanatçılarının nasıl oluşturulduğu konusuna değinecek olursak, Ankara
Radyosu’nda birleşik koronun ayrılmasından sonra Türk halk müziği grubuna sanatçıların seçimi, ses karakterleri halk müziğine yatkın kişilerin
belirlenip, Yurttan Sesler kadrosu
içine seçilmesi yoluyla yapılmıştır. Bazen bu seçim sanatçıların kendi rızalarının olmamasına rağmen kurumsal
baskı yoluyla gerçekleşmiştir. Ankara
Radyosu’nda kurulan bu koronun ilk
sanatçıları şunlardır:
Şef: Muzaffer Sarısözen,
Saz Sanatçıları: Sarı Recep (Giray), daha sonra bu saz sanatçı kadrosuna dâhil olan Avni Özbenli, Osman
Özdenkçi, Ahmet Yamacı, Ahmet Gazi
Ayhan ve Mucip Arcıman.
Ses Sanatçıları: Turhan Karabulut, Ali Can, Nurettin Çamlıdağ,
http://www.millifolklor.com

Neriman Altındağ, Muzaffer Akgün,
Sebahat Karakulak, (Elçi, 1997: 108109).

Osman Özdenkçi, Ali Can, Neriman Altındağ,
Turhan Karabulut, Sabahat Tarabuş, Muzaffer
Sarısözen (Çankaya, 2003: 41).

Koroya 1950 yılında: Emin Aldemir (saz), Seyfettin Sığmaz (Mey, zurna, kaval), Mustafa Geceyatmaz (ses),
Cengiz Akmeriç (ses-sonra saz), Kemal Karasüleymanoğlu (ses), Necdet
Nemutlu (ses) isimli sanatçılar katılmıştır.
1953 yılında açılan sınavda ise koroya saz sanatçısı olarak Nida Tüfekçi,
ses sanatçısı olarak Nezahat Bayram
ve Aliye Akkılıç katılmıştır.
1955’lerde Saniye Can, Nurettin
Dadaloğlu, Selahattin Erorhan, Nevin
Akol, Muazzez Türüng, Ahmet Sezgin,
Niyazi Yılmaz ve Yıldız Ayhan koroya
dahil olan sanatçılardır.
1960’larda açılan sınavı Ahmet
Gazi Ayhan (yeniden gelmiş), Yaşar
Aydaş, Cemil Demirsipahi, Talip Öz-
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kan, Mustafa Özgül, Necla Erol Ahmet
Sezgin gibi sanatçılar kazanır.
1960 İhtilali’nden sonra radyoda
sınav açılmamış ve 1963 yılında Muzaffer Sarısözen vefat etmiştir (Elçi,
1997: 109, Yazgan, 2006: 126-127).
Eğitim Sistemi ve İcraları
Kendi dönemi içerisinde konservatuar niteliğine sahip olan Ankara
Radyosu, yayın ilkeleri ve ciddiyetinin verdiği sorumlulukla ülkenin her
alanda yetkin kişilerini bünyesinde
barındırmıştır. Bu doğrultuda, radyoya stajyer olarak alınan sanatçılar
yoğun bir eğitimden geçmişlerdir. İlk
yıllarda koronun musiki derslerini
Mesut Cemil, Veli Kanık, Nurullah
Taşkıran, Fahri Kopuz, Halil Bedii
Yönetken, Ruşen Kam; Türk dili derslerini Nurettin Sevin, Ruşen Kam, Refik Ahmet Sevengil; şan derslerini ise
Mesude Çağlayan ile Saadet İkesus
vermiştir. “Daha sonra şan dersleri
Muzaffer Sarısözen tarafından kaldırılmıştır” (Özdemir, 2008: 138).
Yurttan Sesler Korosu sanatçılarının teorikte aldıkları bu eğitim
uygulamaya dönüştüğünde bazı aksaklıklar göze çarpmıştır. Koro sanatçılarının sanat müziği alanından
gelmeleri ve türküleri tavır ve üslubundan uzak icra etmeleri halk müziğinde bir kimlik kaybına yol açmıştır.
Muzaffer Sarısözen bu nedenle, sanatçıları Ankara Devlet Konservatuarı
arşivine çağırmış ve derlenen ezgileri
onlara taş plaklar yoluyla dinleterek, türküleri hangi karakterde icra
etmeleri gerektiğini duyum yoluyla
göstermiştir. Sarısözen’in koronun
yanlışlarını düzeltmede uyguladığı
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ikinci yöntem ise radyoya âşıkların ve
mahalli sanatçıların türkü söylemeleri için davet edilmesidir. Daha önce de
örnekleri görülen ve Âşık Veysel, Tamburacı Osman Pehlivan, Faruk Kaleli,
Aziz Şenses, Picoğlu Osman gibi sanatçılar tarafından radyo programlarında
yerel ezgilerin seslendirildiği bu süreç,
Muzaffer Sarısözen’le birlikte “misafir
sanatçı” adı altında bir geleneğe dönüşerek günümüze kadar gelmiştir. Her
iki uygulamada öne çıkan unsur, türkülerin icrasında yerel tavır ve üsluba
büyük ölçüde gayret edilmesi gerektiğidir. Koronun eğitiminde uygulanan
yöntemlerden bir diğeri de Muzaffer
Sarısözen tarafından türkülerin notalarının kara tahtaya yazılması sistemiyle sanatçılara öğretilmesidir.
Pedagojik eğitim sisteminin unsurlarından olan duyarak, görerek ve yazarak öğrenmenin uygulandığı bu süreçte sanatçılar, kendilerine öğretilen
türküleri hem defterlerine yazmışlar
hem de bu defterler sanatçıların kendi
repertuarlarını oluşturmuştur.

Muzaffer Sarısözen Koroyu Bir Türkü Üzerinde
Çalıştırırken (Radyo Dergisi)

Yurttan Sesler Korosu’nun icralarına uzun yıllar eşlik eden tek saz
bağlama olmuştur. Bağlama düzenleri
içerisinde “bozuk düzen” ya da “kara
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düzen” olarak ifade edilen alt tel “la”,
orta tel “re” ve üst tel “sol” şeklinde
akort edilen koronun çalgıları, bozuk
düzenin radyo dışına taşınmasında etkili olmuştur.

zar 12.30-13.00 saatlerinde yayın yapmıştır. Bu yayınlar 1965 yılına kadar
canlı yayın şeklinde gerçekleşmiştir.
Solo programların yayında Ankara
Radyosu Büyük Stüdyosu’nda izleyici katılımlı programlar da yapılmıştır
(Özdemir, 2008: 138; Yılmaz, 1996:
23).

Koro sazları bir esere çalışırken (Radyo dergisi,
1947, c.6, sayı 65, sf: 10.

Koronun üyelerinden Mustafa
Geceyatmaz’ın “Hey Gidi Günler” belgeselinde belirttiğine göre koroya giren ikinci saz Muzaffer Sarısözen’in
getirdiği “kabak kemane” olmuştur.
“Yurttan Sesler’in ilk yıllarındaki
programlarında Neriman Altındağ tarafından kaşık çalındığını” da (Yazgan,
2006: 168-169) söylemektedir. Yurttan
Sesler’in ilerleyen yıllarında ise bağlama ailesinden olan “cura, tambura ve
divan” topluluğun icralarına katılmıştır. Günümüze kadar gelinen süreçte
ise tulum, mey, davul, zurna, kaval,
sipsi, kemençe ve tar gibi pek çok çalgı
kullanılmıştır.
Yayınları ve Faaliyetleri
Yurttan Sesler Korosu eldeki verilere göre 1941 yılında her hafta çarşamba günü saat 19.45-20.45 arası,
1944 yılında pazartesi 20.45- 21.00 ve
çarşamba 19.45- 20.15 saatleri arasında yayın yapmıştır. Yurttan Sesler Korosu daha sonraki yıllarda (1955’ten
itibaren) haftada dört gün pazartesi,
çarşamba, cuma saat 18.30-19.00; pa-
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Ankara Radyosu’nun 1 numaralı stüdyosunda 9
Ağustos 1951 tarihinde çekilmiş bir resim. Ortada ayakta duranlardan soldan ikinci Muzaffer
Sarısözen. (Özalp, 1986: 255).

Halkın büyük bir ilgi ve beğeniyle
takip ettiği bu programlardaki anonslar Muzaffer Sarısözen tarafından
yapılmıştır. Söz konusu anonslarda
dikkati çeken nokta Sarısözen’in türküleri yöresi, kaynak kişisi ve icra edecek sanatçıyla birlikte söylemesidir.
(Şimdi bir Ankara türküsü Mehmet
Hulusi Koçer’den. Güvercin Uçuverdi.
Nezahat Bayram ve Mustafa Geceyatmaz solo kısımlarını okuyacaklar).
(TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, 2002,
Muzaffer Sarısözen). Yörelerinin adlarının belirtildiği türkülerle beraber
halk, kendi memleketi dışındaki türkülerin nereye ait olduğu hakkında
bilgi edindiği gibi, türküleri seslendiren sanatçıları da tanıma fırsatı
bulmuştur. Yöresiyle birlikte anons
edilen türküler halkta bir benlik duygusu, aitlik hissi ve gurur kaynağı yaratma işlevlerine de sahip olmuştur.
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Yurttan Sesler’in yayınlarındaki
diğer bir önemli unsur ise türkülerin yaratılış-yakılış bağlamının icra
bağlamlarıyla ilişkisi hakkında bilgiler verilmesidir. TRT Müzik Dairesi
Başkanlığı’nın 2002 yılında çıkarmış
olduğu Muzaffer Sarısözen isimli albümde bu durum görülmektedir. Albümde “Haydindi Kirtmenin Kızı” adlı
bir iş türküsünün anonsunda, halkın
iş hayatında müziğin önemini kavrayıp, ağır iş yükünü hafifletmek ve iş
gücünü artırmak için bu tür türküleri
söylediği belirtilerek; türkünün yaratılış ve icra bağlamı arasındaki bağlantıya dikkat çekilmiştir. Bununla
beraber türküde kadınların yün eğirme, halı dokuma sırasında dokuma
tezgâhlarında çıkardıkları sese benzeyen bir ritim müziğe eşlik etmiştir.
Yine albümde, iş türkülerine bir
örnek olan “Demirciler Demiri Neyle
Döverler” adlı ezgide, dinleyenlerin
Kastamonu’da bir demirci çarşısından geçtiklerini hayal etmelerini istemişler ve bunu demircilerin demiri
ellerindeki çekiçle dövdüklerini, çekiç
sesinin çıkardığı sese benzer bir ritimle türkü eşliğinde canlandırmışlardır.
Yine bu albümde “Kediyi Koydum Torbaya/ Başını Soktu Çorbaya”, “Horozumu Kaçırdılar/ Suyuna Pilav Pişirdiler” adlı ezgiler güldürü türkülerine
birer örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Yurttan Sesler Korosu
İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı
gibi çeşitli dönemlerde milli duyguları
yükseltmek için “Tuna Nehri Akmam
Diyor”, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” gibi kahramanlık türküleri
de seslendirmiştir.
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Yurttan Sesler Topluluğu’nun
icra ettiği türküler; koro, solo ve çalgısal açıdan seslendirilmiştir. Yayınlarda uzun havalar da bulunmuştur.
Yurttan Sesler’in programları sırasında oluşturduğu repertuvar düzeni ve
içeriği, kendinden sonraki Türk halk
müziği topluluklarına da bir örnek olmuştur.
Yurttan Sesler Korosu radyodaki kendi yayınları dışında da bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Koro, yurt
çapında düzenlenen konser ve etkinliklere katılmış, dönemin devlet büyüklerine ve ülkemize gelen yabancı
devlet adamlarına da programlar yapmıştır.
Yurttan Sesler Korosu, 4 Aralık
1954 yılında Ankara Palas’ta düzenlenen Gazeteciler Cemiyeti Balosu’na
katılmıştır (Yazgan: 2006: 128). Yine
1954 yılında Yurttan Sesler Korosu sanatçılarından bazılarının İzmir’de vereceği bir konser, Radyo Postası gazetesinin “Ankara Radyosu’ndan Kuvvetli
Bir Saz Ekibi Şehrimize Geliyor” başlığıyla verdiği haber okurlarına şöyle
duyurulmuştur: Ankara Radyosu’nun
meşhurlarından müteşekkil bir saz ve
sanatkar topluluğu 10 Aralık Cuma
akşamı tek konser için şehrimize gelmektedir. İçlerinde Muzaffer Akgün,
Sevim Tanürek ve Turhan Kara bulut
gibi kısa zamanda geniş şöhret temin
etmiş sanatkârlarımızın bulunduğu
bu gruba Sarı Recep ve Emin Aldemir de sazları ile refakat etmektedir.
Büyük Sinema’da yapılacak olan bu
konser için gelen sanatkârların çok
sevilen ve tutulan solistlerden olması
İzmir’de daha şimdiden büyük bir ala-
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kanın doğmasına vesile teşkil etmiştir.
Sanatkârlara başarılar dileriz” (Radyo Postası, 1954: 1).
1955 yılında ise koro, Amerikan
Büyükelçisi’nin verdiği bir kokteyle katılmıştır. Yine bu yılda koro,
İstanbul’da Hilton otelinin açılışından
sonra Şale Köşkü’nden düzenlenen bir
resepsiyonda program yapmıştır (Yazgan: 2006: 132-170).

Yurttan Sesler Sanatçılarının Bir Bölümü, 1955
yılında Amerikan Büyükelçisi’nin verdiği kokteylde. (Yazgan, 2006: 132).

1956 yılında ise Denizli’deki bir
antik tiyatroda konser veren Yurttan Sesler; Ankara Palas’ta, Çankaya Köşkü’nde, Dışişleri Köşkü’nde,
İstanbul’un tarihi saraylarında (Şale
Köşkü, Beylerbeyi Sarayı), ve diğer
resmi kabul törenlerinde konserler
vermiştir. (Yılmaz, 1996: 25-38).
Yurttan Sesler Korosu’nun Etkileri
Yurttan Sesler Korosu’nun ilk
etkilerini diğer radyolarda kurulan
örnekleriyle görmekteyiz. Dinleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Ankara Radyosu’ndaki Yurttan Sesler
Korosu’nun benzerleri 1953 yılında
İzmir Radyosu’nda ve 1954 yılında İstanbul Radyosu’nda Yurdun Sesi adlarıyla kurulmuştur. Yurttan Sesler’in
başka bir örneği 1961 yılında Erzu-
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rum Radyosu’nda Doğudan Sesler adı
altında karşımıza çıkmaktadır. Bu
radyolardaki halk müziği korolarının
kurulması çalışmalarına Muzaffer Sarısözen öncülük etmiş; bu koroların ilk
sanatçıları da Ankara Radyosu bünyesinde yetişen kişiler olmuştur. Öte
yandan ülkemizde televizyon yayınlarının başlayıp görselliğin ön plana
çıkmasıyla birlikte birçok radyo programı televizyon ortamına taşınmıştır.
TRT ekranlarında yayınlanan “Radyo
Sanatçıları Konseri, Bir Dilden Bir
Telden, Türkü Türkü Türkiyem, Türkü Sevdası, Türk Halk Müziği Çalgıları Orkestrası” Dem Bu Dem, Bergüzar, Bir Türküdür Yaşamak” gibi
programlar radyodaki Yurttan Sesler
Korosu’nun televizyona aktarılmış biçimleridir. Bu tür topluluklar Yurttan
Sesler Korosu’nun icra özelliklerini
temel almış, değişen ve gelişen şartlar
neticesinde gelenekten gelen çizgiyi
bozmayarak ama birtakım yenilikler
içinde halk müziği icrası yapmışlardır.
TRT’de yayınlanan bu tür programların diğer bir özelliği ise tıpkı radyoda
olduğu gibi mahalli sanatçı ve âşıklara
programlarda yer verilmesidir. Yurttan Sesler Korosu’nun diğer radyolardaki örnekleriyle başlayan etkileri,
ilerleyen dönemlerde üniversite koroları, kültür bakanlığı koroları, belediye ve halk eğitim merkezleri korolarıyla… devam etmektedir.
Eleştirilen Yönleri
Yurttan Sesler Korosu’nun olumlu yönleri bu çalışmanın bütününde
bahsedildiği için, bu bölümde koroya
yöneltilen olumsuz eleştiriler ele alınacaktır.

91

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

Yurttan Sesler Korosu hakkındaki olumsuz eleştiriler, ülkemizde
televizyon yayıncılığının başlamasıyla -özellikle de çok kanalın devreye
girmesiyle- birlikte gelmiştir. 1980’li
yıllardan sonra gelişen ve değişen hayat şartları toplumda farklı beklentiler yaratmıştır. Bu değişim ve gelişim
karşısında halk müziği, geleneksel
çizgisinde yürüme yolunu seçerek bir
yenilenme ve kendini gözden geçirme
arayışı içine girmemiştir.
Türkülerin icrasında kullanılan
dilde yöresel ağız, şive ve hançere
özelliklerinin göz ardı edilmesi, çalış
ve söyleyişlerin zamanla tekdüzeleşmesi, halkın sosyal ve siyasal olaylara
ilişkin tepkisini içeren bazı türkülerin
repertuvar dışı kalması ve devletin
sanatçısı olmaz görüşünden hareketle sanatçının kurum içerisinde yaratıcılığının kısıtlandığının belirtilmesi
Yurttan Sesler Korosu’na yöneltilen
olumsuz eleştirilerin başlıca konuları
olmuştur.
Kültürel Hizmeti ve Halk Müziğine Katkıları
İşitsel medyanın bir aracı olan
radyonun ülkemizdeki kullanımına
kadar halk müziğinin yerel örneklerinin tüm yurtta tanınabilir hale geldiği
söylenemez. Buna karşılık mahalli sanatçı ve âşıkların sosyal ve ekonomik
sebeplerle (askerlik, düğün, göç vb.)
yaşadıkları bölgelerin dışına çıkmaları, yerel ezgilerin küçük ölçekte de
olsa diğer yörelere tanıtılmasını sağlamıştır. Ülkemizde radyo yayıncılığının
başlayıp Türk halk müziği ve radyo
ilişkisinin kurulması, yöresel ezgilerin
diğer bölgelere duyurulmasında bir
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köprü işlevi görmüştür. Söz konusu
bağlantı, radyo aracılığıyla Yurttan
Sesler Korosu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Yurttan Sesler kuruluş amacına ulaşarak, radyo
yayınlarıyla yereli ulusala taşımış,
başka bir deyişle “yerel belleği ulusal
belleğe” dönüştürmüştür. Öte yandan
pek çok âşık ve yerel sanatçının adlarının duyurulmasına vesile olan Yurttan Sesler Korosu, halk müziğinin
sanat müziğinden farklı bir disiplin
olduğunun algılanmasını sağlamıştır.
Yerel sesleri ortak bir dille tüm
yurda hitap edebilecek şekilde icra
eden koro, halk müziğinde toplu çalımın yaratıcısı ve uygulayıcısı olmuştur. Koroya uzun yıllar eşlik eden
bağlama icralarında zaman içerisinde büyük bir gelişme görülmüş; ilk
zamanlar bütün tellere vurarak çalmanın meydana getirdiği birbirine
karışmış seslerin çıkardığı tınılar,
mızraplı çalımın ustaca uygulanır bir
hale gelmesi sayesinde son bulmuştur.
Yöresel ezgilerin otantik karakterinin
yansıtılması için gösterilen özen, halk
müziğinde “tavır” denilen çalma ve
yorumlama tekniklerinin oluşturmuştur.
Yurttan Sesler Topluluğu’nun diğer bir önemli özelliği ise uzun yıllar
boyunca sürdürülen derleme gezileriyle elde edilen türkülerin, tozlu arşivlerden gün yüzüne çıkarılmasına
ve işlerlik kazandırılmasına yaptığı
katkıdır. Yurttan Sesler’in bu hizmeti
“TRT Türk Halk Müziği Repertuvarı”
adı altında büyük bir kültürel mirasın
kurum bünyesinde yer almasını sağlamıştır.
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SONUÇ
Araştırma,
inceleme,
eğitim,
icra gibi özellikleri bulunan Ankara
Radyosu’nun çatısı altında bir radyo
programı olarak yolculuğuna başlayan Yurttan Sesler Korosu, yarattığı ve yıllardır uyguladığı bir gelenek
sayesinde zaman içerisinde daha ağır
görev ve sorumluluklar üstlenmiş ve
kendisini aşarak halk müziğinin bir
yüksekokulu konumuna gelmiştir.
Uzun yıllar bu görevini sürdürmesi neticesinde halk müziğinin belirli bir disiplin içerisinde icra edildiği
bu okul, alana hizmet eden onlarca sanatçı ve eğitmen yetiştirmiştir. Ankara Radyosu’ndaki görevini günümüzde
de sürdürmekte olan koro, Yurttan
Sesler geleneğini yaşatmaya devam
etmektedir. Memleketi tek duygu haline getirme amacıyla görevine başlayan ve radyoda yaptığı programlarla
yerel ezgilerin bileşkesi olan Yurttan
Sesler, halk müziğinde kültürel belleğe canlılık ve devamlılık kazandırmıştır. Bu bağlamda cumhuriyetten
sonra ulus devlet temelindeki millet
bilincinin yaratılması çalışmalarının
halk müziği ayağında bir sorumluluk
üstlenen Yurttan Sesler, bu görevi başarı ile yerine getirmiştir.
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KIRIM-KARAY TÜRKÜLERİNİN
ANADOLU TÜRKÜLERİYLE SÖZ BENZERLİKLERİ
AÇISINDAN MUKAYESESİ
Comparisation of Crimean-Karaite Folk-Songs with Anatolian Folk-Songs in
Terms of Lyric Similarities

Fatih ŞAYHAN*
ÖZ
Hazar kağanlığının bakiyesi oldukları düşünülen ve M.S. IX. yüzyılda Museviliğin Karaizm mezhebini kabul etmiş olan Karay Türkleri, bugün başta Kırım, Litvanya ve Polonya olmak üzere Mısır, İsrail, Amerika, İsviçre, Fransa, İngiltere, Belçika, Kuzey Afrika, İspanya, İran, Ermenistan, Kafkasya,
Güney Rusya ve İstanbul’da dağınık cemaatler hâlinde yaşamaktadır. UNESCO’nun, siyasi, coğrafi,
dini, ekonomik ve sosyolojik sebeplerden dolayı nüfusları azalan, dillerini ve kültürlerini kaybetme
tehlikesiyle karşı karşıya kalan Karayları “Yok Olmaya Yüz Tutmuş Milletler” listesine almasından
sonra bilim âlemi Karaylarla ilgilenmeğe başlamış ve Karayları konu alan pek çok çalışma yapılmıştır.
Karay kültürünü günümüze taşıyan en önemli yazılı kaynaklardan biri mecmualardır. İbrani harfleriyle yazılan bu mecmualar içlerinde ailelerin soy kütükleri dâhil olmak üzere atasözleri, tapmacalar,
semailer, koşmalar, türküler, fıkralar, masallar, halk hikâyeleri vb. halk edebiyatı nazım ve nesir
türlerini muhteva etmektedir. Biz çalışma konumuz olarak mecmuanın içerisindeki türküleri seçtik.
Şüphesiz bir türkünün hayatında doğuş, yayılma ve değişme olmak üzere üç önemli aşama vardır.
Türkülerin sözlü gelenek mahsulleri olmaları ve ağızdan ağza geçerek değişmeleri sebebiyle menşeini
tespit etmek oldukça güçtür. Kültürler arası yayılma esnasında türkülerin sözlerinde, ezgilerinde ve
makamlarında birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Bu çalışmada, İbrani harfleriyle yazılmış bir
mecmuanın içerisindeki 200 Kırım-Karay türküsü tarafımızdan transkript edildikten sonra Anadolu
türküleriyle söz benzerlikleri açısından mukayese edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Karay, İbrani Alfabesi, Kültür, Mecmua, Türkü
ABSTRACT
Karaite Turks who are accepted as the successor of Khazar Khanate and embraced Karaism religious sect of Judaism, living as separate communities mostly in Crimea, Lithuania, Poland and also in
Egypt, Israel, United States of America, Switzerland, France, England, Belgium, North Africa, Spain,
Iran, Armenia, Caucasia, Southern Russia and Istanbul. After UNESCO’s accepting Karaite Turks into
the list of “Nations who are in danger of extinction” because of political, geographical, economical and
sociological reasons, science world started to be interested and made lots of studies which subject Karaite Turks. One of the most important source which carries Karaite culture into our present time is mecmuas. Including parentages of the families, these Hebrew lettered mecmuas also include folk literature
examples in verse and text formats like proverbs, worships, variations of minstrel songs, folk-songs,
fıkras, tales, stories..etc. We choose folk-songs in the mecmua as a study subject. Undoubtedly there are
three important stages in the life of a folk-song as birth, spread and variation. It is difficult to determine
a folk-song’s origin because of the reasons which are folk-song’s being an output of verbal traditions and
their varying when spreading mouth to mouth. There can be some variations in the lyrics, melody and
strain of a folk-song when spreading between cultures. In this study 200 Crimean-Karaite folk-songs
which have written by Hebrew letters in a mecmua, have been compared with Anatolian folk-songs in
terms of lyric similarities after being transcrypted.
Key Words
Karaite, Hebrew Letters, Culture, Mecmua, Folk-Song
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Giriş
M.S VI.-XI. yüzyıllar arasında yaşamış ve imparatorluk kurmuş olan Hazarlar daha sonra yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Hazar Devletinin
yıkılmasıyla birlikte Museviliği kabul eden Türk boyları varlıklarını Kırım’da
devam ettirmeye başlamışlar ve uzun süreli ilişkiler neticesinde kendi boy isimlerini terk ederek tek bir Türk boyu haline gelmişlerdir. Bu topluluğa ise “Karay”
ya da “Karaim” ismi verilmiştir. Bunlar, Türkçe konuşan ve Türk kültürüne bağlı
olduklarını her fırsatta dile getiren insanlardır (Kuzgun 1993: 73).
Bir milletin fertlerinin oluşturduğu yazılı ve sözlü kaynaklar, onların kökeni, tarihi ve kültürü hakkında bize yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda Karayların “mecuma” ismini verdiği mecmualar onların sözlü edebiyat ürünlerinin
bulunduğu en önemli eserlerdir. Bu mecmualar içlerinde ailelerin soy kütükleri
dâhil olmak üzere atasözleri, tapmacalar, dastan ismi verilen halk şiiri türleri,
semailer, koşmalar, fıkralar, masallar, tarihi olaylar, tabiat olayları, halk ilaçları, halk veterinerliği, büyü ve sihirli sözleri ihtiva etmektedir. Karay Türkleri
bu mecmualar sayesinde örf, âdet, gelenek, görenek ve sözlü anlatım ürünlerini
babadan oğla aktarmaktaydı. Şayet bir aile reisinin birden çok oğlu var ise her
oğlu için ayrı bir mecmua tutulmaktaydı. Bunlar Karay dilinde Arami veya İbrani alfabesiyle yazılmaktaydı. Biz de metnin transkripsiyonunda daha önce tarafımızdan yayımlanan transkripsiyon sistemini kullandık (Şayhan 2010: 36-43).
Karaylar için kültürlerine sahip çıkabilmenin, onu gelecek nesillere aktarmanın
en etkili yolu, aile fertlerinin bir araya geldiği akşam yemeklerinde ve aileler arası toplantılarda bu mecmuaları okumaktı. Bu mecmualar, II. Dünya Savaşı’ndan
önce hemen hemen her ailede mevcutken şimdi bunlar ancak kütüphanelerde ve
müzelerde mevcuttur (Altınkaynak 2006: 58).
Türkü Terimi ve Karay Türkülerinin Anadolu Türküleriyle Mukayesesi
“Türkü” teriminin menşei ve anlamı ile ilgili farklı görüşler bulunmasına
rağmen bu terimin Türkçe olduğu ve Türk kelimesine “î” nisbet eki getirilmek
suretiyle Türk’e has, Türk’e ait anlamında “Türkî” olduğu, sonra da halk ağzında
“türkü” şekline dönüştüğü şeklindeki görüş en çok kabul gören görüş olmuştur
(Sakaoğlu, Alptekin 2006: 592, Kaya 1999: 131).
Mitolojik dönemden günümüze uzanan uzun ince bir çizgide Türklerin sosyal, siyasî ve kültürel hayatının her safhasında ve sayfasında yer alan (Yakıcı
2007: 13) türküler, hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenmektedir. Kırım-Karay
türküleri de şekil bakımından Anadolu türküleriyle benzer özelliklere sahiptir.
Bu durum, türkünün bağımsız bir kuruluş ya/da tür olmadığının, sözden çok ezgi
ile bağlantılı olduğunun kanıtıdır. Türkülerin yapısı çok değişiktir. Halk şiiri
türlerinden her biri türkü olabilir (Dizdaroğlu 1969: 107). Nitekim incelemeye
aldığımız mecmuanın içerisindeki bütün manzum ürünler (destan, koşma, semai,
türkü) “Türki” başlığı altında verilmiştir.
Bir türkünün hayatında doğuş, yayılma ve değişim olmak üzere üç önemli
safha vardır. Nitekim yayılma esnasında türkülerin sözlerinde, ezgilerinde ve
makamlarında birtakım değişiklikler oluşmaktadır (Yakıcı 2007: 51). Kimi zaman bu değişiklikler türküleri tanınmayacak hale getirerek bir başka türkü olahttp://www.millifolklor.com
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rak karşımıza çıkarmaktadır. Türkülerin bu derece çeşitlenmelerinin en önemli
sebebi olarak kişilerin kabiliyetlerini gösterebiliriz. Kaynak şahıslar türkülerin
ezgilerinde önemli ölçüde değişiklik yapabildikleri gibi, bu değişikliklere türkülerin sözlerinde de rastlayabiliriz (Kaya 2007: 132). Bu bağlamda Karay Türklerine
ait herhangi bir türkünün ya bir bendine ya/da nakaratına Anadolu türküleri
içerisinde rastlayabiliyoruz.
Mecmuanın içerisinde geçen türkülerin orijinal metinleri, transkripsiyonlu
metinleri ve Anadolu’daki benzer metinleri tablolar halinde verilmiştir. Transkripsiyon kısmında metnin mecmua içerisindeki türkü numarası verilmiş; yine mukayeseli metin kısmında türkünün adı ve yöresi belirtilerek kaynak gösterilmiştir.
Metinler bölümünde 46 numarayla verilen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
Kuzey Afrika’dan dolayısıyla Cezayir’den çekilişine atfen yakılan Cezayir türküsünün Anadolu genelinde yüz civarında farklı ezgisi ve güftesi olduğu gibi bu
türkünün söyleniş sebebi ve söylendiği ortamlar da birbirinden çok farklıdır. Bu
türkü başlangıç teması aynı olmak kaydıyla icra ortamı ve maksadı yönünden
çok farkı uygulamalara uğramıştır. Türkünün son bendi “Cezayir’in Yüksek Olur
Evleri” adlı Antalya yöresi türküsünün ilk bendiyle benzerlik göstermektedir.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
“Cizayir dedikleri alçacıḳ iṿler
İçinde oturur paşalar begler
Türkçesin unutmış Arabî sevler
Medhlerde medhin gizer Cizayir”
(46. Türkü)

Mukayeseli Metin
“Cezayir’in yüksek olur evleri
İçindedir ağaları beyleri
Türkçe de bilmez Arapçadır dilleri”
Adı: Cezayir’in Yüksek Olur Evleri
Yöre: Antalya
(TRT 2006a: 203)
Türk insanının işlediği en önemli konuların başında aşk, ayrılık ve gurbet
gelmektedir. Sevgiliden ya/da memleketten ayrılmış olmanın verdiği acı, atılan
her adım sonrası geriye dönüp bakılarak dile getirilmiş ve acının şiddeti gözlerden dökülen kanlı yaşlarla ifade edilmeye çalışılmıştır. Ağlamaktan göz pınarları
kuruyan âşığın gözlerinden artık gözyaşı yerine kan gelmektedir.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Bir giderim beş ardıma baḳarım (ḳuzum
aman baḳarım)
Gözlerimden ḳanlı yaşlar dökerim
(efendim dökerim)
(67. Türkü)

96

Mukayeseli Metin
Üç giderim beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı da yaşlar dökerim
Adı: Meşelidir Engin Dağlar Meşeli
Yöre: Antalya
(TRT 2006b: 602)
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Türkülerin dağılım alanlarını ve çeşitlenmelerini göz önünde bulundurursak
söze bağlı olarak bir türkünün birden çok coğrafi bölgede seslendirildiğini, icra edildiğini görebilmekteyiz. Mecmuada 99 numarayla verilen türkünün ikinci bendinin
söz benzerliğinin Anadolu sahasında Elazığ, Kırşehir ve Şanlıurfa repertuarında
kullanıldığını ancak bu türkülerin ezgilerinin farklı olduğunu görmekteyiz.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Yişil
yapraḳ
arasında
ḳırmızı gül ḳoncası
Nirde ḳaldı gelmez oldu
gönlümin iglencesi”
(99. Türkü)

Mukayeseli Metin
Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası (aman)
Nerelere gitti gelmez gönlümün eğlencesi(aman)
Adı: Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncası
Yöre: Kırşehir
(TRT 2006b: 796)
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Yişil yapraḳ arasında ḳırmızı
gül ḳoncası
Nirde ḳaldı gelmez oldu
gönlümin iglencesi”
(99. Türkü)

Mukayeseli Metin
Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi
Nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi
Adı: Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi
Yöre: Elazığ
(TRT 2006b: 796)

Yine mecmuada 131 numarayla verilen türkünün ilk bendinin Anadolu sahasında farklı bölgelerde çeşitlendiğini görmekteyiz. Ayrılık acısının Türk insanı
üzerinde yarattığı etki keklik, bülbül gibi hayvanların ötüşmelerine sitem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Eki keklik ḳarşı ḳarşı (aman aman)
birbirilen ötüşir
Ötme keklik ötme yavrım (aman aman)
bu dert bana yirişir
Derunıma bir ot düşti (aman aman) ah
itdikçe dutuşur”
(131. Türkü)
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Mukayeseli Metin
İki de bülbül bir derede ötüşür
Ötme bülbül derdim bana yetişir
Ateş düşmüş ciyerim tutuşur”
Adı: İki de Bülbül Bir Derede Ötüşür
Yöre: Rumeli
(TRT 2006b: 478)
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Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu

Mukayeseli Metin

Eki keklik ḳarşı ḳarşı (aman aman)
birbirilen ötüşir
Ötme keklik ötme yavrım (aman aman)
bu dert bana yirişir
Derunıma bir ot düşti (aman aman) ah
itdikçe dutuşur”
(131. Türkü)

İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
(aman aman yetiyor)
Annesine kara da haber yetiyor
Adı: İki Keklik Bir Kayada Ötüyor
Yöre: Balıkesir
(TRT 2006b: 480)

Her sabah bahçe kapısından gelip geçen sevgiliye kavuşamamanın verdiği
acı âşığın gün geçtikçe içten içe ölümüne sebep olmaktadır. Âşık bu durumu “kanımı kadehe koyup içersin” sözleriyle ifade etmektedir. Fakat âşığı daha derinden
etkileyen sevgilinin aşkına olumlu ya/da olumsuz bir cevap vermeyişinden kaynaklanan belirsizlik durumudur.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Bahçe ḳapusından aman gelip giçersin
(aman)
Ḳanımı kadihe aman koyup içersin
Ni candan siversin (aman) ni vaz giçersin”
(140. Türkü)

Mukayeseli Metin
Her sabah her seher gelir geçersin
Kanımı kadehe koyar içersin
Ne beni alırsın ne de geçersin
Yetmez mi insafsız senden çektiğim
Adı: Her Sabah Her Seher Gelir Geçersin
Yöre: Ankara
(TRT 2006b: 464)

Türk insanının sevgiliyi betimlemesinde kullandığı en önemli imajların
başında sevgilinin kara kaşlı olması gelir. Kara kaşlı güzel âşığın aklını başından alır, ağlatır ve derde düşürür. Dağ motifi eski Türk inanç sisteminde nesnel alemin bir parçası olmanın yanında, canlı kabul edilmiş ve ruhunun olduğu
düşünülmüştür (Kafesoğlu 1994: 289). Bu bağlamda dağ motifi Türklerin sözlü
anlatım ürünlerinde sıkça işlenmektedir. Dağlar âşıklar için dertleşeceği insan
gibidir.
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Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu

Mukayeseli Metin

Mayil oldum meclišinde ben bir ḳaşı
ḳaraya
Semtinizde tabib yoḳ mı mehlem ursın
yaraya
Benim bir efendim vardır gelsin girsin
araya
Hangi derdime yanayım daglar derdim
var benim
Sinemi sevdaya saldım yârlen cenkim
var benim”
(162. Türkü)

Meclisinde mayil oldum ben bir kaşı
karaya
Yok mu tabib semtinizde merhem ede
yaraya
Benim bir efendim vardır merhem eder
yaraya
Hangi derdime yanayım dağlar derdim
var benim
Çöller derdim var benim
Başımı sevdaya salan bir ağabeyim var
benim
Bir paşabeyim var benim
Adı: Meclisinde Mayil Oldum Ben Bir
Kaşı Karaya
Yöre: Diyarbakır
(TRT 2006b: 587)

Türk halk kültüründe mecâzi bir kavram olarak değerlendirilen “felek”
türkülerimizde de sürekli sitem edilen varlık olarak ortaya çıkmıştır. Feleğin
insanoğluna çektirdikleri ve buna karşılık halkın ona ettiği beddualara birçok
türküde rastlamak mümkündür (Şimşek 2009: 34-41). Yani insanoğlu ayrılığın,
sıla hasretinin, ölümün sebebi olarak sürekli feleği görmüştür ve sitemlerini ona
yapmıştır. Kadere sitem etmekten çekinen insanoğlu feleği bir aracı olarak kullanmıştır. Mecmuada yer alan çoğu türküde feleğe sitemin olduğunu görmekteyiz.
“Âh eliñden döne döne hey felek zalim felek
Ahım çıktı köklere direk direk
Aldıñ yârimi elimden sevle bevle diyerek
Dahi benim nim alırsın hey felek zalim felek”
(202. Türkü)
sözleriyle insanoğlu yârinin elinden alınmasına sebep olarak feleği göstermiş
ve feleğe olan sitemini mısralara dökmüştür. Felekle ilgili olarak yine mecmuada 193 numarayla verilen türkünün ikinci bendinin söz ve muhteva benzerliğini
Anadolu sahasında Erzurum, Afyon, Şanlıurfa yöresine ait türkülerde ve birçok
türküde görmekteyiz (TRT 2006a: 341–348).
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Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
“İvleriniñ önü yaṿrım yoldır yolaḳtır
(aman aman)
Başımızda dönen yaṿrım çarḳ-ı felektir
Size ismar olsa yaṿrım bize melektir
(aman aman)”
(193. Türkü)

Mukayeseli Metin
Evlerinin önü yoldur yolaktır
Başımızda dönen dektir dolaptır
Ellerin huriyse benim melektir
Ben yârıma neler neler alayım
Adı: Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır
Yöre: Şanlıurfa
(TRT 2006a: 347)

“Ak çıkartıp karalar giymek” sözlü anlatım ürünlerinde sık sık rastlanan bir
ifadedir. Ölüm, ayrılık gibi insanları derinden etkileyen olayların arkasından yas
tutmak amacıyla yapılan bu uygulama bütün sözlü anlatım ürünlerine olduğu
gibi türkülere de sirayet etmiştir. Nitekim Dede Korkut Hikâyelerinde de bunu
görmekteyiz. Bamsı Beyrek hikâyesinde Beyrek tutsak olduktan sonra Beyrek’in
sevgilisi Banı Çiçek ak çıkartıp karalar giymiştir. Beyreğin dostları ve yoldaşları
da karalar giymiştir (Ergin 2008: 130-131). Bu durumu Kırım-Karay türkülerinde de görmekteyiz.
Orijinal Metin
Metnin Transkripsiyonu
“Layıḳ mıdır ḳaralarıñ giysem ḥey
‘Alimiñ gözüne bir ḫor görünsem ḥey”

(114. Türkü)

Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
“Varıñ sevleñ ol yârime ḳaraların giymesin
Hancirin cillata virip öz ḳuluyım ḳıymasın”
(209. Türkü)

İnsanoğlu sitemlerini dile getirirken yazının gücüne sığınır. Aşağıdaki bentler karşılaştırıldığında bu sitem ilk bentte “beyler beyi”ne yapılırken; ikinci bentte “Mehmet Beylerbeyi”ne yapılmaktadır. Bu da yöreden yöreye değişen isim
farklılıklarının bir tezahürüdür.
Orijinal Metin
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Metnin Transkripsiyonu
Çıḳayım gideyim (varayım) Urum
eline
Arzuḥal yazayım (sunayım) begler
begine
Kimleri sarayım (siṿeyim) seniñ
yerine
(210. Türkü)

Mukayeseli Metin
Çıkayım gideyim Urum eline (aman)
Arzıhal vereyim Mehmet Beylerbeyine (aman)
Kimleri seveyim yâr senin yerine (aman)
Gizli gizli sevdalarımız âşikar oldu (aman)”
Adı: Çıkayım Gideyim Urum Eline
Yöre: Rumeli
(TRT 2006a: 229)

Türküler içlerinde devrin sosyal ve ekonomik durumunu aktarmaları bakımından tarihsel bir vesika niteliği taşır. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle eğilimin
güzel ve zengine olduğunu vurgulayan 225 numaralı türkünün ilk iki bendi “Bir
Gemim Var Salı Verin Engine” adlı Aydın yöresi türküsünün ilk bendiyle, “Bir
Gemim Var Adalara Yaslanır” adlı Ankara yöresi türküsünün ilk iki bendiyle ve
“Bir Gemim Var Salıverdim Engine” adlı Edirne yöresi türküsünün ilk bendiyle
söz, şekil ve muhteva yönünden benzerlik göstermektedir.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Bir gemim var engine saldım
engine
Bezirgânlar tamga basar denkine
(canım denkine)
Şindi ragbet dilber ilen zengine
Gel dudı dillim şol ḳonuşmamız
bevle mi olur sevdigim?
Bir gemim var deryalarda
yaslanır
Yagmur yagsa siyah perçem
ıslanır (canım ıslanır)
Benim yârim güciciktir uslanır
Gel dudı dillim şol ḳonuşmamız
bevle mi olur sevdigim?”
(225. Türkü)
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Mukayeseli Metin
Bir gemim var (aman) salı verin engine
Şimdi (de) rağbet (aman) yâr güzel ile zengine
Gaderim yok (aman) düşemedim (de) dengime”
Adı: Bir Gemim Var Salı Verin Engine
Yöre: Aydın
(TRT 2006a: 150)
Bir gemim var (aman) adalara yaslanır
Yağmur yağar yelkenleri (efem) ıslanır
Bir gün olur (aman) deli gönül uslanır
Bir gemim var (aman) salıverdim engine
Kaderim yok düşemedim (aman) dengime
Şimdi rağbet (aman) güzel ile zengine”
Adı: Bir Gemim Var Adalara Yaslanır
Yöre: Ankara
(TRT 2006a: 151)
Bir gemim var salıverdim engine (aman)
Bezirganlar damga da vurur zengine
Kaderim yok varamadım dengime (aman)
Adı: Bir Gemim Var Salıverdim Engine
Yöre: Edirne
(TRT 2006a: 151)
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Mecmuada 261 numarayla verilen türkü, aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilâtün
fâilün” kalıbıyla yazılmış bir divandır. Bu türkü aynı zamanda Türk sanat musikisinde de seslendirilmektedir. Türkü içerik olarak da Divan şiiri geleneğine
yakındır. Sevgilinin yakınında olmak âşık için en büyük mutluluktur. Yar kapısında yatağının toprak; yorganının yaprak; yastığının ise taş olduğunu söyleyen
âşık bu durumdan asla yakınmamaktadır ve gönlünün gene de hoş olduğunu dile
getirmektedir.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Dün gice yâr ḳapusında yastıcagım daş idi
Astım topraḳ üstim yaprak gene gönlim hoş
idi
El beni yalıngız sandı yâr bana yoldaş idi
İşte hançir açık sinem kim sarar yârim
seni”
(261. Türkü)

Mukayeseli Metin
(Amman Amman) Dün gice yâr
hanesinde
Yastığım bir taş idi
Altım çamur üstüm yağmur
(Amman Amman) ben yandım seni
bilmem”
Adı: Dün Gece Yar Hanesinde
Yöre: Erzurum
(TRT 2006a: 294)

Mecmuada 267 numarayla verilen türkünün üçüncü dörtlüğü Bolu yöresine
ait “Beyaz Geyme Toz Olur” adlı türkünün ikinci dörtlüğüyle şekil ve muhteva
yönünden benzerlik göstermektedir. Metinde geçen türkünün belli bir bütünlüğü
yoktur. Çünkü türkünün içerisindeki dörtlükler mani tarzında yedi heceli, aaxa
kafiye örgüsüyle sıralanmıştır. Yine 87 numarayla verilen türkünün dördüncü dörtlüğü mani tarzında söylenmiştir. Bu durum, Köprülü’nün belirttiği gibi
manilerin daha sonraki devirlerde birleşerek sagu, destan ve türküleri vücuda
getirdiği düşüncesiyle açıklanabilir (Köprülü 2009: 104-105). Çünkü türkülerin
içerisinde mani tarzında geçen dörtlükler Anadolu’da herhangi bir yöreye ait türkünün bendi konumundadır.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
‘Allar giyme tanırlar
Seni yolcı sanırlar
Sen bir hilal zadisin
Seni benden alırlar”
(267. Türkü)
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Mukayeseli Metin
Beyaz geyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Adı: Beyaz Geyme Toz Olur
Yöre: Bolu
(TRT 2006a: 140)
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Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
“Yoḳuşa yorulduñ mı (aman)
Sözüme darıldıñ mı (aman)
Ben sana yâr olanlı (aman)
Ḥiç bevle sarıldıñ mı (aman)
(Aman aman aman)”
(87. Türkü)

Mukayeseli Metin
Yokuşta yoruldun mu?
Sözüme darıldın mı?
Ben sana yâr olalı
Boyumca sarıldın mı?
Adı: Süpürgesi Yoncadan
Yöre: Kayseri
(TRT 2006b: 602)

Mecmuada 269 numarayla verilen türkünün beşinci dörtlüğünün şekil ve
muhteva yönünden benzerini Anadolu coğrafyasında TRT repertuarında rastlamadığımız “Yeter Olsun” adlı türkünün bağlantı kısmında görmekteyiz.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Ḳaradır ḳaşlarıñ ḳara (aman aman)
Sen açtıñ sineme yara
Beni eşimden ivare (aman aman)
İden benden biter olsun”
(269. Türkü)

Mukayeseli Metin
Karadır kaşların kara
Sineme açtın yara
Beni dünyada avara
Eden bin beter olsun”

Mecmuada 295 numarayla verilen türkünün söz benzerliği Adıyaman ve
Kerkük yörelerinde bulunsa da türkü kelime benzerlikleri bakımından Adıyaman türküsüne daha yakındır.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Ḳal’adan ḳal’aya şahan uçurdım
Ah ilen vah ilen ömrüm geçirdim
Yâre şeker izdim şerbet içirdim
(295. Türkü)
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Mukayeseli Metin
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ilen vah ilen günüm geçirdim
Yâre şeker ezdim şerbet içirdim
Adı: Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Yöre: Adıyaman
(TRT 2006b: 502)
Kaleden kaleye şahin uçurdum
Âşk şerbetin güzelim yâre içirdim
Ah ile vah ile ömrüm geçirdim
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare”
Yöre: Kerkük
(TRT 2006b: 503)
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Yine aynı türkünün altıncı bendi Kerkük yöresine ait “Kalenin Dibinde Bir
Daş Olaydım” adlı türkünün ilk bendiyle benzerlik göstermektedir.
Orijinal Metin

Metnin Transkripsiyonu
Ḳal’anıñ dibinde daş ben olayım
Gelene giçene yoldaş olayım
Yalıngız yatana iş ben olayım”
(295. Türkü)

Mukayeseli Metin
Kalenin dibinde bir daş olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım”
Adı: Kalenin Dibinde Bir Daş Olaydım
Yöre: Kerkük
(TRT 2006b: 505)

Sonuç:
Farklı coğrafyalarda yaşasalar da ortak duygu ve düşüncelerle hareket eden
Türk topluluklarının sözlü kültür ürünlerinde bu benzerliklerin olması son derece doğaldır çünkü türküler Türklerin sosyal, siyasî ve kültürel hayatının her safhasında ve sayfasında söylenmiştir. Türk insanının aşk, ölüm, ayrılık ve gurbet
duygusu karşısındaki tavrı yaşanılan coğrafya ve inanç olgusu farklı olsa da değişmemiştir. Sebebi ne olursa olsun bugün Anadolu’nun Antalya, Kayseri, Elazığ,
Kırşehir, Şanlıurfa, Balıkesir, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Afyon, Aydın, Edirne, Bolu, Adana ve Adıyaman yörelerinde söylenen bir türkünün bütün hâlinde
olmasa da ya bir bendinin ya/da bağlantı kısmının Kırım-Karayları arasında söylendiğini görmekteyiz. Bu durum yayılma esnasında kulaktan kulağa dolaşan
türkülerin ya en çok sevilen kısmının ya da bağlantı kısmının hatırlandığıyla
açıklanabilir. Alınan bir dörtlüğün üzerine ya bir türkü inşa edilmiş ya da bağlantı kısmı bir türkünün bendi hâline dönüşmüştür. Mukayese edilen türküler
şekil ve içerik olarak birbirleriyle bütünlük göstermektedir. Bu çalışmayla birlikte dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesi altında olan Karay Türklerinin sözlü
kültür ürünleri arasında yer alan türkülerin söz varlığı tespit edilerek; farklı coğrafya ve kültürlerin tesirleriyle meydana gelen değişiklikler ortaya konulmuştur.
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YAŞAR KEMAL’İN KUŞLAR DA GİTTİ ROMANINDA
KUŞÇULUK GELENEĞİNİN İŞLEVİ
On The Functıon Of Avıculture In The Bırds Have Also Gone

Meriç KURTULUŞ*
ÖZ
Kuşlar dünya mitolojilerinde önemli yeri olan canlılardır. Onlara duyulan ilgi sonucu gelişen
kuşçuluk geleneği (kuşbâzî) de oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Yaşar Kemal, Kuşlar da Gitti adlı
romanında kuşçuluğun bin yıllık bir gelenek olduğunu ifade etmiştir. Yazara göre kuşçuluk yalnızca
Osmanlı folkloruna özgü bir motif değildir, Bizans’a dek uzanan bir geçmişi vardır. Romanda ise, anlatıcı bu geleneğin sona ermek üzere olduğunu ima ederek bu durumu insan sevgisinin yok oluşuyla
ilişkilendirmektedir; çünkü metin kuşçu çocukların “azat buzatlık” kuşları satamayarak yemeleri ve
insanlıklarına yabancılaşmalarıyla sona erer. Ayrıca kentleşme nedeniyle gençlerin kuşları avladıkları
yeşil alanların tahrip edilmesinin de bu geleneğin sona ermesinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Makalenin ilk bölümünde kuşçuluk geleneğine ve bu geleneğin farklı yönlerine kısaca değinilecek, ikinci
bölümde ise Kuşlar da Gitti’de kuşçuluğun nasıl bir işlevi olduğu tartışılacaktır. Çocukların kuşları
yedikten sonra Florya düzlüğünü terk etmeleri, bu geleneğin artık “merkez”i temsil eden kentte var
olamayacağını göstermektedir. Romanda kuşçuluk geleneğinin aslında folklor kavramını temsil ettiği
anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, romanda bu geleneğin kentte yok olacağının dile getirilmesi, okura
folklor kavramının da sona ereceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla, bu trajik son, on dokuzuncu yüzyıl romantik folklor kuramcılarının folkloru olumsuzlayıcı bakışının yansıması olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Kuşlar, kuşçuluk, hümanizm, folklor, romantizm
ABSTRACT
The tradition of aviculture, arising as a result of the interest shown in birds, has a really ancient
history. In The Birds Have Also Gone, Yasar Kemal expresses that aviculture has a thousand-year-oldhistory in Istanbul; one that reaches back to the age of the Byzantine Empire. One aspect of aviculture,
used as a fundamental motif in the novel, is sale of birds in front of places of worship in order that
people can buy to set them free (azat buzat). The narrator implies that this tradition is on the brink of
extinction. In the novel, this extinction refers to the end of humanism in modern society; for the young
boys can not succeed to sell the birds and unfortunately they alienate to themselves by eating them in
order to survive in the end. It is understood that the destruction of green areas due to urbanization,
where birds are trapped, causes to the extinction of this tradition in Istanbul, as well. In this article
firstly different aspects of aviculture will be briefly clarified then it will be asked that what function
of this tradition is in the text. Lastly, the tragic end of the novel, implying the end of humanism and
this long-lasting tradition in urban areas, will be suggested as a reflection of the approach of the 19th
century romantic folklorists, based on the negation of folklore.
Key Words
Birds, aviculture, humanism, folklore, romanticism

Giriş
Kuşlar da Gitti’nin eksenini taşradan kente göç eden kişilerin çektikleri sıkıntılar, kentte tutunma çabaları, dışlanmaları, sınıfsal çatışmalar
ve taşrayla kent kültürü arasındaki
uyumsuzluklar oluşturur. Roman kilise, cami ve sinagog önlerinde “azat bu-

zatlık” satmak için kuş avlayan gençlerin satamayıp sonunda çaresizlikten
kuşları yemek zorunda kalmalarına
kadar olan süreci betimler. Çocuklar
kuşları yedikten sonra kenti terk ederler ve metin sona erer. Başka bir deyişle, kuşlar ve kuşçuluk bu metindeki
en önemli motiflerdir. Bundan başka
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romanın olay örgüsü, ikili karşıtlıklara yaslanarak oluşturulmuştur. Metindeki ikili karşıtlıklar aynı zamanda taşra ve kent kültürü arasındaki
uyumsuzluğu belirginleştirmektedir.
Bir diğer önemli nokta ise, yazar taşra
ile kent kültürü arasındaki çatışmayı betimlerken bunu taşra kültürünü
simgeleyen “azat buzat” inanışı ile
kent kültürü arasındaki çatışma üzerinden dile getirir. “Azat buzat” inanışı kuşçuluk geleneğinin önemli bir
parçasıdır, bu nedenle romanı incelemeden önce kuşçuluk geleneğine kısaca değinmek yararlı olacaktır.
I. Kuşçuluk Geleneği ve Kuş
Evlerine Kısa Bir Bakış:
İnsanlığın sözlü belleğine bakıldığında kuşların mitler, masallar,
efsaneler gibi sözlü edebiyat türlerinde zengin ve süslü hikâyelerin yaratılmasına büyük katkıda bulunduğu
görülmektedir. Dünya mitolojilerinde
kuşların simgeledikleri kavramların
çeşitli kültürlere göre değişim gösterdiği görülmektedir. Kuşların yüzyıllarca insanlarla iç içe yaşayarak onların gündelik yaşamlarında yer edinmiş
olmaları hemen hemen her kültürün
sözlü anlatılarına zengin motifler kazandırmıştır. Ömür Ceylan, kuşların
Türk folklorunda da etkin bir yerinin
olduğunu savunmuştur: “Tüm tarihi
tabiatla iç içe ve barışık yaşamış Türklerin kuşlarla olan münasebeti ise
çoğu milletten daha eski ve köklüdür”
(Ceylan 2007: x).
Türk kültüründe İslam öncesi dönemden beri kuşların gerek gündelik
yaşamda gerek inanç sistemlerinin
biçimlenmesinde önemli rol oynadığı
görülmektedir. Mustafa Sever, “Türk
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Mitolojisinde Kuşlar” adlı makalesinde, İslam öncesi dönemde bazı kuşların Türkler için totem olarak kabul
edildiğinden, hatta bazı kuşlara çeşitli
boyları simgeleme (ongun/ongon) işlevinin yüklendiğinden bahseder. Ayrıca aynı makalede, kartal, doğan, kaz
gibi çeşitli kuşların bu dönemde “dünyayı açıklayıcı bir model” sunulmasına
da katkıda bulundukları dile getirilir.
Türklerin bu dönemde açıklanamayan olaylar, durumlar karşısında çeşitli kuşlara aşılmaz güçler atfederek
onlara sığındıkları ileri sürülmüştür
(Sever 1999: 83). Dolayısıyla, kuşların
çeşitli anlatılarda mitik işlevler yüklendiklerini düşünmek mümkündür.
Kuşkusuz, bu yargıyı uluslara indirgemek yerine evrensel bir kültürel ortaklık olarak algılamak gerekir. Örneğin,
Yunan mitolojisinde de tanrıların kimi
hikâyelerde çeşitli kuşlara dönüştüğü
görülmektedir (Zeus’un Leda’ya aşık
olarak ona yaklaşmak için kuğuya dönüşmesi gibi).
Kuşçuluk (ya da kuşbâzî) insanlarla hayvanların gündelik yaşamdaki
birlikteliğinin ürünü olarak folklorda
etkisini hâlâ sürdüren önemli bir gelenektir. Bu gelenek aynı zamanda Yaşar Kemal’in romanının yaslandığı ana
motiftir. Kuşçuluğu tanımlarken iki
temel meslek kolu ortaya çıkıyor: avcılık ve yetiştiricilik. Burada “avcılık”la
yakalanan kuşların derslerle güzel
ötmeleri sağlanarak kuş pazarlarında
satılmaları, “yetiştiricilik”le ise kartal, doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşların avcılıkta kullanmak için yakalanarak eğitilmeleri ifade edilmektedir.
İşte her iki kuşçuluk yönteminin de
Osmanlı’da saraya maaşla bağlanarak
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ya da esnaflaşarak meslekleştiği anlaşılmaktadır. Ama bu konuda çeşitli kaynaklara bakıldığında kuşçuluk
tanımının farklılaştığı görülmektedir.
Örneğin, Ömür Ceylan, Osmanlı’da
kuşçuluğu tanımlarken yalnızca atmaca, şahin gibi yırtıcı kuşların avlanıp yetiştirilmesini ele almıştır: “Eski
Türk hakanları gibi Osmanlı padişahlarının da ava meraklı oldukları herkesçe bilinmektedir. Sarayda eğitilmiş
alıcı kuşların kullanıldığı ve av kuşlarının avlandığı bu avlara katılan maaşlı müstakil birimler oluşturulmuştu” (Ceylan 2007: 9).
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin
İstanbul cildinde çeşitli esnaflara bağlı olan kuş avcılarından söz edilmiştir; ama Çelebi’nin seyahatnamesinde
bahsedilen kuş avcılarının tümünün
yetiştirici olmadığı anlaşılmaktadır.
Çelebi’nin “kuşbâz” olarak belirttiği ise bir tek esnaf (kuşbâzlar esnafı)
vardır. Başka bir deyişle, Çelebi’nin
seyahatnamesinden yalnızca güvercin besleyip yetiştirenlerin kuşbâz
olarak anıldığı görülmektedir: “Bu
tür taklabâz, pâl, şeber, cevizî, şamî,
mısrî, bağdadî, münakkat, alara, martalos, demkeş, saya, talazlı, pelenk,
çibar […] bu kadar çeşit güvercinler
besleyip kâr ederler” (Evliya Çelebi
2008: 588). Yaşar Kemal’in metninde
çocukların “azat buzat” için avlayıp
kafeslere koydukları kuşlar ise florya, saka gibi kuşlardır. Çelebi, bu tür
kuşları avlayan bir esnaftan da söz
etmiştir: “Serçe ve başka kuş avcıları
esnafı” (Evliya Çelebi 2008: 590). Yazar, bu esnafın dükkânının olmadığını
belirterek bağ ve bahçe kenarlarında
tuzaklarla iskete, ispinoz, saka gibi
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kuşlar avlayıp kafeslere koyduklarını
ifade etmiştir. Fakat Seyahatname’de
bu kuşların “azat buzatlık” kuşlar olup
olmadığından söz edilmemiştir.
Selim Somçağ, kuşçuları iki gruba
ayırmaktadır. Ceylan’la benzer biçimde on dokuzuncu yüzyıla gelinceye dek
Osmanlı’da daha çok doğan, atmaca
gibi yırtıcı kuşları avlayıp yetiştirenlerin kuşçu olarak anıldıklarını dile
getirir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ise, “İstanbul’da kuşçu tabiriyle
saka, florya gibi çeşitli ötücü kuşları
kafeste besleyen meraklılar[ın] kast
edil[diğini]” ifade ederek ötücü kuşları
kafeslerde besleyen ve yetiştiren kuşçular hakkında yazılı kaynaklardan
pek fazla bilgiye ulaşılamadığını belirtir: “Klasik devrin kuşçuları hakkında
baznamelerden, fermanlardan, tahrir
defterlerinden bilgi edinmek mümkündür, fakat yakın geçmişin kuşçuları hakkında bazı edebiyat eserlerindeki kısa değinmeler dışında hemen
hiçbir yazılı kaynak yoktur” (Somçağ
1997a). Zaten Somçağ bu konudaki üç
yazısını da Naşit Özman, Şevket Kokal gibi yirminci yüzyılın ünlü birkaç
kuşçusunun ağzından derlediği bilgilerden oluşturmuştur. Buradan Yaşar
Kemal’in romanında anlattığı kuşçuluğun kaynağının bütünüyle sözlü kültüre ait olduğunu çıkarsamak
mümkündür.
Bununla birlikte, Somçağ’ın bahsettiği kuşçular florya, saka yetiştirmekle ünlüdür, başka bir deyişle,
Somçağ’ın yazılarında “azat buzatlık”
kuş avlayan kuşçulardan bahsedilmemiştir. Yine de, Kuşlar’da Gitti’de
betimlenen kuşçu çocukları bu kategoride düşünmek mümkündür; çünkü
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çocukların avladıkları kuşları öncelikle kuş pazarlarında satmaya çalıştıkları, burada satamayınca “azat buzatlık” için satmaya başladıkları görülür.
Bunun yanı sıra Somçağ’ın bahsettiği
kuşçular aynı zamanda ünlü kuş yetiştiricileridir. Bu yazılardan, florya,
saka gibi kuşların yetiştirilmesiyle
kast edilen onların güzel ses çıkaran
kuşlar haline getirilmesidir: “İstanbul
kuşçuları […] kafes kuşlarının nasıl
ötmesi gerektiği konusunda oldukça
karmaşık bir kurallar malzemesi oluşturmuşlardır” (Somçağ 1997b). Somçağ, bir başka yazısında ise, kuşların
güzel ötmesi için kuşçu kahvelerine
getirildiği, kafeslerde ötüşen kuşların birbirleriyle rekabet ederek güzel
sesler çıkarmayı öğrendiğini vurgular
(Somçağ 1997b).
Yaşar Kemal’in romanında yararlandığı temel folklor motifi olan “azat
buzatlık” kuşlara dönecek olursak,
metinde bu inanış şöyle ifade edilir:
Florya düzlüğü Florya düzlüğü olduğundan beri, ta Bizanstan, Osmanlıdan bu yana bu küçücük kuşlar, nereden gelip nereye gidiyorlarsa, ekimden
ta aralık sonuna kadar mekân tutarlar. Ve o günlerden bu günlere kadar da İstanbul şehrinin insanları bu
kuşları türlü tuzaklarla yakalarlar.
Yakalayıp Hıristiyansa kiliselerin,
Yahudiyse sinagogların, Müslümansa
camilerin önünde azat buzat, beni cennet kapısında gözet, satarlar. İstanbul
şehrinin göğünü çok ucuza cennet karşılığı alınıp bırakılmış kuşlar doldurur
(Yaşar Kemal 2008: 11).
Yazar, romanında sık sık “azat
buzat”ın Bizans’a dek uzanan bin yıllık bir gelenek olduğunu vurgular.
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Malik Aksel, “Kuşlar ve Kuş evleri” adlı yazısında “azat buzat” inanışını Osmanlı’daki “esir azat etme” inanışıyla ilişkilendirmiştir. Aksel, eskiden
sevap kazanmayı ya da günahlarının
affedilmesini dileyenlerin esir azat ettiklerini, esir azat edemeyenlerin de
kuş pazarlarından kuş satın alıp azat
ettiklerini ifade eder: “Bunlara adak
kuşları denirdi. Tuttuğu niyetin yerine geldiğini görenler adadığı sayıda
kuş satın alıp, bunları elleri ile havaya
salarak, azat mezat beni cennet kapısında gözet! diye bir çeşit celcelutiyeler tekrarlardı ki, bunlar sonraları çocuk oyunlarına geçmiştir” (Aksel 1971:
189).
Kuşlar ve insanların gündelik yaşamdaki birlikteliğinin bir diğer yansımasını da cami, medrese, sinagog,
kilise gibi yapıların küçük bir yerinde
yapılmış, çoğunlukla süslü bir konak
ya da caminin minyatürü biçiminde,
zarif işçiliklerin ürünü olan kuş evlerinde görmek mümkündür. Lemi
Ş. Merey, 5. Uluslarası Türk Sanatı
Kongresi’nde kuş evlerinin ilk örneklerinin M.S. 1375’lerden sonra görülebildiğini belirmiştir. (aktaran Bektaş
1994: 38). Aksel de yazısının bir bölümünü kuş evlerine ayırmıştır. Ayrıca, kuşçuluğun ve kuş evlerinin yok
olmaya başladığını ileri sürerek bu
yok oluşun temel sebebinin toplumsal
değişimler olduğunu dile getirmiştir:
“Modern yapılarda kuş evleri kaldırıldığı gibi modern şehirlerden de kuşlar
uzaklaştı” (Aksel 1971: 192). Cengiz
Bektaş da Kuş Evleri: Cümle Yaratılmışa Sevginin Simgesi adlı kitabında
kuş evlerinin yok olmaya başlamasını toplumsal değerlerin değişmesine,
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toplum modernleştikçe geleneklerin
unutulmasına ve insani değerlerin zayıflamasına bağlamıştır.
Benzer biçimde Somçağ da kuşçuluğun sona ermek üzere olan bir gelenek olduğunu belirterek bu yok oluşu
yeşil alanların ortadan “kalkması, eski
mahalle dokusunun kaybolması ve geleneksel kültürden uzaklaşılması[na]”
dayandırmıştır (Somçağ 1997). Yaşar
Kemal’in romanında da çocukların
“azat buzatlık” kuşları satamamaları
yine benzer sebeplerle ilişkilendirilmiştir. Roman, kuşları satamayan çocukların onları yedikten sonra Florya
düzlüğünü terk etmeleriyle sona erer.
Bu noktada, şu soru sorulacaktır: Bu
sarsıcı sonun metindeki işlevi nedir?
II. Kuşlar da Gitti’de Folklor
ve Geleneğe Bakış:
Kuşlar da Gitti oyuncak uçakların, helikopterlerin uçurulduğu Florya
düzlüğünde bir sabah kuş avlamak
için gelmiş kişilerin ağlarını sermeleriyle açılır. Bu noktada anlatıcı,
kuş avcılığının ekim ayında başlayıp,
aralık sonuna kadar sürdüğü bilgisini
verir (Yaşar Kemal 2008: 11). Kuş avlamak için ağlarını serenler arasında
anlatıcının “Fatihli çocuklar” biçiminde nitelendirdiği, ama aslında nereden
geldiklerini bilmediği çocuklar da vardır. Romanın ana kahramanları olan
kuşçular da bu gençlerdir. Anlatıcı,
Eyüp Camii’nin avlusu dışında artık
kuşların “azat buzat” için satılmadığını, bu nedenle kuşçuların yakaladıkları florya, iskete, saka gibi kuşları kuş
pazarlarına götürdüklerini; ama o pazarlarda da kuş meraklılarına yüksek
fiyatlara satmak amacıyla içlerinden
en iyi birkaçının seçilip kalanının yine
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kuşçuların elinde kaldığını ifade eder
(Yaşar Kemal 2008: 12).
Anlatıcının metnin sonuna kadar
gözlemlediği kuşçu çocuklar Hayri,
Süleyman ve Semih’tir. Kuşçu gençler anlatıcının isteği üzerine ona bir
atmaca avlamaya çalışırlar; fakat bir
türlü yakalayamazlar. Daha sonra
Semih yakaladıkları atmacayı yanına
alıp onları terk eder. Anlatıcı atmacanın parasını verdiği için çocuklar mahcup olur. Bu sefer ona sürekli oralarda
uçup duran kızıl bir kartalı avlamayı
söz verirler; onu da bir türlü yakalayamazlar. Bir yandan anlatıcı eskiden
kuşçu olan, şimdi balıkçılıkla uğraşan
Mahmut adlı bir arkadaşına Hayri ve
Süleyman’a “azat buzat” için kuş satmayı öğretmesini ister. Mahmut onlarla birlikte Taksim Meydanı’nda kuş
satmaya çalışır. Birkaç kişi gelip kuş
azat etse de, çoğunu satamazlar. Mahmut hayal kırıklığıyla yeniden balığa
çıkar; gençler de umutsuzluk içinde
Florya düzlüğüne dönerler. Anlatıcı
birkaç gün sonra düzlüğe uğradığında
gördüğü manzara karşısında sarsılır. Çocuklar, açlıktan kuşları yemek
zorunda kalmış ve orayı terk etmişlerdir. Metinde tekrarlayan bir motif
(leitmotif) hâline gelen kızıl kartal,
yine düzlüğün tepesinde uçmaktadır.
Metin böylece sona erer.
Metinde bütün bu olaylar ikili
karşıtlıklara yaslanılarak betimlenmiştir. Başka bir deyişle, Eminönü,
Taksim Meydanı gibi kentin kalabalık
yerlerinin metinde “merkez”, kuşçu
gençlerin kuş avlamaya çalıştıkları Florya düzlüğü ise “çevre” olarak
düşünülebilir; çünkü Florya düzlüğü
yeşil alan olduğu için kuşlar oraya
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uğramakta, kuşçular da orada avlanabilmektedirler. Buradan yola çıkarak
aynı zamanda metinde bu mekânların
“kültür” ve “doğa” karşıtlığı biçiminde
sunulduğu da görülmektedir.
Metnin açılışında betimlenen
Florya düzlüğünde oyuncak helikopter
ve uçak uçuranlarla kuşçular arasında
da yine bir başka tezatlık kurulabilir.
Oyuncak helikopterler ve uçakların
“teknoloji”yi, kuşçuluğun ise geleneği
ve “azat buzat” inanışı nedeniyle de
dolaylı olarak “mit”i temsil ettiği düşünülebilir. Başka bir deyişle, “azat
buzat” inanışı da bir tür “mit” gibi ele
alınabilir. Bilindiği gibi geçmişte mitler insanlara “dünyayı açıklayıcı bir
model” sunmaktaydı; ama Aydınlanma sürecinde mitlerin “dünyayı açıklayıcı model” sunma işlevi bütünüyle
bilimle teknolojiye devredilince mitler
rasyonalitenin alanından kovulmuş,
“gerçeklik” kavramıyla ilişkisi kopmuştur. Böylece “mit”, “teknoloji” ve
rasyonaliteyi temsil eden “kültür”ün
alanından dışlanarak “irrasyonel” olarak nitelendirilen“doğa”nın alanına
kovulmuştur. Adorno ve Horkheimer
birlikte kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği’nde “kültür”ün “doğa”
üzerinde tahrip edici bir egemenlik
kurduğunu ve teknolojinin bu noktada
toplumu kendisine yabancılaştıran bir
rol oynadığını dile getirirler: “Tekniğin
zaferiyle birlikte insani dışavurumlar
hem hükmedilebilir, hem de zorlayıcı
bir nitelik kazanır. Doğaya uyumdan
geriye yalnızca doğaya karşı sertleşme
kalmıştır” (240).
Romana yeniden dönecek olursak, artık inandırıcılığını kaybetmiş
bir “mit” söz konusu edilmektedir.
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Öyküde “azat buzatlık” kuşların satın
alınmaması bu “mit”in inandırıcılığını
kaybettiğinin göstergesi gibidir. Artık
“kültür”ün alanında mitler “dünyayı
açıklayıcı model” sunma işlevini yitirmiştir. Bu savı Kazlıçeşme’de kuşçu
gençlere eleştiride bulunan kişilerin
cümleleri desteklemektedir: “Siz kuşları tutup günaha girecek, biz kurtarıp
sevaba nail olacağız, öyle mi? […] Bu
küçücük kuşları yakalamak günahtır
demediler mi sana?” (Yaşar Kemal
2008: 62). Başka bir deyişle, romanda kuşçu gençleri eleştirenlerin “azat
buzat”ın inanılırlığını sorgulayarak
onu gerçekliğin alanından dışladıkları düşünülebilir. Artık “azat buzat”
miti insanlar için onlara cennette yer
hazırlayacak bir pratik olmaktan çıkmıştır.
Florya düzlüğünde vakit geçiren
Tuğrul adlı bir gençten bahsedilir.
Tuğrul ve arkadaşları düzlüğe oyuncak uçakları seyretmek için gelmektedirler, kuşçuların ise oradan gitmelerini isterler. Bu da “teknoloji” ve “mit”
arasındaki çatışmayı gösteren bir örnek sayılabilir. Öyleyse, “teknoloji” ve
“mit” arasındaki karşıtlık bir başka
karşıtlığı daha imlemektedir: medeniyet-gelenek karşıtlığı. Zaten Florya
düzlüğünde kuş avlayan bu gençler
çadırlarda kalmaktadırlar. Bu durumda bütün bu ikili karşıtlıklar temelde
“kendi” ve “öteki” ikili karşıtlığının altında sınıflandırılabilir.
Romanda önemli bir ayrıntı daha
vardır. Süleyman, Hayri ve Semih’in
gerçekten meraklı oldukları için değil
hayat mücadelelerini sürdürmek için
kuşçuluğa başladıkları görülür. Anlatıcı, hepsinin farklı farklı yerlerden
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İstanbul’a geldiklerini, çeşitli işlerde
çalıştıklarını, ama kentte bir türlü
tutunamayıp son olarak kuşçuluğu
denediklerini ifade eder. Bu anlamda
Süleyman, Hayri ve Semih “merkez”i
temsil eden “teknoloji”, “kültür”, “medeniyet” tarafından “çevre”ye itilerek
ezilmiş, ötekileştirilmişlerdir. Bu bilgi aynı zamanda anlatıcının folkloru
olumsuzlayan bir yaklaşım sergilediğini de göstermektedir; çünkü Hayri,
Semih ve Süleyman kuşçuluk geleneğinin içinde yetişmedikleri için geleneği devralıp yeniden üretememiş ve kuş
avcılığında başarısız olmuşlardır. Bu
anlamda “merkez”i temsil eden kent
aynı zamanda geleneğin yeniden üretilmesini engelleyen bir alan olarak da
tanımlanmaktadır.
Kuşçu
gençler,
kafesi
Süleyman’ın annesinin dokumuş olduğu kilimi satarak almışlardır. Başka
bir deyişle, metinde “azat buzat” kuşlarını kimsenin satın almadığı, “kilim”in
ise maddi değeri nedeniyle satın alındığı vurgulanmaktadır: “Kilimi kapıyorlar da, kuşları kimse almıyor”
(Yaşar Kemal 2008: 22). Süleyman’ın
bu sözünden kilimin, taşıdığı estetik
ve kültürel özellikler nedeniyle satın
alınmadığı anlaşılmaktadır. Öyleyse, aslında geleneği yansıtan kilimin
“merkez”de metalaştığı, dolayısıyla
bu alanda yalnızca maddi değerinden
ötürü var olabildiği görülmektedir.
Metinde anlatıcının kuşçu çocukların yanına çoğunlukla “gece” uğraması da anlatıcı için bir ikili karşıtlık olarak düşünülebilir: gece-gündüz
karşıtlığı. Başka bir deyişle, anlatıcının metinde “gece”leri “çevre”ye geçerek çocukların durumunu öğrenebildi-
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ği, onları gözlemleme fırsatı bulduğu,
“gündüz”leri ise “merkez”de yaşamını
sürdürdüğü görülmektedir. Böylece anlatıcı metinde ara bir konumda
bulunmaktadır. Bu ara konumunu
metnin sonuna dek sürdürür. Anlatıcının İstanbul’da ikili karşıtlıkların
birbirlerine üstünlük kurmadan var
olabildiği, başka bir ara mekânı da
tasvir ettiği görülmektedir. Bu yer
Dolapdere’dir. Eski kuşçulardan biri
olan Ali Şah, Dolapdere’de oturmaktadır. Anlatıcı, Dolapdere’yi ikili karşıtlıkların bir hiyerarşi oluşturmadan
var olabildikleri, kaosun hâkim olduğu, hareketli bir “mikrokozmos” gibi
betimlemiştir:
Dolapdere küçüktür ama bir dünyadır, türlülüğü, genişliği, büyüsü,
insanı, kaynaşması sonsuzdur […]
Yetmiş iki milletin adam olmamış, dikiş tutturamamışları gelmişler oraya
sığınmışlar, bir baltaya sap olmuşlardır. Dolapdere’nin insanlığının, hergeleliğinin, açmazının, düşüklüğünün,
dostluğunun, sevgisinin, hayınlığının
ölçüsü yoktur […] Nereden gelmişse
gelmiş, ister bey konağından, ister
Çingene çadırından gelmiş olsun oraya düşen Dolapdere’nin çamurundan,
hayhuyundan bir daha yakasını kurtaramaz (Yaşar Kemal 2008: 44).
Anlatıcı Dolapdere’yi uzun uzun
betimlediği bu bölümde farklı etnik
kimliklere sahip insanların bir arada
yaşayabildiklerini, bu yerin hem bir
“labirent” hem de bir “yol” olduğunu dile getirerek adeta kaosun içinde bir düzeni tasvir etmektedir: “Kiri
İstanbul’u götürür. Temizliği sakız
gibi, gıcır gıcırdır. Bir insan mahşeridir, doğudan, batıdan, güneyden
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kuzeyden ipini koparan soluğu burada almıştır” (Yaşar Kemal 2008: 44).
Başka bir deyişle, Dolapdere kentte
tutunamayanların
yaşayabildikleri
tek yerdir. Kuşçu Ali Şah’ın da burada
oturması bu mekânın toplumun ezilen
bütün kesimlerini yansıttığını düşündürebilir.
Dolapdere’nin uzun ve dağınık
cümlelerle tasvir edilmesi üslubun da
mekâna uyum sağladığını göstermektedir; çünkü metindeki birinci tekil
kişi anlatıcının Dolapdere’yi betimlerken söyleminin değiştiği, Süleyman,
Hayri ve Semih’in anlatım biçiminden
etkilendiği görülür. Başka bir deyişle,
Dolapdere’nin betimlendiği bölümde
anlatıcının ve kuşçu çocukların söylemlerinin iç içe geçtiği, cümlelerin
kime ait olduğunun tam olarak anlaşılamadığı karmaşık bir dil ortaya çıkmaktadır. Metnin genelinde kurallı,
düzgün bir dil kullanıldığı görülürken
Dolapdere betimlemesinde daha kuralsız, argo sözcüklerin tercih edildiği,
bilinç akışına benzer bir dilin kullanıldığı gözlemlenir. Örneğin, anlatıcı, balıkçı arkadaşından daha önce yalnızca
ismiyle bahsederken Dolapdere’yi betimlediği bölümde ise ondan “Mahmut
Abi” diyerek söz eder. Aslında yazar
bu yolla okura Süleyman ile Hayri’nin
bilinçlerini, düşüncelerini açmıştır:
“Belki de, Mahmut abi bir yolunu bulur, şu kafesler dolusu kuşu okutur.
İşte o zaman, Alleeeeeeeeeeeeey!” (Yaşar Kemal 2008: 52).
Metnin başından beri kuşçu çocukların açlıktan kuşları yemek zorunda kalacakları metindeki çeşitli
kişiler (kimi zaman Tuğrul, kimi zaman çocukların kendileri) tarafından
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ima edilmektedir. Düzlüğün üzerinde
uçup duran kızıl kartal da bunun bir
göstergesi sayılabilir. Fakat anlatıcı
ve Mahmut bu ihtimali kabul etmek
istememektedirler. Üstelik kuşların
azat edilmesinin onlar için farklı bir
anlamı vardır: “Bu yaşa geldikten
sonra yarın öbür gün Mahmut kuş
satacak İstanbul şehrinde, bir kıyıya,
köşeye saklanmış yüreğinde acıma,
sevgi, saygı kalmış insanları arayacak ve hem de bulacak. İnsanlık hiçbir
vakit ölmez, diyor Mahmut” (Kemal
2008: 54). Burada anlatıcı Mahmut’la
birlikte kentleşmeye bağlı olarak değişen toplumun bireylerinin, insani
duygularını kaybedip kaybetmediğini
sorgular. Anlatıcının İstanbul’u negatif sıfatlarla tasvir etmesi de yine bu
kaygının göstergesidir. Ayrıca, anlatıcı yeşil alanların azalmasından da yakınarak bunu da toplumsal değişimlerin bir sonucu gibi görmektedir:
Gelecek yıl işte burada, şu bakır
rengi dikenliğin yerinde için bulanmadan bakamayacağın çirkin beton
apartmanlar, villalar yükselecek. Sokaklarında yalnız birbirlerine gösteriş
yapmak, para para, yalnız para kazanmak için yaşayan, insanlıklarını unutmuş yaratıklar caka satacaklar. Belki
kuşlar […] bir şeyleri anımsamaya
çalışacak, beton yığını evlerin üstünde küme küme dolaşacak, konacak
bir yer bulamayıp bir uzak keder gibi
başlarını alıp çekip gidecekler (Kemal
2008: 56).
Bu alıntıdan betonlaşma ve teknolojinin biçimlendirdiği şehrin toplumsal değişimlere de neden olduğu,
bütün bu metalaşma içinde insanların
da yavaş yavaş kendilerine, gelenek-
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lerine, insani değerlere ve duygulara
yabancılaşacakları endişesi görülmektedir. Zaten metin, son olarak kuşçu
çocukların kendilerine yabancılaşarak kuşları yedikten sonra Florya
düzlüğünü terk etmeleriyle sona erer.
Kuşları yemeleri onların “mit”in ve
onu temsil eden “çevre”nin alanından
çıktıklarının, bütünüyle toplumdan
kovulduklarının (outcast) göstergesidir. Aslında metinde eski kuşçuların
da “merkez”de barınamadıkları görülmektedir. Mustafa balıkçılıkla uğraşarak, yine “merkez”in dışında yalnız bir
yaşam sürmektedir. Kimsenin kuşları
azat etmediğini görünce ise kendisine
değil; ama ümitle kuşları azat edeceğini beklediği topluma yabancılaşarak, yine balıkçılıkla uğraşmaya devam eder. O da artık o toplumun bir
“yabancı”sıdır.
Çocukların -metnin başından
beri ima edilen eylemi gerçekleştirerek- kuşları yemeleri anlatıcının da
insanlığa olan güveninin sarsılmasına neden olur (Yaşar Kemal 2008:
79). Metinde dile getirilen bu endişeye Yaşar Kemal’in “Yerel Kültürden
Evrensele” adlı yazısında da rastlanmaktadır: “Bir kişi kendinden, kendi
koşullarından, doğduğu topraktan,
altında yaşadığı gökyüzünden, yaşadığı ilişkilerden, zenginleştiği dilden,
en küçük ayrıntılardan nasıl sıyrılır
da bir başkası olabilir? Olabilse de niçin?” (Yaşar Kemal 1995: 92). Yaşar
Kemal’in bu yazısından anlaşıldığı
üzere, Kuşlar’da Gitti’deki yabancılaşma meselesi yalnızca toplumcu gerçekçi bir biçimde ele alınmamalıdır;
çünkü yazarın yabancılaşmayla kast
ettiği bireyin insan sevgisine, hüma-
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nizme yabancılaşmasıdır; dolayısıyla
bu romanda eleştirilen yalnızca İstanbul halkı değil, yazarın “insanlık”
dediği dünya halklarıdır. Zaten yazar,
aynı yazısında dünyadaki bütün kültürler arasında ortaklıklar bulunduğunu savunarak hümanist bir tutum
sergilemektedir (1995: 87).
Romanda kullandığı yabancılaşma motifiyle yazarın aslında bu endişesini dile getirerek okura farkındalık
kazandırmayı hedeflediğini düşünmek
mümkündür. Fakat metnin derin yapısının bütünüyle ikili karşıtlıklara
dayanması, kuşçuluk geleneğiyle beraber dolaylı olarak folklorun da kentten taşraya itilmesine neden olmaktadır; çünkü gençlerin kuşları yemek
zorunda kalarak düzlüğü terk etmeleri, aslında metnin insanlığın acımasızlığını, duyarsızlığını simgeleyen
“merkez”in üstünlüğüyle sona ermiş
olması demektir. Böylelikle, kuşçuluk
geleneğinin dışlanması bağlamında
folklorun da metinde kent tarafından
dışlanmış, atılmış bir konuma geçtiği
düşünülebilir. Merkez-çevre karşıtlığı
romanda karşımıza kent-taşra karşıtlığı biçiminde çıkmaktadır. Romanda
“merkez/kent”i temsil eden İstanbul,
“çevre/taşra”yı temsil eden ise Florya
düzlüğü ve kuşçu gençlerin geldikleri yerlerdir. Ama başlantıçta “çevre”
ya da “taşra”nın alanında konumlandırılan Florya düzlüğü gençler tarafından terk edildikten sonra orası da
“çevre”den “merkez”in alanına geçer.
Dolayısıyla, kuşçuluğun “merkez”den
dışlandıktan sonra “çevre”yi simgeleyen Florya düzlüğünde sona ermesi,
bu geleneğin temsil ettiği folklor kavramının kendisinin de varlığını sür-
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düremeyeceğini göstermektedir. Bu
romanda folklora bakışı on dokuzuncu yüzyıl romantizm ve milliyetçilik
akımları etkisindeki halkbilim çalışmalarıyla ilişkilendirmek mümkündür.
Alan Dundes, “Halk Kimdir?” adlı
makalesinde halkın taşrayla özdeşleştirilmesini on dokuzuncu yüzyılın
romantik bakışıyla gerekçelendirmiş,
“taşra” ile “kent”in uzun müddet tamamen birbirlerine zıt kavramlar olarak
ele alındığını dile getirmiştir: “Halkın
taşrayla (rural) ilişkisi de aynı şekilde
tanımlanmıştır. Taşra tam tamına şehirle (urban) zıt olarak ele alınmıştır.
Halk taşralıydı, çünkü onlar şehir sakinleriyle tezat teşkil ediyordu” (Dundes 2006: 13).
Avrupa’da daha önce aristokrasinin “cahil”, “kaba” gibi sıfatlarla
tanımladığı köylüler, milliyetçilik ve
romantizm akımlarının şekillendirdiği burjuvazi tarafından yüceltilmeye
başlar. Bu bağlamda halk kavramına
da pozitif özellikler atfedildiği görülür.
Milliyetçilik ve romantizm akımları
başlangıçta folklor çalışmalarına da
yön vermiştir: “Avrupa’da folklor çalışmalarının doğuşu ile ümmet veya imparatorluk organizasyonları içindeki
toplumların millet olma bilincini yükseltmeye başlamaları arasında doğrudan ilişki vardır” (Oğuz 2010: 37). Öcal
Oğuz, “Türkiye’de Mit ve Masal Çalışmaları veya Bir Olumsuzlama ve Tektipleştirme Öyküsü” adlı makalesinde
romantik folklor araştırmalarında
“kent”in yazılı edebiyat metinleriyle
“köy”ün ise sözlü metinlerle özdeşleştirildiğini dile getirerek bu noktada
Ossiancılık akımından da söz eder:
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“İngiltere’de ortaya çıkan bu akım,
İskoç dağlarında yaşayan halkın şarkı ve şiirlerinin, ümmet kültürünün
sembolü olan kentte ve yazılı alanda
yaratılan edebiyattan daha üstün,
daha samimi ve daha özgün olduğunu
savunuyordu” (37).
Özetlemek gerekirse, on dokuzuncu yüzyıl halkbilim çalışmaları
folkloru “köy”le ilişkilendirerek “köy”ü
yücelttiği gibi, sözlü geleneğin metinlerini de milli bilinci güçlendirecek
ürünler olarak nitelendirmekteydi.
Bundan başka, köy ve sözlü gelenek
yalnızca milliyetçilik değil, romantik
akım ve hümanist düşüncede de idealize edilmektedir. Hümanist düşüncenin beslediği Romantik akımda, Afrika ve Amerika yerlileri için kullanılan
“soylu vahşi” nitelemesi sonradan Avrupa köylülerini idealize etmek için de
kullanılmıştır (Oğuz 2010: 37).
Kuşlar’da Gitti’de on dokuzuncu
yüzyıldaki folkloru ve köyü yücelten
halkbilim yaklaşımının milliyetçi değil, ama romantik ve hümanist bağlamda etkilerini görmek mümkündür.
Romanda kuşçuluk geleneği insan sevgisini, hümanist düşünceyi simgelemektedir; ama romanın sonunda onun
kentten dışlanması folklorun olumsuzlanması olarak düşünülebilir; çünkü
buradan kuşçuluk geleneği aracılığıyla folklorun kentten dışlandıktan sonra ancak taşrada ve taşranın altında
sınıflandırılabilecek köylerde varlığını
sürdürebileceği sonucu çıkmaktadır.
Folkloru “taşra”nın alanına hapseden
bu bakış açısı Romantik ve milliyetçi
akımların etkisindeki halkbilim yaklaşımıyla paralellikler taşımaktadır.
Sonuç
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Yaşar Kemal’in, Kuşlar’da Gitti’de
kuşçuluk geleneğinin yok olmaya başlaması aracılığıyla toplumsal bir eleştiride bulunduğu anlaşılmaktadır.
Yazar metnin sonunda kentleşmeyle
birlikte değişen toplum düzeninde
“azat buzat” mitinin inanılırlığını yitirdiğini, buna bağlı olarak kuşçuluk
geleneğinin de sona ermekte olduğunu
ima etmiştir. Metinde yeni düzenin
değerler sisteminde sadece bir folklor
unsuru olan kuşçuluğun değil, folklor
kavramının kendisinin de yok olacağı,
ya da taşraya dışlanacağı endişesi görülmektedir. Romanda folklorun sona
ermesi demek, insani değerlerin de
kaybolup gitmesi anlamına gelmektedir. Yazar bu endişeyi vurgulamak ve
okurun farkındalığa ulaşmasını sağlamak için “yabancılaşma” tekniğinden
yararlanmıştır. Metinde iki düzeyde
yabancılaşmadan söz edilebilir: Şehirleşme, metalaşma ve teknolojiyle
insanların doğaya yabancılaşmaları,
ikincisi ise metnin sonunda gençlerin
kuşları yemek zorunda kalarak kendilerine, insani değerlere yabancılaşmalarıdır.
Bunun yanı sıra, metnin derin
yapısına inildiğinde, kurgunun ikili
karşıtlıklar üzerinde inşa edildiği görülür. Metindeki temel ikili karşıtlıklardan biri merkez-çevre karşıtlığıdır.
Bu karşıtlık, kuşçuluk geleneği üzerinden folklorun da “çevre”nin altında
sınıflandırılmasına neden olmaktadır.
Bu da metinde dolaylı olarak folklorun
kentteki var oluşunun olumsuzlanmasına yol açmıştır. Başka bir deyişle,
metnin sonunda “azat buzat” mitinin
inandırıcılığını yitirmesi üzerinden
folklorun da kentte yok olacağına dair
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bir endişeye rastlanabilmektedir. Bu
endişe de aslında Dundes’ın “Halk
Kimdir?” adlı makalesinde belirttiği
gibi folkloru taşrayla özdeşleştiren ve
kentleşmenin egemenliğiyle onun yok
olacağından endişe eden on dokuzuncu yüzyıl romantik folklor kuramcılarının bakış açısının edebiyata yansımasıdır.
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“ALAGEYİK”TEN YARALI GEYİK’E METİNSEL-AŞKINLIK
(TRANSTEXTUALITÉ) İLİŞKİLERİ
Transtextual Relations From “Alageyik” to Yaralı Geyik

Gülşah DURMUŞ*
ÖZ
Bu çalışmada Ahmet Necati Cumalı’nın Yaralı Geyik adlı tiyatro oyunu, Gérard Genette’in
metinlerarası ilişkileri açıklamak için önerdiği “Metinsel-Aşkınlık İlişkileri Kuramı”na göre çözümlenmiştir. Genette, kuramında metinlerarasılığı (intertextuality) ana-metinsellik (hypertextuality),
yan-metinsellik (paratextuality), üst-metinsellik (architextuality) ve yorumsal üst-metinsellikle (metatextuality) birlikte beş metinsel-aşkınlık (transtextuality) ilişkisinden biri kabul etmiştir. Metin merkezli bir yakın okuma vasıtasıyla uygulamaya konulan bu farklı bakışta Yaralı Geyik’in alt metinleri
ve bu metinlerin yazar tarafından “bilinçli” bir şekilde seçilmiş olması etkili olmuştur. Eserde geleneksel işleyişe uygun olarak sözlü geleneğe ait metinler (öykülü türkü), yazılı geleneğe ait bir metne (dram
sanatına) kaynaklık etmiş ana-metinsellik ilişkisi metinlerarası kuramcıların büyük çoğunluğunun
üzerinde uzlaştıkları şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Yaralı Geyik, “ana metin/ hypertext”; öykülü türkü, “alt metin/ hypotext” kabul edilmiş bu metinler arasındaki biçimsel ve izleksek değiştirimler ile yazarın benöyküsel dönüşümle (transposition homodiégétique) “yeniden yazdığı” esere kendi
izleksel anlamını verme süreci üzerinde durulmuştur. Ana-metinsellik ilişkisi merkeze alınmakla birlikte esere diğer metinsel-aşkınlık ilişkileri açısından da yaklaşılmıştır. Yan-metinsellikte yazarın eserine seçtiği başlık vasıtasıyla ilişki kurduğu diğer metinler tespit edilmiş, üst-metinsellikte eserin ait
olduğu yazınsal tür belirtilmiş, yorumsal üst-metinsellikte yazarın başka metinlerinde Yaralı Geyik ve
alt metinleri hakkında yaptığı değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Gerçekleştirilen biçimsel dönüşümler, anlamsal dönüşümleri de beraberinde getirmiş yazar, “geyik avlamanın uğursuzluğu”nu işleyen “alt metin”leri “bir ideale adanmışlığın memnuniyeti”ni işleyen bir “ana metne” dönüştürmüştür.
Anahtar Kelimeler
Ahmet Necati Cumalı, öykülü türkü, tiyatro metni, metinsel-aşkınlık ilişkileri, palempsests.
ABSTRACT
In this study, Ahmet Necati Cumalı’s play Yaralı Geyik has been analysed in accordance with
“The Transtextual Relations Theory” put forward by Gérard Genette in order to reveal intertextual
relations in literary texts. In his theory, Genette has regarded intertextuality as one of the five transtextuality relations including hypertextuality, paratextuality, architextuality and metatextuality. In
this new respect that is put into practice by text-centered close reading, the hypotexts of Yaralı Geyik
and the fact that these texts have been chosen by the author deliberately, have been effective. In the
work, in accordance with the traditional forms, texts of oral tradition (folk ballad and story) have been
the basis for a text of written tradition (the art of drama) and the hypertextuality relation has been
put into practice in a way that many intertextuality theorists agree on. In the study, Yaralı Geyik is
regarded as the hypertext and the folk ballad and story as the hypotext. Furthermore, the process in
which the author gives his own thematic meaning to the work that he rewrites with a transposition
homodiegetic and the intertextual formal and thematic variations have been emphasized in the study.
The work has been analysed in terms of not only the hypertextuality relation but also other transtextual relations. In paratextuality, other texts that the author interrelates by means of the title he’s chosen
for his work have been determined; in architextuality the literary form of the work has been stated and
in metatextuality the evaluations of the author that he made about Yaralı Geyik and its hypotexts in
other texts, have been stressed. Formal transformations also brought along semantic transformations
and the author has transformed the hypotexts that are about “the ill luck of deer hunt” to a hypertext
that is about “the pleasure of the dedication to an ideal”.
Key Words
Ahmet Necati Cumalı, folk ballad, theatre text, transtextual relations, palimpsests.
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Giriş
“Bir yapıtın, bir yazarın olduğunu
ileri sürmek (modern) bir ‘kuruntu’dan
başka bir şey değildir” (Schneider
1985: 58, Aktulum 1999: 217’den).
İnsanlığın estetik zevkine hitap
eden ve ihtiyaçlar hiyerarşisinin felsefe ile birlikte en üst basamağında yer
alan edebî metinlerin yaratılma biçimleri ve gerekçeleri ile temel işlevleri
hem disipliner hem disiplinlerarası
olarak yüzyıllardır sorgulanagelmiştir. Kimileri, sözlü ve/ya yazılı edebiyat geleneklerine ait bu metinlerin
sözlü kültüre ait olanlarının farklı coğrafyalardaki ve milletlerdeki gelişim
çizgilerinin benzerliğinden hareketle
onları “insanlığın/ milletlerin ortak
zekâ ürünü” kabul ederken kimileri
anonimleşerek halk arasında söylenilegelen bu ürünlerin başlangıçta mutlaka bir “ilk yaratıcı”larının olduğunu
öne sürerek dikkatleri “bireysel yaratım süreci”ne çekmişlerdir.
Aktulum’a göre XIX. yüzyılda
kimya bilimindeki gelişmelerle (özellikle Karbon 14 Testi) eski metinlerin
yaşına ve silinmiş yazıların kökenine
erişebilmeyi başaran modern çağ, keşfettiği arkeoloji ve psikanalizle birlikte modern ve postmodern eleştirmen
ve kuramcıların çoğunu yeryüzünde
daha önce kullanılmamış sözcük, kurulmamış cümle ve yaratılmamış metin olmadığı gerçeğinde birleştirmiştir
(1999: 216- 222). Aktulum’un Metinlerarasılık adlı kitabından hareketle
metinlerarasılığın tarihsel gelişimini
şu şekilde özetlemek mümkündür:
Yenilik ve orijinallik kavramlarının
sorgulandığı ve büyük ölçüde yadsındığı bu süreçte Kristeva’nın, özünü
Bakhtin’in Söyleşimcilik Kuramı’ndan
alarak öne sürdüğü metinlerarasılık
kavramının ilk ayak sesleri Rus Biçimhttp://www.millifolklor.com

cileri ile duyulmaya başlanmış, Barthes tarafından öğrencisi Kristeva’nın
görüşleri desteklenerek sürdürülmüştür. Riffaterre’in kuramsal ve uygulamalı çalışmalarında alımlama estetiği
ve okuma etkisi açısından değerlendirilen metinlerarasılık, okur merkezli
yeni bir boyuta taşınmıştır (11- 60).
Kendisinden önceki eleştirmenlerden
derin çizgilerle ayrılmamakla birlikte
metinlerarasılık kavramını belirgin
kılarak sistematikleştirmeye çalışan
Jenny’nin gayretleri, Genette tarafından etkili ve tutarlı bir biçimde
sürdürülerek büyük ölçüde tamamlanmıştır. Genette, metinlerarasılığı
ortaya koyduğu beş tip metinsel-aşkınlık ilişkisinden sadece biri olarak
kabul etmiştir (11- 80). Bu süreçte
metinlerarasılık üzerinde teorik ve/ya
uygulamalı olarak görüş bildiren her
yeni kuramcı, kendisinden önce gelen
kuramcı/lar/ın görüşlerini yeniden yorumlayarak kuramsal ve/ya uygulamalı yeni bir dizge oluşturma yoluna
gitmiş ve süreci biçimsel ve izleksel
olarak âdeta yeniden yaratmışlardır.
Ancak metinlerarasılık konusunda henüz son sözler söylenilmemiş, kuramın
kendisinin metinlerarası yorumlanma
dizgesi tamamlanmamıştır.
Bu çalışmada bütün bu söylenilenler
değerlendirilerek
halk
zekâsının ortak ürünü kabul edilen,
sözlü kültüre ait bir edebî metin olan
Alageyik efsanesinin ve bu efsaneye
dayanılarak oluşturulmuş bir halk
baladı ile öyküsünün Ahmet Necati
Cumalı tarafından biçimsel ve izleksel
ciddi değiştirim süreçlerinden geçirilerek bireysel bir edebî metne dönüştürülmesi üzerinde durulmuş, anonim
kabul edilen edebî metinlerin bireysel
bir edebî metne dönüştürülürken ge-
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çirdiği “yeniden yaratılma süreci” sorgulanmıştır.
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan
Ahmet Necati Cumalı (1921- 2001),
Eski Çin ve Hint tiyatrolarını örnek
göstererek tiyatro ve folklor arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekmiş ve
eserlerinde folklor malzemelerini bilinçli bir şekilde esin kaynağı olarak
kullanmıştır. “Oyunlarımızda Folklorun Yeri” başlıklı yazısında Yunan
halk imgeleminin yarattığı mitlere dayanan Eski Yunan trajedi yazarlarını
örnek göstererek seyircilerin bunlar
vasıtasıyla çocukluktan başlayarak
öykülerini dinledikleri ve bu yüzden
çok iyi tanıdıkları, yazgılarını çok
iyi bildikleri kahramanlarla yeniden
buluşmaya gittiklerini belirtmiştir
(1985: 50). Bu ifadeleriyle tiyatro eserlerinde öykünün halka tanıdık gelmesine dikkat çeken Cumalı, halk baladları/ öykülü türkülerden yararlanarak
oluşturduğu Boş Beşik, Kaynana Ciğeri ve Yaralı Geyik için “Bu üç oyunum
benim kaynağını doğrudan doğruya
folklordan aldığım oyunlarımdır” demiştir (54). Boş Beşik adlı oyununa
gösterilen yoğun ilgiyi de “Halkımız
kendi yarattığı, sözlü olarak kuşaktan
kuşağa ulaştırdığı mite sahip çıkıyordu” (51) şeklinde yorumlayarak tiyatro eserlerinde işlenen tanıdık öyküyü
halkın ona sahip çıkması için bir ölçüt
kabul etmiştir. Buradan hareketle
Cumalı’nın tiyatro eserlerinde folklor
malzemesinden yararlanma gerekçesinin “halk tarafından sahip çıkılma arzusu” olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bu
üç oyuna kaynaklık eden öykülü türkülerden Boş Beşik, bir “bebek ağıdı”,
Kaynana Ciğeri, düğünlerde söylenen
bir “oyun havası”, “Alageyik” bir “ağıt-
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türkü”dür (Taş 2001: 33, 70- 71, 199;
Meydan Larousse 264). Cumalı’nın
Yaralı Geyik’e esin kaynağı olarak
gösterdiği şiir için kullandığı “halk
baladı” (2004: 296) terimine karşılık
Taş, “öykülü türkü”yü tercih etmiştir
(2001: 201). Çalışmada bu terimler,
halk arasında gerçekleştiğine inanılan
bir öyküye dayanan türkü anlamında
kullanılmıştır.
Bu çalışmada Cumalı’nın Yaralı Geyik adlı tiyatro oyunu, Taş
tarafından yapılan çözümlemeden
farklı olarak Gérard Genette’in metinlerarası alışverişleri açıklamak için
önerdiği “Metinsel-Aşkınlık İlişkileri
Kuramı”na göre çözümlenmiştir1. Metin merkezli bir yakın okuma vasıtasıyla uygulamaya konulan bu farklı
bakışta Yaralı Geyik’in alt metin/ler/i
(Alageyik öykülü türküsü) ve bu metin/ler/in yazar tarafından “bilinçli”
bir şekilde seçilmiş olması etkili olmuştur. Eserde geleneksel işleyişe uygun olarak sözlü geleneğe ait bir metin (öykülü türkü), yazılı geleneğe ait
bir metne (dram sanatına) kaynaklık
etmiş, ana-metinsellik ilişkisi metinlerarası kuramcıların büyük çoğunluğunun üzerinde uzlaştıkları şekilde
gerçekleştirilmiştir2. Çalışma, yazarın Yaralı Geyik adlı tiyatro oyunu ile
sınırlandırılmıştır. Çalışmada bu eserin, “ana metin”; yazarı tarafından
esin kaynağı olarak gösterilen üç dörtlükten kurulu öykülü türkünün “alt
metin/ gönderge metin” kabul edilmesi
ve bu metinler arasındaki biçimsel ve
izleksek/ anlamsal değiştirimler ile
yazarın benöyküsel dönüşümle (transposition homodiégétique) “yeniden yarattığı” esere kendi izleksel anlamını
verme süreci üzerinde durulması da
çalışmanın sınırlılıklarından biridir.
http://www.millifolklor.com
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M e t i n s e l - A ş k ı n l ı k
(Transtextualité) İlişkileri Açısından Yaralı Geyik
“Eski yazarlar iyelik düşüncesi
kadar ‘ilk kez’ düşüncesiyle de alay
ediyorlardı” (Aktulum 1999: 217).
Cumalı (2004: 296) tarafından
oyunun başında parantez içinde verilen “Bu oyun ‘ALAGEYİK’ efsanesi
olarak bilinen, aşağıda yazılı halk
baladından esinlenmiştir” cümlesi ve
“kaynak kişi” gösterilmeden alınan üç
dörtlükten kurulu halk baladı/ öykülü
türkü ile esere bilinçli olarak seçilen
esin kaynakları bizzat ortaya konulmuştur. Bununla yetinmeyen Cumalı,
“Oyunlarımızda Folklorun Yeri” adlı
yazısında oyunun dayandığı halk baladının öyküsünü yine “kaynak kişi”
göstermeden kısaca şöyle özetlemiştir:
“Üç kardeş geyik avına çıkarlar. Geyik, avcıları aldatır. Dağdan dağa sekerek kendi dağına çeker. Bir görünür
bir kaybolur. Avcılar geyiğe erişmeye
çalışırken, içlerinden biri uçuruma yuvarlanır, ölür” (1985: 54).
Cumalı’nın Yaralı Geyik’in başına aldığı üç dörtlükten kurulu halk
baladının farklı kaynaklarda değişik
varyantlarına yer verilmektedir (Türk
Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi/ Devirler/ İsimler/ Eserler/ Terimler I 1977:
100- 101, Meydan Larousse I 1969:
264, Seyidoğlu 1985: 134- 137, Turhan, Dökmetaş ve Çelik 1996: 46- 52,
Özbek 1975: 309- 310).
Yaralı Geyik’in yazarı tarafından bilinçli bir şekilde tercih edilen
alt metinlerin de daha eski metinlere
dayanma gerçeği dikkate alındığında
“Homeros epiği” şeklinde ifade olunan aşamalı değerlendirme devreye
girer. Palempsest kavramı içinde şair
ve yazarların metinlerinin ilişkisinin
“Homeros etkisi”ne kadar götürülüp
http://www.millifolklor.com

tartışıldığını vurgulayan Yeliz Özay
(2007b: 171), Jonathan Burgess’in
Homeros’tan öncesini de göz önünde
bulundurarak anlatının üç derecesini
“A) devirsel mit, B) devirsel epik, C)
Homeros epiği” şeklinde ifade ettiğini belirtmiştir. Buna göre Burgess, C
derecesinin (Homeros epiği) tam anlamını gerçekleştirmek için A derecesini
(mitolojik gelenekler) ve B derecesini
(devirsel epik) kullanarak onlara daha
karmaşık bir görünüm sunmasından
dolayı Homeros epiğine “devirötesi”
(metacyclic) denilebileceğini, Homeros
epiğinin önceki mit ve epiğe saygılı ve
bağlı bir şekilde yine onlardan büyüyüp geliştiğini vurgulamıştır (171). Jonathan Burgess’in Homeros epiği için
öne sürdüğü “devirsel mit ve devirsel
epiğin bilinçli bir şekilde genişletilmesi” süreci göz önünde bulundurularak
Alageyik üzerine oluşturulmuş sözlü
ve yazılı geleneğe ait metinlerin geçirmiş oldukları art ve eşzamanlı değişim
ve dönüşüm süreçleri şu şekilde derecelendirilebilir:
Alageyik efsaneleri ve öyküleri.
Hem kendi aralarında birbirleriyle,
hem anlatmaya dayalı diğer metin
türleriyle (mit, masal, destan) hem de
B basamağında yer alan öykülü türküleriyle etkileşim içindedirler.
Alageyik öykülü türküsü ve varyantları. Hem kendilerinden önceki
basamakta yer alan efsane ve öykü
metinleriyle hem kendi aralarında birbirleriyle hem de kendilerinden sonra
oluşturulmuş/ oluşturulacak metinlerle etkileşim içindedirler.
Yaralı Geyik tiyatro oyunu. Hem
artzamanlılık ilişkisinin bir sonucu
olarak A ve B basamaklarında yer alan
metinlerin tamamıyla hem eşzamanlılık ilişkisi içinde kendileriyle aynı dönemde oluşturulmuş/ oluşturulmakta
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olan bütün metinlerle hem de yine artzamanlılık ilişkisinin bir sonucu olarak kendilerinden sonra oluşturulacak
metinlerle etkileşim içindedirler.
Bu çalışmada anlatmaya dayalı
metinlerden (Alageyik efsane ve öyküleri), şiir metinlerine (öykülü türkülere) ve bu ana derecelerin her ikisinde
yer alan metinlerden göstermeye dayalı bir metne (Yaralı Geyik tiyatro
oyunu) geçiş olmak üzere üç basamaklı bir ciddi dönüşüm (ya da değiştirim)
süreci tespit edilmiştir. Ancak çalışma, yazar tarafından bilinçli bir şekilde esere “esin kaynağı” olarak gösterildikleri için “alt metin” kabul edilen
“öykülü türkü” ile “ana metin” kabul
edilen “tiyatro oyunu” arasındaki metinsel- aşkınlık ilişkilerinin tespit edilmesiyle sınırlandırılmıştır.
Aktulum’a göre VII. yüzyıldan
XII. yüzyıla kadar kâğıt israfını önlemek için klasik metinlerin kazınarak
yerine Tanrıbilim ile ilgili metinlerin
yazıldığı “palempsests”, Thomas de
Quincey tarafından “dairesel zaman
kavramı”na bağlı olarak insan beynine benzetilmiş Genette, bu eski imgeyi
eski bir yapının yeni bir yapıya yeni
bir işlevle katılması olan metinlerarası ilişkilerin kafada yarattığı düşünceyi imlemek için kullanmıştır (Aktulum
1999: 216, 219).
“Metinsel-aşkınlık”ı
(transtextualité) “bir metni açık ya da
kapalı bir biçimde öteki metinlerle
ilişki içine sokmak” şeklinde tanımlayarak yazınsal dizgenin temel unsuru
olarak gören Genette’a göre “metinlerarası ilişkiler”, metinsel ilişkiler alanındaki tüm öteki ilişki türlerinden
sadece birisidir ve Genette, iki yapıt
arasındaki olası her tür alışverişe
“metinlerarası” yerine “metinsel-aşkınlık” adını vermiştir (81- 82). İnce-
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leme alanını bu şekilde sınırlamakla
Kristeva’dan ayrılan Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré
adlı eserinde saptadığı beş tip metinsel aşkınlık türünden sadece anametinsellik (hypertextualité), Seuils’de
yan-metinsellik (paratextualité) başlığı altına giren konuları ele alarak her
bir tür üzerinde tek tek durmanın bile
ne kadar güç olduğunu göstermiştir
(82- 83).
Genette’in tespit ettiği beş
tip metinsel-aşkınlık (ya da metin-ötesi)
ilişkisi
“metinlerarası
(intertextualité)”,
“ana-metinsellik
(hypertextualité)”,
“yan-metinsellik
(paratextualité)”,
“üst-metinsellik
(architextualité)” ve “yorumsal üstmetin (métatextualité)’dir (83).
Aktulum (83-84), Genette’in metinlerarasını “iki ya da daha fazla metin arasındaki ortakbirliktelik ilişkisi,
yani temel olarak ve çoğu zaman bir
metnin başka bir metindeki somut
varlığı” şeklinde tanımladığını belirterek onun bu başlığın içine çoğu zaman
ayraçlarla belirtilen “alıntı”yı, sözcüğü
sözcüğüne yapılan gizli bir alıntı olan
“plagiat”yı ve dolaylı bir alıntı olan
“anıştırma”yı yerleştirdiğini vurgulamıştır. Cumalı’nın (347- 348), Yaralı
Geyik’in ikinci bölümünün beşinci tablosu olan “Ormanda Uyku”da tavşan,
tilki, sincap ve çiğdeme dans ettirerek
söylettiği: “Sümüklü katır/ Ne anlar
hatır/ Gevşek mi gevşek/ Ne at ne
eşek/ Anası attır/ Babası eşek..” şiiri
halk kültüründen beslenen bir tekerlemeyi hatırlatmaktadır. Yazarın ne
tırnak içine aldığı ne de bir “kaynak
kişi” gösterdiği bu şiir, onun halk kültüründen beslenerek yazdığı bir “sanat
tekerlemesi” kabul edilebilir. Şiir için
“sanat tekerlemesi” ifadesinin kullanılmasında Ong’un “sözün öyküleme
http://www.millifolklor.com
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psikodinamiğinin gerektirdiği eski
işlemleri taklit eden bilinçli düzenlemeler” (2003:186) şeklinde tanımladığı ve sözlü kültüre ait asıl destanları
taklit eden “yapay” düzenlemeler olduğunu ifade ettiği (2003:186) “sanat
destanları” ile kurulan analoji süreci
etkili olmuştur. Cumalı’nın bu şiiri
de sözlü kültür ortamında oluşmuş
gerçek tekerlemelerle metinlerarası
ilişkiler kurarak ve onları bir ölçüde
taklit ederek üretilmiş, yazılı kültüre
mal edilmiş bir “sanat tekerlemesi”dir.
Yazarın (350), eserin aynı bölümünde
ormanda uyuyan Duran’a Bahar’ın ağzından yine dans ederek söylettiği “Ormanda yatmış uyurken/ Duran’ı rüyada gördüm/ Eğildim ağzından öptüm../
Ormanda yatmış uyurken/ Rüyada
gördüğü bendim/ Ben Duran’ımı gördüm/ Ormanda yatmış uyurken..” şiiri
de ne tırnak içinde ne italik verilmiş
ne de yazar tarafından bu şiir için bir
“kaynak kişi” gösterilmiştir. Yazarın,
oluşturduğu tiyatro metnine şair kimliğiyle yerleştirdiği bu şiiri ile tiyatro
metni arasında sanatçının kendi eserleri arasında gerçekleştirdiği metinlerarası bir ilişki mevcuttur.
“ A n a - m e t i n s e l l i k ”
(hypertextualité),
Genette’in
Palimpsestes’in başından sonuna değin ele aldığı ve öteki metin-ötesi ilişkilere göre en çok önemsediği ilişkidir.
Ana- metinsellik “Bir B metnini (yani
ana metin: ‘yalın ya da dolaylı bir dönüşüm işlemleriyle önceki bir metinden türeyen her metin’) ondan türeyen
bir A metnine (alt metin, gönderge metin) yalın bir dönüşüm ya da öykünme
ile bağlayan ilişkidir” (84). Cumalı
(2004: 296)’nın, Yaralı Geyik’in başında yer alan “Bu oyun ‘ALAGEYİK’
efsanesi olarak bilinen, aşağıda yazılı
halk baladından esinlenmiştir” ifadesi
http://www.millifolklor.com

ve daha sonra bu baladla ilgili vermiş
olduğu “kısa öykü” (1985: 54) Yaralı
Geyik “ana metni”ne kaynaklık eden
“alt metin”lere işaret eder.
Genette’in Seuils adlı kitabında ele aldığı “yanmetinsellik”
(paratextuaité) ilişkisi, bir metnin ilk
bakışta aynı metnin dışında kalan,
ikinci dereceden metinsel unsurlarla
yani başlıklar, alt-başlıklar, ara-başlıklar, ön sözler, son sözler, uyarılar,
notlar, tanımlıklar, yer verilen resimler, kapağı ve metin-öncesi unsurlar
(yani karalamalar, taslaklar) ile olan
ilişkilerini kapsamaktadır (Aktulum
85). Cumalı, yazdığı oyunun adını
Yaralı Geyik koyarak bu adda geçen
“geyik” kelimesi vasıtasıyla alt metinleriyle yan-metinsellik bağlamında bir
ilişki kurmuştur. Yazarın (293), metnin başlığının altında belirttiği “Pastoral Oyun” ifadesi de doğrudan doğruya
metnin ait olduğu türü belirten “yanmetinsel bir gösterge”dir (Aktulum
86).Yazarın, eseri için seçtiği bu başlıkla yan-metinsellik ilişkisi kurduğu
tespit edilen diğer sanat eserleri, Ziya
Gökalp’in Alageyik başlığını taşıyan
manzum masalı (Tansel, 1977: 51- 54),
Yaşar Kemal’in (2011) Üç Anadolu Efsanesi Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik
adlı romanı, 1959’da Atıf Yılmaz’ın,
1969’da Süreyya Duru’nun yönettiği
Alageyik adını taşıyan sinema filmleri
ile 2010 yılında Ali Can Meydan’ın yönettiği Alageyik Efsanesi adını taşıyan
sinema filmidir.
“ Ü s t - m e t i n s e l l i ğ i ”
(architextualité) “her özgün metnin
bağlı olduğu, genel ya da aşkın ulamların –söylem tipleri, sözcelem biçimleri, yazınsal türler vb.- bütünü”
olarak tanımlayan Genette’ın bu tanımından hareket eden Aktulum’a göre
burada bir metnin türsel olarak hangi
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ulama ait olduğunun belirlenmesi söz
konusudur (86). Cumalı (292), oyununun isminin altına yazdığı “Pastoral
Oyun” yan-metinsel göstergesi vasıtasıyla eserin ait olduğu yazınsal türü
doğrudan belirtmiştir. Yaralı Geyik,
üst-metinsellik ilişkisi içinde bütün
pastoral oyunlarla etkileşim içinde
olmakla birlikte bu yazınsal türün de
içerisine dâhil edilmesi gereken üst
daire “Dram Sanatı” ve “Tiyatro Sanatı” olacaktır.
Aktulum’un (88) “yorumsal üstmetin”, Rifat’in (148) “üstmetinsellik” şeklinde Türkçeye aktardığı
“métatextualité” ilişkisi, “Bir metin ile
bu metni yorumlayan metin arasındaki eleştirel ilişki; bir başka deyişle,
daha önce gerçekleşmiş bir A metninin
yorumu (çoğunlukla da eleştiri) olarak
ortaya çıkan bir B metninin özel statüsüne denk düşen aşama” (Rifat 148)
şeklinde tanımlanmaktadır. Cumalı’ya
ait “Oyunlarımızda Folklorun Yeri” ve
“Raik Alnıaçık’a Mektup” metinleri
yazarın Yaralı Geyik üzerine bir öz değerlendirme ve eleştiride bulunduğu
yorumsal üst -metinlerdir. Yazar (52),
“Raik Alnıaçık’a Mektup”ta Boş Beşik
adlı oyunuyla birlikte sahneye aktarmayı düşündüğü oyunu ancak “otuz
yıl” aradan sonra yazdığını belirtmiştir. Yaralı Geyik’in folklordan doğrudan yararlandığı üç oyunundan biri
olduğunu vurguladığı “Oyunlarımızda
Folklorun Yeri” adlı yazısında yazar
(1985: 54), türkünün özüne inmeye,
insancıl anlamını bulup oyunlaştırmaya, oyunda bu özü geliştirmeye çaba
gösterdiğini ifade etmekle kalmamış
halk baladının öyküsünü de kısaca
özetlemiştir (1985: 54). Yazar, bu yazı
vasıtasıyla Yaralı Geyik oyununda geyiğe yüklediği sembolik değeri de açıklamıştır: “Bence geyik bir simgeydi
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bu türküde. Yaşamda ulaşılması güç
olanı simgeliyordu. Geyik güç bir avdı.
Geyik avcısının zahmetlerinin karşılığını alması söz konusu değildi. Avın
tehlikesi, dağların büyüsü, güç olana
erişmenin kişiyi soylu, ayrıcalıklı kılan
çekiciliğiydi onu çeken. Tutkulu bir kişiydi o! Bir şair, bir yaratıcı gibi anlaşılmalıydı. İdeal bildiği bir düşüncenin
ardından koşan kişiydi. Oyunumdaki
Duran avcı, bu uğurda sevdiği kızı yitiriyor, babadan kalan tarlasını yüz
üstü bırakıyordu. Sonunda türküdeki
gibi yaşamından oluyordu. Ama son
nefesini vermeden yaşamının hesaplaşmasını yaparken mutlu duyuyordu
kendini. ‘Hiç değilse yaraladım boşuna
yaşamadım’ diyordu. Düşünülürse o
en büyük eserinin ardında ömür tüketen bir sanatçı gibidir. Diyelim bir şair
bir oyun yazarıdır. Hamlet’i aşacak bir
oyun yazmak istemiştir, bu amacına
erişememiştir ama yine de bir yerlere
kadar uzanabilmiş, Hamlet’ten üstün
olmasa da ona yaklaşan oyunlar yazabilmiştir” (54).
Görüldüğü gibi yazar, yapmış olduğu bu açıklamalarla halk baladında yapmış olduğu izleksel değişimi ve
ona yüklediği yeni anlamları yorumsal
bir üst metinle yine kendisi ortaya
koymuştur. Yazarın, Yaralı Geyik’te
Duran avcı ile özdeşleştirdiği, kendini idealine adayan ve son nefesinde
“memnuniyet” soluyan “şair” ve “oyun
yazarı”, kendisinden başkası değildir.
Genette’e göre ana metin oluşumu iki olası dönüşüm sonucu gerçekleşebilmektedir. Birincisi, biçemin
aynı kalıp konunun değiştiği “dolaylı
dönüşüm”, ikincisi biçemin farklılaşıp konunun benzer olduğu “yalın
dönüşüm”dür (Rifat 2005, C. I: 148).
Cumalı, alt metin olan Alageyik halk
baladı ve öyküsünün anlatım biçimini
http://www.millifolklor.com
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değiştirerek konuyu benzer bırakmış,
balada kendi yorumunu yükleyerek
öykülü türküyü tiyatro metni biçiminde yeniden yaratmıştır. Böylece, “yalın
dönüşüm” sonucu yeni bir ana metin
ortaya çıkmıştır.
Aktulum (142-144), Genette’in
Palimpsestes adlı eserinden hareketle
ana-metinsellik dönüşümlerini “Biçimsel değiştirimler (dönüştürümler)” ve
“İzleksel ya da anlamsal değiştirimler
(dönüştürümler)” olarak iki ana başlığa ayırmış, biçimsel dönüşümleri de
“çeviri (la traduction)”, “koşuklaştırma
(la versification)”, “düzyazılaştırma (la
prosification)”, “vezin-dönüşümü (la
transmétrisation)” ve “biçem-dönüşümü (la transtylisation)” olmak üzere
beş alt başlıkta değerlendirmiştir.
Ona göre “koşuklaştırma”nın tam tersi bir devinim olan “düzyazılaştırma”
sürecinde dizeler hâlinde yazılmış bir
metni düzyazıya dönüştürme söz konusudur (143). Dram sanatının tiyatro
sanatının sınırlarından daha ötelere uzandığını ve tiyatro sanatının da
dram sanatının sınırlarını aştığını belirten Nutku (1983:7), dram sanatının
tiyatro olgusunun “kuramsal” ve “yazınsal” yanını işlediğini tiyatro sanatının da bu olgunun “deneysel” ve “görsel
işitsel” yanını kapsadığını vurgulamıştır. Aktulum’un “düzyazılaştırma”
tanımı ve Nutku’nun “dram sanatı” ile
“tiyatro sanatı” arasında yapmış olduğu bu ayırım birlikte düşünüldüğünde
Necati Cumalı’nın Yaralı Geyik adlı
eserinin, “dram sanatı”nın sınırları
içinde düzyazı ile kaleme alınmış bir
“metin” olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla halk baladından dram sanatı metnine geçilirken
gerçekleştirilen işlem, dizeler halinde oluşturulmuş bir metni düzyazı
şeklinde yeniden üretme olduğundan
http://www.millifolklor.com

bir “düzyazılaştırma” söz konusudur.
Ancak burada belirtilmesi gereken
önemli noktalardan biri, yazarın tiyatro metni içerisinde iki şiir metnine
yer vermiş olmasıdır (348- 350). Sözlü
kültürde şiir şeklinde oluşturulan bir
halk baladının “öyküsü”nün dram sanatına ait bir metne dönüştürülme sürecinde metne yerleştirilen bu şiir parçaları “kısmî” bir “koşuklaştırma” (la
versification) işleminin de sürece dâhil
edildiğinin belirtilmesini gerekli kılmaktadır. Yaralı Geyik, tiyatro sanatı
kapsamında “deneysel” ve “görsel-işitsel” bir sahne sanatı ürünü olarak ele
alındığında bir şiir metninin göstermeye dayalı bir metne dönüştürülmesi
söz konusudur. Bu durum, biçemsel
bir dönüşümden bahsetmeyi mümkün
kılmaktadır. Aktulum (146), “Biçimsel değiştirimler (dönüştürümler)”den
biri olan “biçem-dönüşümü”nün üçüncü alt başlığı olan “kipsel- dönüşüm”ü
“kurgusal bir yapıtın gösterim biçimine –anlatısal ya da dramatik- ve
kipte yapılan değişikliğe verilen ad”
şeklinde tanımlayarak burada bir kipten başka bir kipe geçilirken oluşan
değişikliklerin ele alındığını vurgulamış ve bu sürece örnek olarak “Bir
romanın sahneye aktarılması ya da
sinemaya uyarlanmasının ardından
ortaya çıkan biçemsel, uzamsal, söylemsel, izleksel vb. değişiklikler[in]
araştırıl[ması]”nı göstermiştir. Yaralı
Geyik’te de dizeler halinde oluşturulmuş sözlü geleneğe ait bir halk baladının, kurgusal bir yapı olan “öykü”ye
dayalı bir “türkü”nün gösterim biçimine yani tiyatro sanatına ait bir esere
dönüştürülmesi söz konusudur. Buradan hareketle Cumalı’nın halk baladında yapmış olduğu bir diğer biçimsel
değiştirim sürecinin –kısmen- “kipsel
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bir dönüşüm” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
“Belli ancak ‘kötü’ bir biçemde
yazılmış bir metnin biçemini çeşitli
dilbilgisel işlemlerle yeniden düzenlemek” şeklinde tanımlanan “biçemdönüşümü”nde (la transtylisation) “biçemsel yönden bir yeniden yazma, bir
biçem değişikliği ya da bir metni biçemsel olarak düzenlemek, kapalı bir
biçemi olan bir metnin biçemini daha
açık, anlaşılır duruma getirmek söz
konusudur” (Aktulum 144). “Nicel dönüşümler içerisinde bir metni kısaltmaya dayanan ve çok yaygın olarak
başvurulan ‘indirgeme’ (la réduction)
ya da onu uzatmaya, oylumunu artırmaya dayanan ‘artırma- genişletme’
(l’augmentation) yöntemleri yer alır.
Genişletme sürecinde yazarın yapıtına kimi zaman, kahramanın serüveni ile pek ilgili olmayan bölümler eklemesi söz konusudur (146). Biçemsel
yayılım izleksel yayılımı da beraberinde getirdiği ve bu iki süreç çoğu zaman
bir arada bulunduğu için Genette bu
tür genişletmeye “amplification” adını
vermiştir. Biçemsel “amplification”da
ayrıntılar, betimlemeler, bölümler ya
da kişilerin sayıları da çoğaltılabilir
(146).
Halk baladının Cumalı tarafından (1985: 54) verilen öyküsünde
geyik avına çıkan üç kardeşten ikisi
“indirgeme” sürecine başvuran yazar
tarafından Yaralı Geyik’e alınmaz.
Yazar tarafından kendisine “Duran”
ismi verilen avcının sadece “Seyran
Sağlam” adında bir ablası vardır ve
kendisi ava yalnız gitmektedir. Kısa
öyküde yer alan “üç kardeş” halk baladının her üç dörtlüğünün son mısrası
olan “Siz gidin kardeşler kaldım kayada” mısrasında somutlaştırılmıştır.
Cumalı, alt metinlerdeki bu “üç kar-
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deş” imgesini Duran, İlyas ve Hüseyin
üçlüsü arasındaki “kuvvetli dostluk”
ilişkisiyle eserine taşımıştır. Kaderleri birbirine çok benzeyen bu üç genç,
arkadaşlığın ötesinde birbirlerine “can
yoldaşı” olmuştur.
Halk baladının ikinci dörtlüğü
vasıtasıyla alt metinlerin şahıs kadrosuna “gerdekte küsülü bırakılan bir
nişanlı” dâhil edilirken “gerdekte” kelimesiyle nişanlılık sürecinin “düğün”le
tamama erdirildiği de vurgulanmıştır.
Yaralı Geyik’te ise Duran ile yavuklusu Güldü arasında bir nişanlanma
süreci gerçekleşmemiştir. Kırk günlük
bir aradan sonra avdan dönen Duran,
sevdiği kızın o gün “bir başkası ile nişanlandığını” öğrenir.
Eserinde kişi sayısını artırarak “genişletme” sürecine başvuran
Cumalı’nın eserin alt metinlerine eklediği yeni kişiler, “İlyas Yarkın: Saraç”, “Hüseyin Duman: Seyis”, “Ali
Kopar: Tüccar”, “I. Köylü”, “II. Köylü”,
“Hatice Çakır: Genç bir dul”, “Gülbahar Şahlan: Orta yaşlı bir kadın”, “Yiğit Sağlam: On yaşlarında bir çocuk,
Duran’ın yeğeni, Seyran’ın oğlu”, “Seyran Sağlam: Duran’ın ablası, Yiğit’in
annesi”, “Fatma Sarıca: Duran’ın annesi”, “Sefer Ürkmez: Lokantacı”, “Turist Kız”, “Turist Erkek”, “Bahar: Genç
kız, Duran’ın sevgilisi”, “Köylü Erkek”,
“Köylü Kadın”, “Oduncu”, “I. Jandarma”, “II. Jandarma”, “Kaçak”, “Delikanlı”, “Genç Kız”, “Tavşan”, “Tilki”,
“Çiğdem”, “Sincap”, “Katır”, “I. Çocuk”,
“II. Çocuk: Kasap çırağı”, “Kasap”,
“Bakkal”, “I. Kasabalı”, “II. Kasabalı”,
“III. Kasabalı”, “Davulcu”, “Zurnacı”,
“Nişanı Götürenler”, “Bir Garson” ve
“Kadın- Erkek Kasabalılar”dır (Cumalı, 2004: 295- 296).
Bu yeni kişiler, Yaralı Geyik’e doğal olarak yeni mekânlar ve olaylar
http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

katmak suretiyle eseri genişletmiştir. Yazarın, bu yeni kişilerle birlikte
eserine dâhil ettiği yeni olaylar eserde
içeriği sezdiren başlıklarla oluşturulmuş sekizer tabloluk iki bölüm hâlinde
verilir: I.Bölüm “Nişan”, “Duran’ın Dönüşü”, “Yükseklerde Uçanlar”, “Gece
Yarısı”, “Ertesi Sabah”, “Döğüş”, “Şenlik”, “Şenlik Alayı”; II. Bölüm “Eski
Dostlar”, “Âşık Ayı Restoranı”, “Bahar”, “Dağ Yolu”, “Ormanda Uyku”,
“Pazar Yeri”, “Kokusuz Çiçekler”,
“Koca Geyik”.
Alt metinlerin kapsamadığı ya
da belirtmediği kısımlara sokulan bu
yeni örgeler, anlamsal dönüşümün
iki temel yönteminden biri olan “örgesel- dönüşüm”ü (transmotivation)
de beraberinde getirmiştir (Aktulum
1999: 148). Yazarın, alt metinlerini
detaylandırıp genişletmek amacıyla
eklediği bu yeni olaylar, eserin yazıldığı dönemin sosyo-kültürel-ekonomik
özelliklerini de metne taşırlar. “Benzin
istasyonu”,“benzin pompaları”, “park
edilmiş bir motosiklet”, “turistik anı
eşyaları satan bir dükkân” (332), “turfandacılık”, “tavukçuluk”, “sütçülük”,
“kabzımal”, “beş dönüm yeri daha
camlatmak”, “İstanbul’daki deri palto
fabrikası”, “kurt ya da tilki derisinden
kürk” (334), “ayı postunun kasabanın ‘arma’sı sayılması” (338), “kadın
erkek ilişkilerini kasaba ve köylüler
kadar büyütmeyen yabancılar”, (339),
“sigara ve çakmak”, “dağdan odun çekme işlevini oduncuların elinden alan
kamyonlar” (343), “elektrikli fırınlar”
(344), “kaba dikişli fabrika malı kemer” (352) bu unsurlardan bazılarıdır.
Esere alt metinlerden farklı olarak dâhil edilen yeni mekân isimleri
Batık Manastır (305), Aladağ (305),
İstanbul (309, 334, 337, 338), Ankara
(309, 336), Üç Değirmenler (327), Kohttp://www.millifolklor.com

cadağ (353), Akdeniz (337), Almanya
(338) ve Hollanda (340)’dır.
Metinde dikkat çeken noktalardan biri Duran’ın “belediye başkanlığı
ve nişanı”yla ödüllendirilme gerekçesidir. Metni kurgularken halk şiiri ve
anlatılarına yaslanan yazar, Duran’ın
“siyasî yeterlilikleri” üzerinde durmak
ve neden-sonuç ilişkisi içinde rasyonel bir “demokrasiye dayalı adalet”
mekanizması işletmek yerine sürecin
bu boyutunu halk inançları içerisinde
mutlaka bir anlam ifade etmesi gereken “ayının kadına düşkünlüğü” ve
“kadını bu belâdan kurtarma” inancı
üzerinden anlatmayı yeterli ve uygun
bulmuştur.
Yazar, metinde Türkiye’den Almanya ve Hollanda’ya yapılan işçi
göçleri üzerinde durmakla güncel tarihe de göndermelerde bulunmuştur.
Türkiye’de yurtdışına işçi göçü 1957
ve 1964 yılında yapılan işgücü gönderme anlaşmalarıyla başlamıştır
(Şahin 2008: 55, Özyurt 2011: 259260) Ayının âşık olduğu Hatice Çakır,
Almanya’ya çalışmaya gitmiş ve giderken de Duran’ın öldürdüğü ayının
postunu dönünce geri almak üzere
Sefer Ürkmez’e emanet etmiştir (Cumalı 2004: 338). Duran’ın ablası Seyran Sağlam’ın kocası da oğulları Yiğit’i
alıp çalışmak için Hollanda’ya gitmiştir ve Seyran, Yiğit oralardan bir kız
alacak, yerleşecek, kalacak diye korkmaktadır (340).
Eserin ikinci bölümünün beşinci tablosu olan “Ormanda Uyku”,
kır- çoban konulu pastoral oyunların
türe getirdiği metinlerarası “yeni”
unsurlar açısından dikkate değerdir.
Yaralı Geyik’in alt metinlerinde yer
almayan bu yeni unsurlar, “tavşan”,
“tilki”, “sincap”, “çiğdem” ve “katır”dır.

125

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

“Orman”da konuşturularak kişileştirilen ve böylelikle oyuna alegorik bir
hava kazandıran bu unsurların, “yaşamak” ve “ölmek”le ilgili düşünceleri,
Duran, İlyas ve Hüseyin’in hayat karşısındaki duruşlarıyla paralellik göstermesi açısından önemlidir. Duran’ın
ormanda gördüğü “rüya” da hem ana
metinlerde yer almadığı hâlde Yaralı
Geyik’e eklenen “yeni” bir unsur hem
de oyuna Sürrealist bir yapı ve anlam
kazandıran önemli bir motiftir.
Bir yapıtın biçemsel olarak dönüştürülürken alt-metnin anlamının
ister istemez değişikliğe uğradığını
vurgulayan Aktulum, iki tip anlamsal
dönüşümden söz edilebileceğini belirtmiştir. Bunlardan ilki öyküsel ya da
içeriksel (diégétique) değişikliği öne
çıkaran “öyküsel dönüşüm”, ikincisi
olayları ve eylemleri kuran yolların
değiştirilmesi olan “edimsel (pragmatik) dönüşüm”dür. Genette’in “öykü”
(la diégése) ile tarihsel ve coğrafî çevreyi anladığını belirten Aktulum, bir
eylem bir öykü zamanından başka bir
öykü zamanına aktarılırken eylemde
meydana gelecek değişikliklerin “öyküsel dönüşüm” (transdiégétisation)
adı altında ele alındığını belirtmiş ve
bunun sonucunda edimsel bir dönüşümün yani eylemin- olayın akışında
bir dönüşümün ortaya çıkacağını vurgulamıştır. Aktulum’a göre öyküsel
dönüşüm iki biçimde gerçekleştirilir.
Bunlardan birincisi olan elöyküsel dönüşüm (transposition hétérodiégétique)
bir metnin eylemi ile onun alt- metninin eylemi arasındaki benzeşim (ya da
ayrım) iken ikincisi benöyküsel dönüşüm (transposition homodiégétique)
yani bütünüyle daha önce yazılmış bir
yapıta yazarın kendi izleksel anlamını
vermesidir (147). Yaralı Geyik’te be-
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nöyküsel bir dönüşüm gerçekleştiren
Cumalı, “özellikle geyik yavrusu avlamanın sonucunun musibetle biteceğine dair Anadolu’daki yaygın inancı”
işleyen (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler, İsimler, Eserler, Terimler 1977: 100) bir halk baladından
ve öyküsünden “İdeal uğruna tutkuyla
koşmak ve zoru başarmaya çalışmak
hayatı anlamlı kılar” millî ve evrensel
temasını işleyen (Taş 2001: 203) yeni
bir metin yaratarak bilinçli bir şekilde seçtiği alt metinlere kendi izleksel
damgasını vurmuştur. Cumalı’ya göre
kendini bir ideale adayan insan ömrünün sonunda bu ideale kavuşamamış
olsa bile son nefesinde “memnuniyet”i
soluyacaktır. Buradan hareketle “yazar, inandığı fikri metne yerleştirmek
ve bu metin vasıtasıyla kendisine ait
yeni bir izleksel anlam yaratmak için
seçtiği alt metinleri yeniden yazmıştır” sonucuna ulaşılmıştır.
Aktulum (148), anlamsal dönüşümün “örgesel dönüşüm”le (transmotivation) birlikte iki temel yönteminden biri olan “değersel dönüşüm”ü
(transvalorisation) “açık ya da kapalı
bir biçimde bir eylem ya da eylemler
bütününe bağlanmış olan (örneğin bir
roman kişisini belirleyen eylemler,
tutumlar, duygular, nitelemeler dizisinin yıkılması) değerin ya da değerler dizgesinin bütünüyle yıkılıp yerine
başka(lar)ının getirilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Cumalı, “urganı kayada
asılı”, “esvabı sandıkta dürülü”, “gerdekte nişanlısı küsülü kalan” ve geyik
avına “tövbeler tövbesi” diyen bir avcı
vasıtayla “av tutkusunun olumsuzlandığı” alt metinleri son nefesinde “Nişanlım kaldın telsiz duvaksız..” (359)
diyerek veda ettiği sevdiği genç kızın
(Bahar) “Mutlu ettin beni. Senin gibi
http://www.millifolklor.com
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yürekli bir avcı bir daha zor gelir bu
dağlara” (359) dediği, can yoldaşlarından birinin (İlyas) “Kendine sadık yaşadın. Kendine ihanet etmedin” (359)
diyerek takdir ettiği ve ölmüş annesinin (Fatma) “Yoksulları horlamadın.
Güçlülere boyun eğmedin. (…) Bir insanın yaşarken yapabileceği ne gelirse
elinden, yaptın. Boşuna yaşamadın”
(360) diyerek övündüğü bir avcı (Duran) vasıtasıyla “bir ideale adanmışlığın” olumlu gösterildiği bir ana metne
dönüştürerek bir “değersel dönüşüm”
(transvalorisation) süreci gerçekleştirmiştir.
Berna Moran (2005: 61), olumlu
kahramanın temel nitelikleri hakkında şunları söylemektedir: “Olumlu
kahraman karşılaştığı türlü güçlükleri yener, yardım etmek istediği insanlar içinde, düştüğü yalnızlığa katlanarak tarihin kendisine verdiği görevi
yerine getirir”. Özellikle ideal peşinde
koşanlar ile para [ve çıkar] peşinde koşanların hayatları arasındaki tezatla
anlam kazanan (Taş 2001: 201) oyunun ideal olumlu kahramanları Hüseyin, İlyas ve Duran’dır. “Yükseklerde
uçanlar yalnız uçarlar..” cümlesinin
iki defa tekrarlandığı oyunun (298,
İlyas; 325, Geyik), birinci bölümünün
üçüncü tablosu “Yükseklerde Uçanlar”
başlığını taşımakta ve bu bölümde ideal peşinde koşmayı para ve çıkar peşinde koşmaya tercih eden Hüseyin,
İlyas ve Duran’ın bu konudaki düşünceleri konuşmaları vasıtasıyla ortaya
konulmaktadır (308- 313). Bunlardan
“at yarışı” tutkunu olan Hüseyin’in atı
sonunda “Gazi Koşusu”nu kazanmış
(336), saraç olan İlyas’ın elinden çıkan
her şey (para çantaları, bel kemerleri,
tel üstüne kamçılar, vb.) orijinal birer
sanat eseri gibi tanınıp itibar görmeye
http://www.millifolklor.com

başlamış (311, 336), “av tutkunu” olan
Duran önce bir yavru geyik vurmuş
(350), ardından Koca Geyik’i yaralayarak (358) onu öldüremese de son nefesini kendini idealine adayan birinin
“memnuniyetiyle” vermiştir.
Yazarın, bilinçli bir şekilde seçtiği
alt metinlerde gerçekleştirdiği bu ciddi dönüşümler (Genette’in ifadesiyle
biçimsel ve izleksel/ anlamsal değiştirimler), gelenek ve bireysel yaratıcılık
ilişkisini “arketip” ve “imza” kavramları aracılığıyla yorumlayan Leslie
Fiedler’in “bir yapıttaki bireyselleştirici faktörlerin toplamı” şeklinde tanımladığı “imza”ya (Özay 2007b: 169)
ve Saussure’ün “dil” ile “söz” arasında
kurduğu
“artzamanlılık-eşzamanlılık ikilikarşıolum ilişkisi”ndeki “söz”e
karşılık gelmektedir (Saussure 1998,
Yavuz 2010: 27).
Cumalı, bir öykülü türküyü temel
alarak avcı ile sanatçı arasında derin
bir bağ oluşturmuş, ideal uğruna adanan ömrün ancak anlam taşıyabileceğini belirtmek için folklor malzemesini
yeni bir biçem ile dönüştürmüştür.
Yazarın folklordan doğrudan yararlanarak oluşturduğunu belirttiği
diğer iki oyunu olan Boş Beşik ve Kaynana Ciğeri de Yaralı Geyik’le benzer
şekilde ele alınmalı ve bu üç oyunda
gerçekleştirilen biçimsel ve izleksel
değiştirimler karşılaştırılarak yazarın
bilinçli bir şekilde seçtiği folklor malzemelerinden yeni metin yaratma gerekçeleri somutlaştırılmalıdır. Bunun
yanında yazarın şiir, roman ve tiyatro
türünde kaleme aldığı bütün eserler
hem kendi aralarında hem de sözlü
ve yazılı geleneğe ait diğer metinlerle
kurdukları metinsel-aşkınlık ilişkileri
açısından ele alınmaya değerdir. Ayrıca Alageyik etrafında geleneksel yol-
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larla ve/ya bireysel yaratıcılık kullanılarak oluşturulan bütün metinlerin
eksiksiz bir şekilde tespit edilerek metinsel-aşkınlık ilişkileri açısından ele
alındığı geniş kapsamlı bir çalışmaya
da ihtiyaç vardır.
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SÖZLÜ KÜLTÜRDEN MODERN EDEBİYATA
BİR KÖROĞLU ANLATISI: SİMAVNE KADISI OĞLU
ŞEYH BEDREDDİN DESTANI
Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı: A Köroğlu Narration from
Oral Culture to the Modern Literature

Hazel Melek AKDİK*
ÖZ
Nâzım Hikmet, 1936 tarihli Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’nda halk anlatılarındaki sosyal isyancı imajından hareketle bir halk kahramanı modeli sunmuştur. Eric J. Hobsbawm’ın
ortaya koyduğu sosyal isyancılık olgusu, otoritenin baskı ve zulmüne karşı gelerek adalet için savaşan
halk kahramanlarının anlatılarını kapsar. Türk halk edebiyatında, Köroğlu, Pir Sultan Abdal ve Dadaloğlu gibi sosyal isyancı rolündeki kahramanların anlatılarıyla Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin
anlatısı önemli ölçüde örtüşmektedir. Dolayısıyla Nâzım Hikmet’in metniyle Köroğlu anlatıları sözlü geleneğin yazılı edebiyat metnine sirayet etme biçimine örnek olarak birlikte okunabilir. Tarihsel
kaynaklarda sıradan bir Celali isyancısı olarak adı geçen Köroğlu, sözlü kültürde halk kahramanı
konumuna yükselmiştir. Benzer şekilde tarihî kaynaklarda Osmanlı iktidarına isyan ettiği anlatılan
Şeyh Bedreddin, Nâzım Hikmet’in metninde sosyal isyancı rolündeki bir halk kahramanı olarak kurgulanmıştır. Nâzım Hikmet, 1930’lu yılların Türkiye’sinde yeni bir ideoloji sayılan Marksizme geleneksel kültür içinden kaynak oluşturma amacı doğrultusunda toplumcu bir kahraman yaratmıştır.
Bu noktada Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı’nda, Eric J. Hobsbawm’ın bir diğer kavramsallaştırması olan gelenek icadı söz konusudur. Bu incelemede, yaşadığı ortamların ihtiyacı doğrultusunda kahramana dönüşen Köroğlu’na paralel şekilde Şeyh Bedreddin’in de tarihin olumsuzladığı bir
karakterden zulme başkaldıran sosyal isyancıya dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Son olarak toplumun
gösterdiği ilgi, Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin’i ile yeniden üretilen sosyal isyancı imgesinin halk
tarafından hâlâ kabul edilip benimsendiğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler
Şeyh Bedreddin, Köroğlu, Hobsbawm-sosyal isyancı, sözlü kültür
ABSTRACT
Nazım Hikmet, in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı which was first published in
1936, presents a popular hero model with reference to the image of “social bandit” that takes place in
folk narratives. The phenomenon of “social bandit” that Eric Hobsbawm brought forward includes the
narratives of popular heroes who rebel against the oppression and cruelty of an authority and fight the
injustice. In Turkish folk literature, the narratives of heroes who act as “social bandits” like Köroğlu,
Pir Sultan Abdal and Dadaloğlu considerably overlaps with the Nâzım Hikmet’s narration on Şeyh
Bedreddin. Hence, one could discuss the text which is composed by Nâzım Hikmet and the narrative on
Köroğlu in conjunction with one another as an example to the reflection of oral tradition to the written
literary text. Köroğlu, who is mentioned as an ordinary Celali rebel in historical sources, reaches the
level of a popular hero in oral culture. Correlatively, Şeyh Bedreddin, represented as a rebel against
Ottoman power in historical sources, is fictionalized as a popular hero acting as a “social bandit” in
Nâzım Hikmet’s text. Nâzım Hikmet regenerated a socialist hero within traditional culture with the
aim of forming a resource to Marxism, which was assumed as a new ideology in Turkey in 1930’s. At
this point, invention of tradition, which is another conceptualization of Eric J. Hobsbawm, comes to the
fore in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı. In this article, it comes to light that, colleteral
with Köroğlu who transformed into a hero in accordance with the needs of the places he lived in, Şeyh
Bedreddin also transforms into a social bandit who revolted against tyranny when he was a character
negated by history. In conclusion, the interest that is shown by society implies that the “social bandit”
image which is regenerated through Nâzım Hikmet’s Şeyh Bedreddin is still being acknowledged and
embraced by people.
Keywords:
Şeyh Bedreddin, Köroğlu, Hobsbawm-social bandit, oral culture
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Nâzım Hikmet, 1936 tarihli eseri
Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin
Destanı’nda 15. yüzyılda Osmanlı iktidarını hedef alarak bir isyan başlatan Şeyh Bedrettin olayını toplumsal
bir hareket olarak ele alır. Hareketin
öncüsü olan Şeyh Bedreddin, Nâzım’ın
eserinde toplumcu ve ihtilalci bir halk
kahramanı konumundadır. Dolayısıyla halk kahramanı imajı bağlamında metinde sözlü kültürle bir ilişki
kurulduğu görülmektedir. Nâzım’ın
Şeyh Bedreddin anlatısının, zulme
başkaldıran ve adaletin sözcüsü rolünde olan Köroğlu, Pir Sultan Abdal
ve Dadaloğlu tipleriyle dikkat çekici
şekilde örtüştüğü, özellikle Köroğlu
anlatılarıyla paralellik gösterdiği iddia edilebilir. Bu çalışmanın amacı,
Eric J. Hobsbawm’ın sosyal isyancılık
formülasyonu üzerinden Köroğlu anlatılarıyla bir karşılaştırma yaparak
Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin
Destanı’nda sözlü kültürle kurulan
ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bu tür bir karşılaştırma, sözlü
edebiyat metinlerinin yazılı edebiyatla
nasıl bir etkileşim içerisinde olduğuna
dair fikir verici olabilir. Aynı zamanda metin kavramının yazı merkezli bir
bakışla sınırlandırılamayacak kadar
geniş bir kavram olduğunu da ifade
etmek gerekir. Yeliz Özay, “Metinlerarası İlişkilerde Sözlü Yapıtların ve Sanatçıların Konumu Üzerine” başlıklı
makalesinde Graham Allen’ın Intertextuality adlı yapıtında “metin” sözcüğünün kökünün Latincedeki textere, textum sözcüklerinde bulunduğuna ve bu
sözcüklerin de “dokumak”,“dokuma”
anlamına geldiğine değinir. Sözcüğün
köken anlamının işaret ettiği üzere
metin, sadece yazılı ürünler bağlamında düşünülemeyecek kadar geniş bir
göstergeler bütünüdür ve aslında ya-
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zıdan çok sözle ilişkilidir (2007: 166).
Yine bununla ilgili olarak Mikhail
Bakhtin, “Dilbilim, Filoloji ve Beşeri
Bilimlerde Metin Sorunu: Bir Felsefi
Analiz Deneyi” başlıklı yazısında hem
sözlü hem yazılı ürünler olarak ele aldığı metin kavramının, beşeri bilimlerin başlıca verisi olduğunu belirtir ve
ister müzik ister resim olsun bütün sanat incelemelerinin temelde metinlerle ilgilendiğinin altını çizer (334-366).
Öyleyse her sanat yapıtı bir metin olarak incelenebildiği gibi sözlü ve yazılı
edebiyat ürünlerinin kendi içlerinde
ya da karşılıklı biçimde kurduğu ilişki de incelenmeye değerdir. Nitekim
yazılı bir metin olan Simavne Kadısı
Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı ile sözlü kültüre ait Köroğlu anlatılarının
karşılaştırılması, halk anlatılarının
metindeki konumunun somut olarak
gösterilmesine olanak sağlayacaktır.
Nâzım Hikmet’in eserine konu
olan Şeyh Bedreddin ve başlattığı isyan üzerine günümüze kadar çeşitli
spekülatif yorumlar yapılmıştır. Araştırmacılar Şeyh Bedreddin’in tarihsel
rolü konusunda tam olarak bir fikir
birliğine varmış değillerdir. Ahmet
Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda
Zındıklar ve Mülhidler yahut Dairenin Dışına Çıkanlar adlı çalışmasında
geniş yer ayırdığı Şeyh Bedreddin olayının bugün hâlâ “çözülememiş bir tarih problemi” olduğunu belirtir (1998:
136). Tarihi belgelerdeki yetersizlik
ve yüzeysel anlatımlar Şeyh Bedreddin olayını ve Bedreddin’in tarihsel
kimliğini tartışmaya açık kıldığı gibi
bu durum, Şeyh Bedreddin’in kimliği
üzerinden yapılan ve günümüzde de
etkisini sürdüren ideolojik yorumlara
zemin oluşturmuştur (Ocak 136).
Aynı çalışmada “Türkiye solu kapsamında Şeyh Bedreddin olayını bir
http://www.millifolklor.com
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‘tarihi bozma, tarihi saptırma’ konusu
yapan ilk şahsiyet[in] Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı adlı
eseriyle Nâzım Hikmet ol[duğunu]”
(140) ifade eden Ocak’ın tarihi bozma veya tarihi saptırmadan kastı,
Nâzım’ın siyasal bir isyan hareketi
niteliğindeki Bedreddin olayını Marksist ideoloji çerçevesinde yorumlaması
ve Bedreddin’i adaleti simgeleyen bir
halk kahramanı olarak öne çıkarmasıdır. Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Beddreddin Destanı, bu açıdan özellikle sol
kesim üzerinde etkili olmuş, Nâzım’ın
eserinden hareketle Şeyh Bedreddin’le
ilgili sayısız edebî, tarihsel, monografik yayın yapılmıştır.
Ağırlıklı olarak edebiyat alanında
görülen bu üretimlerin roman, şiir ve
tiyatro türündeki örneklerine kısaca
değinmek gerekirse, romandaki ilk örneği Erol Toy, 1973 tarihli Azap Ortakları adlı eseriyle vermiştir. Rus yazar
Radi Fiş’in Ben de Halimce Bedreddinem(1986) adlı romanı birçok kere basılarak yayımlanmıştır. En son Birol
Öztürk’ün 2012 yılında yayımladığı
romanı Anadolu’da Bir Sosyalist: Şeyh
Bedreddin, günümüz edebiyatından
bir Şeyh Bedreddin anlatısıdır. Ayrıca
Orhan Asena, 1969’da yayımlanan ve
tekrar tekrar sahnelenen oyunu Simavnalı Şeyh Bedreddin’i, Nâzım’ın
anlatısına benzer bir anlayışla kaleme almıştır. Hilmi Yavuz’un, 1975
tarihli Bedreddin Üzerine Şiirler’inde
de Nâzım’ın metnindeki kahramanlık olgusundan etkilenimlerle kurgulanmış bir Şeyh Bedreddin karakteri
görülmektedir. Yaratılan Şeyh Bedreddin imgesi edebiyatın yanında müzik alanında da ilgi görmüş, Ruhi Su,
Cem Karaca, Zülfü Livaneli gibi müzisyenler, Nâzım Hikmet’in eserinden
belli bölümleri besteleyerek seslendirhttp://www.millifolklor.com

mişlerdir. Nâzım’ın eserinin etkisiyle
günümüze kadar gelen bu üretimler,
tarihsel hakikatle ilgili tartışmaların
önüne geçerek Şeyh Bedreddin’in adaleti temsil eden bir halk kahramanı
olarak algılanmasında rol oynamıştır.
Nâzım’ın Bedreddin figürü üzerinden yarattığı halk kahramanı, sosyal isyancı veya toplumsal eşkıya bağlamında ele alınabilir. Hobsbawm’ın
Eşkıyalar kitabındaki tanımına göre
sosyal isyancılar “[l]ord ve devlet tarafından suçlu sayılan ama köylü
toplumu içerisinde varlığını sürdüren
ve köylüler tarafından kahraman,
yenilmez, intikam alan, adalet için
döğüşen, belki de özgürlüğün lideri
olarak görülen ve her durumda saygı
duyulan, yardım edilen ve desteklenen kanun kaçağı köylülerdir” (12).
Sosyal isyancılığın Anadolu kültüründeki konumuna dikkat çeken Karen
Barkey’in “Toplumsal Tipoloji Olarak
Eşkıyalık” başlıklı makalesinde belirttiğine göre Anadolu coğrafyasında,
iktidarların devlet belgelerinde Celaliler olarak adlandırdıkları sosyal isyancı ya da erdemli soyguncu tipleri,
hayranlık beslenen kahramanlara dönüşmüştür (1997: 175-189). Bu tanım
Türk halk edebiyatı bağlamında düşünüldüğünde akla otoriteyle sürekli
mücadele eden, baskı ve zulme karşı
çıkan Köroğlu, Pir Sultan Abdal ve
Dadaloğlu gibi kimlikleri getirir. Örneğin Köroğlu’nun otoriteyle karşı
mücadele eden bir isyancı olduğunu
belirten Pertev Naili Boratav, Köroğlu
Destanı adlı kitabında “Köroğlu hükümete karşı isyan etmiş bir haydut
olmak itibariyle tamamen bir Celali tipi arz ediyor” (1931: 99) diyerek
onun bu yönüne vurgu yapmaktadır.
Köroğlu meselesine dair genel olarak bilgi vermesi açısından Nagihan
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Gür’ün, “Sosyal Haydut Düzleminden
Halk Kahramanı Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve Sergüzeşti” başlıklı
incelemesindeki tespitleri önemlidir.
Gür’ün tarihsel kaynaklardaki Köroğlu anlatımıyla sözlü kültürde sosyal
isyancılık bağlamında üretilmiş olan
Köroğlu rivayetleri arasında yaptığı
karşılaştırmaya göre “tarihi düzlemde
bir Celali isyancısı, bir eşkıya olarak
görülen Köroğlu’nun halk anlatıları
düzleminde soyut bir destan kahramanına dönüş[tüğü]” görülmektedir
(2008: 49). Köroğlu’na benzer şekilde
Şeyh Bedreddin’in tarihsel metinlerdeki anlatımı da iktidarın ötekileştirici bakışını yansıtmaktadır. Ocak’ın
aktardığına göre, Osmanlı tarihiyle
ilgili ilk araştırmaları yapan Ahmed
Cevdet Paşa ve Abdurrahman Şeref
gibi tarihçiler, Şeyh Bedreddin’i ve
isyanını devletçi bakışla yorumlamışlar, onun “siyasal ihtiraslarının arkasına düşüp devlete isyan eden bir asi
olduğu[nu]” ifade etmişlerdir (139).
Nitekim Nâzım’ın metninde de bu durum bir problem olarak dile getirilmiştir. Önsöz niteliğindeki giriş kısmında
anlatıcı, İlahiyat profesörü Mehemmed Şerefeddin’in yazdığı Simavne
Kadısı Oğlu Bedreddin(1925) isimli
risaleden alıntılar yapar. Mehemmed
Şerefeddin, risalesinde Bedreddin’in
malların ortak ve eşit paylaşımı yönündeki söylemiyle “takıyye” yaptığı
yorumunda bulunur ve baş müridi
Börklüce’den “âdi bir Türk köylüsü”
(223) olarak söz eder. Mehemmed
Şerefeddin’den alıntıladığı değerlendirmeye karşılık anlatıcı, “Bu İlâhiyat
Fakültesi müderrisinin sülüs yazısından, kamış kaleminden, dividinden ve
rıhından Bedreddinimi kurtarmak”
(225) gerektiğini söyler ve bir Şeyh
Bedreddin hikâyesi anlatmaya baş-
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lar. Bu noktada metinde kurgulanan
Şeyh Bedreddin’in, sosyal isyancılık
açısından sözlü kültürle ve özellikle de
Köroğlu’yla ilişkisini göstermesi açısından Hobsbawm’ın sosyal isyancı ya
da toplumsal eşkıyanın temel özelliklerini belirlediği dokuz maddelik tasnifine başvurulabilir:
I) İlk olarak erdemli soyguncu,
yasadışı mesleğine bir suç işleyerek
değil, bir adaletsizliğin kurbanı olarak
ya da halkın göreneklerine göre bir suç
oluşturmayan, ama otoritelerin suç
kabul ettiği bir eylemde bulunmaktan
dolayı zulüm görmekle başlar (1997:
43): Nâzım’ın metninde Şeyh Bedreddin, adaletsizliğin doğrudan kurbanı
olmasa da, otoritenin halk üzerinde
kurduğu baskı ve sömürüye tanıklık
ederek isyancı rolünü üstlenir. Ayrıca savunduğu dünya görüşü itibariyle
halk arasında değer görürken iktidar tarafından suçlu bulunmaktadır.
Bedreddin’i harekete geçiren halkın
zulme uğramasıdır ve bu durum metnin üçüncü bölümünde şöyle betimlenir: “Dağ başlarının kalın sesli sipahileri/ güneşin boynunu vurup/ kanını
göle akıttılar/ Kıyıda çıplak ayaklı bir
kadın ağlamaktadır/ bir sazan balığı
yüzünden/ kaleye zincirlenen balıkçının kadını” (232). Köroğlu’nun macerasının, Anadolu-Azeri rivayetlerinde
babasının yöneticiler tarafından haksız yere kör edilerek cezalandırılmasıyla başladığı görülmektedir (aktaran
Boratav 104).
II) İkincisi, erdemli soyguncu ya
da sosyal isyancı yanlışları düzeltir
yani adaletin temsilcisi sayılır (46): Bu
doğrultuda Şeyh Bedreddin’in amacı
da yanlışları düzeltmek adına egemenlerin baskılarına son vermek ve
adil bir toplum düzeni kurmaktır. Metinde, Şeyh Bedreddin, oldukça etkili
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bir isyan hareketi başlatıp otoritenin
gücünü sarsmış olmasından dolayı bir
yere kadar bu amacını gerçekleştirir.
Benzer durum Boratav’ın ifadesiyle
“adalet gören bir hâkim” (110) olan ve
köylülere yardım edip haksızlıklarla
mücadeleye giren Köroğlu için de söz
konusudur.
III) Üçüncü olarak, erdemli soyguncu ya da sosyal isyancı, zenginden
alıp yoksula verir (46): Nâzım’ın yarattığı Şeyh Bedreddin’i ile yeniden ürettiği sosyal isyancı tipinin, adaletsizliğe son vererek eşitlikçi paylaşımcı bir
toplumsal düzen kurma hedefi, yoksulun yanında olma anlamı taşımasından dolayı zenginden alıp yoksula
verme olarak yorumlanabilir. Metnin
bir bölümünde Şeyh Bedreddin’in yanında yer alan Börklüce’nin köylüleri
sömüren ağaları kılıçtan geçirerek
mallarını halka paylaştırdıkları anlatılmaktadır (234). Metindeki Şeyh
Bedreddin karakteri ile sosyal isyancı figürü Köroğlu arasında zenginden
alıp fakire verme konusunda da bir paralellik bulunmaktadır. Boratav, Azeri rivayetinde Köroğlu’nun Çamlıbel
etrafında büyük bir şehir kurduğunu
ve mahalli idarenin zulmünden kaçan
fakir halkı himayesine aldığını belirtir
(Köroğlu Destanı 110).
IV) Sosyal isyancı ya da soylu eşkıya yalnızca kendini savunmak veya
intikam almak için adam öldürür:
“Adil öldürmenin tanımı ne olursa olsun, ‘soylu eşkıya’, en azından böyle
davranmanın yollarını arar ve muhtemelen, gerçek toplumsal eşkıya böyle davranır” (50). Sosyal isyancıların
şiddete başvurmalarında geçerli bir
sebep söz konusu olmalıdır. Bu sebep,
kendilerini korumak için bir zorunluluk olabildiği gibi, adaleti sağlamak ya
da ezilenlerin intikamını almak adına
http://www.millifolklor.com

savaşmak şeklinde de tezahür edebilir. Şeyh Bedreddin Destanı’nda Bedreddin, destekçileriyle birlikte Şehzade Murat’ın ordusuyla karşı karşıya
gelerek savaşır. Bu mücadelede yenilen Bedreddin daha sonra yakalanır
ve asılarak idam edilir. Dolayısıyla
ezilenlerin intikamını alma amacını
gerçekleştirememiş bulunmaktadır.
“Adil öldürme” olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı tartışılır olmakla
birlikte, metinde Bedreddin’in yanında yer alan Börklüce Mustafa’nın
Bedreddin’in savunduğu adalet sistemi gereği toprak üzerinde hakları
bulunan ağaları ortadan kaldırdığı
ifade edilmektedir: “Duyduk ki, cümle derdinden kurtulup/ piri pâk olsun
diye,/ on beş yaşında bir civan teni
gibi, toprağın eti,/ ağalar topyekün kılıçtan geçirilip/ verilmiş ortaya hünkâr
beylerinin zeameti” (234). Benzer
şekilde savaşçı yönü ön planda olan
Köroğlu’nun, şahın adamları olan düşmanlarını kendisiyle beraber savaşan
evliyalar ve erenlerin yardımıyla kırdığından söz edilir (Boratav, Köroğlu
Destanı 17).
V) Sosyal isyancı ya da soylu eşkıya, eğer ömrü vefa ederse halkına
şerefli bir vatandaş olarak geri döner. Aslında, topluluğunu hiçbir zaman fiilen terk etmez: “[Y]asaların
ve hükümetin pek girmediği ülkenin
geri bölgelerinde, eşkıya korunur ve
kendisine serbestlik tanınır” (50).
Bu tespitle ilgili olarak Şeyh Bedreddin Destanı’nda Bedreddin’in saygı
duyulan mutasavvıf bir âlim olarak
yüceltildiğinin anlatılması, onun toplumdaki konumunu da açıklar niteliktedir. Bedreddin idam edildiği için
topluluğuna fiilen geri dönemez fakat
metinde kendisine bağlı olanların yüzyıllar boyunca düşüncelerini devam
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ettirdiğine değinilmektedir. Metnin
son bölümünde Bedreddin’in mücadelesini ve düşüncelerini sahiplenen bir
köy halkından söz edilmektedir. Köylülerden biri, idam edilmesinin hemen
ardından bedeninin üç kişi tarafından
gelip alındığını ve gizli bir mezarda
saklandığını anlatır. “Bunun böyle
olduğundan emin misin?” (264) diye
soran anlatıcıya: “Elbette. Bunu bana
anamın babası anlattı. Ona da dedesi
söylemiş. Onun dedesine de dedesi.
Bu böyle gider” (264) diye cevap verir.
Köroğlu’nun da halkın belleğinde yaşayan bir kahraman olarak önemli bir
yere sahip olduğu bilinmektedir.
VI) Halkı sosyal isyancıya hayranlık duyar, yardım eder ve onu destekler, “[y]erel ölçütlere göre dürüst
ve saygıdeğer biri olmasının yanı sıra
her yönüyle öykünülen biri olması doğaldır” (53): Sosyal isyancı, halktan
gördüğü destekle varlığını sürdürür
ve halk üzerinde etkili olur. Nâzım’ın
metninde Bedreddin’in köylülerin desteğini kazanarak, başka bir deyişle
halkı arkasına alarak isyan hareketi
başlatması söz konusudur. Halk ona
hayrandır ve koşulsuz bir bağlılıkla
mücadelesine katılır: “Biz üç anaydık.
Bedreddin çocuğumuz. Ona bir kötülük edecekler diye içimiz titriyordu.
Biz üç çocuktuk. Bedreddin babamız.
Karanlığın duvarı ardındaki nal sesleri yaklaşır gibi oldukça Bedreddin’e
sokuluyorduk” (237). Köroğlu’nun sözlü kültürde adalet temsilcisi olarak yer
edinmiş olması halkın onu sahiplendiğini ve desteklediğini göstermektedir.
VII) Topluluğun hiçbir namuslu
üyesi ona karşı otoritelerle işbirliğine girmeyeceğine göre, ölümü ihanet
yüzündendir (43): Şeyh Bedreddin
Destanı’nda Bedreddin’in kaçırılıp
esir alınması, kendisine intisap ede-
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rek müritleri olan ve sonradan casus
oldukları anlaşılan Osmanlı askerlerinin ihaneti sonucu gerçekleşmiştir: “Bayezid Paşa’nın diğer tedbiratı
saire ile ormana adamlar bıraktığını,
bunların karargâha kadar sokulup
Bedreddin’in müridliğine dâhil olduklarını ve bir gece şeyhimizi çadırında
uykuda bastırıp kaçırdıklarını duyduk” (255). Köroğlu rivayetlerinde ise
kahramanın ihanete uğradığına ilişkin
belirli bir anlatı bulunmamakla birlikte, ihanet kavramıyla ilgili olarak
mertlik vurgusu dikkat çekmektedir.
Boratav’ın belirttiği üzere “Tüfek icat
oldu mertlik bozuldu” diyen, yeri geldiğinde düşmanla tek başına harp eden
Köroğlu ve kahramanları için mertlik
mefhumu oldukça önemlidir (Boratav 109). Şeyh Bedreddin Destanı’nda
Bedreddin’in ele geçirilmesi ve mücadelesinin yenilgiyle sonuçlanmasına
ihanet sebep olmuştur. Köroğlu’nun
düşman karşısındaki üstünlüğü, savaşçı yönünün yanı sıra mertliğiyle
ilişkilendirilmiştir. Nâzım’ın metninde ise genelde halk anlatılarında mertlikle birlikte gelen yiğitlik kavramına
vurgu yapıldığı görülmektedir. Şeyh
Bedreddin’in mücadelesine katılan savaşçılardan söz edilirken birçok yerde
“Bedreddin yiğitleri” ifadesi kullanılır:
Nâzım’ın metninde geçen “Bedreddin
yiğitleri şehzade ordusunun karşısına
çıktılar” (245) örneğinde olduğu gibi.
VIII) Toplumsal eşkıya ya da sosyal isyancı görünmez ve efsunludur:
“Hiç kimse onları ele vermeyeceğinden
ve sıradan insanlardan ayırt edilemez
durumda olduklarından, tıpkı bir görünmez adam kadar emniyettedirler”
(58). Nâzım’ın metninde Şeyh Bedreddin, haksızlığa karşı savaşırken güvenini kazandığını köylülerce sürekli
korunmaktadır. Ele geçirilmesi de bu
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nedenle zor olmuştur. İdam edildikten
sonra da bedeni yine köylüler tarafından korunur, mezarının yerini kimse
bilmez, böylece iktidar sahiplerinin
ona ulaşması engellenir. Öğretileri de
yöneticilerden gizli olarak asırlarca
sürdürülür. “görünmezlik” ve “efsunlu
olmak” yeri keşfedilemeyen ve bir türlü yakalanamayan Köroğlu için de söz
konusudur.
IX) Son olarak sosyal isyancı,
adaletin kaynağı olan kralın veya
imparatorun değil, yalnızca yerel otoritenin, rahiplerin veya diğer zalimlerin düşmanıdır (43): Şeyh Bedreddin,
Nâzım’ın yorumunda belirli bir toplumsal dönüşüm ideali doğrultusunda
isyan etmiş ve sadece yerel iktidarları değil, doğrudan devletin başındaki
yöneticileri hedef almıştır. Yine buna
paralel olarak Köroğlu da, halkın haklarını savunurken baskı uygulayan
bütün egemenlere karşıdır ve hepsiyle
mücadele etmeye hazırdır.
Açıkça
görüldüğü
gibi
Hobsbawm’ın tasnifi üzerinden Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin
Destanı’na bakıldığında sosyal isyancılık bağlamında üretilen Köroğlu
ile eşdeğer bir halk kahramanı imajıyla karşılaşılmaktadır. Nâzım’ın
metnindeki Şeyh Bedreddin ile bir
sosyal isyancı olarak sözlü kültürde
yaşayan Köroğlu önemli ölçüde benzeşmektedir. Tam bu noktada şunu
eklemek gerekir ki Köroğlu’nun halk
anlatılarındaki konumu sosyal isyancılıkla sınırlı olmamakla birlikte
farklı tiplerde Köroğlu anlatıları da
bulunmaktadır. Öcal Oğuz’un “Halk
Şiirine Yansıyan Osmanlı İmajının
Anlatım Ortamı Çözümlemesi” başlıklı makalesinde dikkat çektiği üzere
baskı ve zulme başkaldırının sembolü
olarak öne çıkarılan Köroğlu’nun “pahttp://www.millifolklor.com

dişahım, hünkârım, efendim” diyerek
Osmanlı padişahının adına yaptığı savaşları dile getirdiği şiirleri de bulunmaktadır (2000: 97-106). Aynı şekilde,
Köroğlu gibi halk anlatılarının diğer
isyancı figürleri olarak yansıtılan Pir
Sultan Abdal ve Dadaloğlu’nun yer
aldığı, herhangi bir protesto iddiası
taşımayan hatta bazen düzeni ve otoriteyi olumlar yönde itaatkâr söylemler üreten metinlerle de karşılaşmak
mümkündür. Öcal Oğuz’un vurguladığı üzere folklor metinlerinde “değişmez metin ve değişmez anlatım ortamı
yoktur”(106) ve her metni kendisini
meydana getiren koşullar ve ihtiyaçlar
çerçevesinde yorumlamak gerekir. Örneklerden yola çıkarak Osmanlı devri
halk şiiri örneklerinin yüzyıl başından
itibaren, oluşturulan veya benimsenen
ideolojilerin düşünsel alt yapısının birer hammaddesi gibi anlaşıldığını ifade eden Oğuz, halk bilimi metinlerinin
ulusal, sınıfsal, dinsel veya başka bir
grupsal kimlik oluşturma yolunda işlevselleştirildiğini belirtmektedir (99).
Dolayısıyla Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu ve Köroğlu gibi isimler, birer tarihsel kişilik gibi konumlandırılmış,
sınıfsal kimlik oluşturma işleviyle
özellikle toplumcu gerçekçi edebiyatın
idealize ettiği sosyal isyancı imajının
temsilcisi hâline gelmişlerdir.
Benzer bir yaklaşımla, Şeyh
Bedreddin’in kimliği çevresinde gelişen halk kahramanı algısında da
Marksist anlamda bir sınıfsal kimlik
oluşturma amacının söz konusu olduğu görülmektedir. Gökhan Tunç’un
“Nâzım Hikmet ve Geleneğin İcadı”
başlıklı yazısında Hobsbawm’ın “icat
edilmiş gelenek” kavramsallaştırmasına başvurarak ortaya koyduğu üzere
metinde, Marksizm bağlamında bir gelenek icadı bulunmaktadır. Tunç, ya-
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zısında, “Nâzım Hikmet’in, tarihî bir
figür olan Şeyh Bedreddin’i Marksist
olarak konumlandırarak, toplum için
yeni bir düşünce olan Marksizmin, geleneksel kültürün içinde var olduğunu
göster[diği]” (2006: 273-276) sonucuna
ulaşır. Böylece Nâzım, 1930’lu yılların Türkiye’si için hemen hemen yeni
bir düşünce sistemi olan Marksizme,
geleneksel kültür içinden yerli bir köken oluşturmuştur. Gelenek icadı açısından değerlendirildiğinde, metinde
sözlü kültürle kurulan ilişki Marksist
ideolojiyi meşrulaştırıcı bir işleve sahiptir.
Bugün Şeyh Bedreddin’in tarihsel durumuyla ilgili sürdürülen tartışmalar, metnin sunduğu kahraman
figürünün gölgesinde kalmış gibidir.
Edebiyat, müzik ve tiyatro alanında
üretilen ve dolaşıma giren eserlerle
Nâzım’ın metnindeki sosyal isyancı
imajının sürdürüldüğü ve böylece toplumsal adaleti temsil eden bir Şeyh
Bedreddin mitinin oluştuduğu söylenebilir.
Şeyh Bedreddin üzerine yazılan
eserlerle sınırlamaksızın bakıldığında, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, toplumsal eşkıyalık ya
da sosyal isyancılık izleğinin modern
edebiyata aktarılmasına ilk örnektir.
Nâzım’ın Şeyh Bedreddin’i bu yönüyle,
özellikle toplumcu gerçekçi yazarların
eserlerinde sıkça görülen toplumsal
eşkıya rolündeki halk kahramanlarının modern edebiyattaki proto-tipi sayılabilir. Bu eserlere ana metin,
Nâzım’ın metnine alt metin olarak
yaklaşıp aralarındaki metinlerarası
ilişkiyi çözümlemek, sözlü kültür kahramanının yeni yazılı kültür metinleri
aracılığıyla tekrar tekrar üretimini tarışmak için ilgi çekici bir olabilir.
Sonuç olarak, koşullar ve ihti-
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yaçlar çerçevesinde kahramana dönüşen Köroğlu’na paralel şekilde Şeyh
Bedreddin’in de Nâzım’ın anlatımıyla,
tarihin olumsuzladığı bir karakterden
zulme başkaldıran sosyal isyancıya
dönüştüğü anlaşılmıştır. Ayrıca toplumun gösterdiği ilgi, Nâzım Hikmet’in
Şeyh Bedreddin’i ile yeniden üretilen
sosyal isyancı imgesinin halk tarafından hâlâ kabul edilip benimsendiğini
düşündürmektedir.
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MURATHAN MUNGAN’IN
“ZAMANIMIZIN BİR KÜLKEDİSİ”Nİ
MARKSİST KURAM ÇERÇEVESİNDE OKUMAK
Reading Murathan Mungan’s “Zamanımızın Bir Külkedisi” (A Cinderella of
Our Time) within the Framework of Marxist Theory

Nurulhude BAYKAL*
ÖZ
Masallarda çocukların zihinlerine yerleşecek belirli tip ve kalıplar vardır. Bu durumun sorgulanması gerektiğini düşünen kurmaca yazarları, bu tip ve kalıpları ortadan kaldırıp değiştirerek okura
alternatif dünya görüşlerini sunacak şekilde masalları yeniden yazma tekniğine başvururlar. Böylece,
bu yazarlar, masalların mutluluk hikâyeleri anlatan maskesi ile gizliden gizliye yürüttüğü fikir aşılama ve bilinçaltı şekillendirme etkilerine değinerek, bu yönlendirmeler konusunda hedef kitleyi bilinçlendirmeye ve masalları en hafif şekliyle eleştirmeye çalışırlar. Bu makalede Murathan Mungan’ın,
geleneksel anlatıdaki kalıpların dışına çıkmaya çalıştığı post-modern bir girişim olan, “Zamanımızın
Bir Külkedisi” adlı eseri incelenecektir. Makalede “Külkedisi” masalının yeniden yazılmış versiyonundaki değişiklikler neden-sunuç ilişkisi kapsamında sorgulanacak ve Marksist teori bağlamında değerlendirilecektir. Mungan’ın masalı yeniden yazarken nasıl bir amaç güttüğüne dair basılmış herhangi
bir ifadesi olmadığı için, bu makale söylem analizine dayanan bir yol izleyerek, deyim yerindeyse,
Mungan’ın versiyonundaki potansiyel Marksist eleştiri içeriğine ışık tutacaktır. Bu çalışma, yeniden
yazılmış bir masalın Marksist kuram çerçevesinde ele alınmasına ilk örnektir. Bu yüzden, meselenin
etraflıca aktarılabilmesi ve anlaşılabilmesi için, yeniden yazma tekniğinin kullanımının hem kurgusal
hem biçimsel düzlemde kalıpların dışına çıkan yönleri makalede incelenecektir. Sonuç olarak, folklorun ve edebiyatın derinlemesine bilinmesinin bu iki alanın ilişki dinamiğinin sorgulanmasına imkan
sunacağı ve bu şekilde bir yaklaşımın edebiyat metinlerinin daha geniş kültürel değişkenler etrafında
anlaşılmasını mümkün kılabileceği üstünde durularak, masal çalışmalarının önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler
Masal çalışmaları, Murathan Mungan, Külkedisi, yeniden yazma, bilinçaltı.
ABSTRACT
In fairytales there are certain stereotypes and clichés to be implanted in children’s minds. Fiction writers who think that this situation should be questioned resort to the technique of rewriting
of fairytales by excluding the stereotypes and clichés and by subverting them to suggest alternative
world views for the reader. Thus, these writers try to raise the awareness of the audience about the
directive aspects of the fairy tales by referring to the instillation and sub-conscious shaping effects of
them which hide under the mask telling happy-ending stories, thus the writers criticize the fairy tales
in the mildest way. In this paper, Murathan Mungan’s “Zamanımızın Bir Külkedisi” (A Cinderella of
Our Times) which is a postmodernist attempt of rewriting to challenge the patterns of the traditional
fairytales will be analyzed. The changes in the rewritten version of “Cinderella” will be questioned
within a cause and effect relationship to be evaluated in context of Marxist theory. Since there is not a
single printed statement of Mungan about his purpose in rewriting the fairytale, the essay will follow
a strategy of discourse analysis and so to say will shed light on the latent Marxist theory content in
Mungan’s version. This study is the first of its own in exploring a rewritten fairytale within the framework of Marxist theory. Therefore, to help the issue to be conveyed and comprehended thoroughly, both
the fictional and structural aspects of the text which break the traditional pattern will be analyzed in
the essay. To conclude, the importance of fairytale studies will be underlined by emphasizing the fact
that a thorough knowledge of folklore and literature can enable the questioning of the dynamics of the
relationship between the two and that such an approach will help the understanding of literary texts
within a broader cultural dynamics.
Key Words
Fairytale studies, Murathan Mungan, Cinderella, rewriting, subconscious.
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Murathan Mungan “Kırk Oda”
adlı öykü kitabı serisinde1 masal
kahramanlarını farklı hikâyelerin
kurguları içine yerleştirerek bilinen
masalları değiştirmiştir. Bu makalede incelenecek olan “Zamanımızın
Bir Külkedisi” de dünyada geniş bir
coğrafyaya yayılan “Külkedisi” masalının bu seriye dâhil Kırk Oda adlı
kitaptaki yeniden yazılmış versiyonudur. Mungan’ın kendi yorumuyla
oluşturduğu bu kısa kurgu2 yapılan
göndermelerden anlaşıldığı kadarıyla
“Külkedisi”nin Disney tarafından popülerleştirilen Charles Perrault versiyonunu3 baz almıştır. Bu makalede,
Mungan’ın yeniden yazma yöntemiyle
Külkedisi masalına kazandırdığı yeni
işlev tartışılırken yazarın bu işlevi
hangi yöntemlerle elde ettiği metinden örneklerle gösterilecektir. Aynı
zamanda, Mungan’ın Külkedisi masalı yorumu Marksist edebi kuram
doğrultusunda açıklanacaktır. Diğer
bir deyişle, Mungan’ın yeniden yazmadaki amacı sorgulanmaksızın, metin
odaklı yapılacak bu inceleme, metinde
kendini gösteren ve Marksist kuram
bağlamında okunabilecek imleri ele
alacaktır. Makalede sırasıyla, masalları yeniden yazma tekniğinden bahsedilerek bu akımın dünyada bilindik
örneklerinden söz edilecek, masalın
işlevleri ve bu işlevlerin Psiko-analitik
kuram çerçevesinde geçerliliği açıklanacak, Marksist kuramın masal işlevleri ile bağlantısı ortaya konulacak,
son olarak Mungan’ın yöntemi ve benzerlerinden farkı tartışıldıktan sonra
sonuç bölümüne gelinecektir.
Bir Masalı Yeniden Yazmak
Masal, Evrim Ölçer Özünel’in de
belirttiği gibi, “içinde barındırdığı kodlar nedeniyle bir kültürel gen haritası
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gibidir” (2011:60). Masal, kolektif bilince ait kültürel kodların aktarımını
ve yeniden üretilmesini sağlayan folklorik unsurlardan biridir. Bu yüzden,
eleştirel düşünen birtakım yazar masallarla bilinçaltının şekillendirildiğini öne sürerek masallarda hedef kitleye sunulan fikirleri değiştirmek için
onları yeniden yazmaya başlar. Böylece, bu yazarlar, masalların mutluluk
hikâyeleri anlatan maskesi ile gizliden
gizliye yürüttüğü fikir aşılama ve bilinçaltı şekillendirme etkilerine değinerek, bu yönlendirmeler konusunda
hedef kitleyi bilinçlendirmeye ve masalları en hafif şekliyle eleştirmeye
çalışırlar.
Masalları yeniden yazma, Batı’da
kadın yazarların başlattığı bir akımdır. Bir masalı yeniden yazmanın
amacı, masalın kurgusunu modernleştirmek değil, onun içinde barındırdığı potansiyel içeriği4 gün yüzüne çıkarmaktır. Bu yüzden, Pertev
Naili Boratav’ın işaret ettiği üzere,
Türk masallarının modern hikâyeci
ve romancılarına ilham vermesi bu
duruma örnek değildir: “Ahmed Midhat Efendi’nin Kıssadan Hisse adlı
hikâyelerinde yaptığı gibi, konularını
halk masalından, halk efsanelerinden,
fıkralardan alıp onları, hatta özlerinde
de serbestçe, yeniçağların görüşlerine
göre değiştirerek, modern bir üslup
ve teknikle anlatan yazarların denemelerini düşünüyorum.” (1992:304).
Boratav’ın tarif ettiği şekilde modernleştirilen masallar, burada konu
edilen yeniden yazma akımına dâhil
edilemez çünkü bu akımın masalı ele
alışı ve masalın üzerinde değiştirdiği
noktalar, salt kurguyu modernleştir-
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mek için değil, bu masalın farklı bakış
açılarıyla nasıl yorumlanabileceğine
yöneliktir. Boratav’ın işaret ettiği örnekler geleneğin sürdürülmesine ve
modernleşmesine katkı sağlayacak
şekilde yazılmış masal düzenlemeleri iken bu makalede ele alınan akım,
konuyla ilgili araştırma yapan Nancy
A. Walker’ın kitabının adıyla imlediği gibi, geleneğe bir başkaldırıdır.
Walker’ın The Disobedient Writer
(Başkaldıran Yazar) adlı kitabında
belirttiği gibi, bu yazarlar, “geçmiş kuşaklardan miras kalmış masal geleneğini, otoriteye karşı bir duruş sergilemek için gözden geçirip düzenleyerek
kendilerine mal etmenin bir yolunu
bulmuşlardır” (çeviri ve vurgu bana
ait, aktaran Bacchilega 1997:4). Kadın
yazarlar, Feminist ve Queer teorilere
göre masalları yeniden yazarak kendi
düzenlemelerini –patriarkal kültürün
yaptığı gibi– bilinçaltına göndermenin
ve/veya okurun dikkatini eski masal
ile yeni masal arasındaki farka çekerek onu bilinçlendirmenin bir yolunu
bulmuşlardır. Angela Carter, Jeanette
Winterson, Sara Maitland ve Michelene Wandor bu şekilde çalışmaları
olan öncü yazarlardandır. Türkiye’de
masalları yeniden yazma girişiminde bulunan öncü yazar ise Murathan
Mungan’dır. Yalnız, Mungan aynı tutumu sergileyen diğer yazarlardan
farklı olarak masalları sadece kadının
konumu, evliliğin dinamikleri ya da
cinsiyet rolleri üzerinden değil sınıf
farklılıkları ve otoritenin sorgulanması bakımından da yorumlanabilecek
şekilde yeniden oluşturmuştur. Bu
yönüyle Mungan’ın düzenlemeleri ideolojik olarak okunabilir. Böylece onun

http://www.millifolklor.com

insanların algısında kalıplaşmış şekliyle yer bulan masalları yeniden yazması, masalların yalnızca Feminist ya
da Queer teorilere göre değil, Marksist
teoriye göre de ele alınabileceğini gösterir. Mungan, “Zamanımızın Bir Külkedisi” adlı yapıtta, masalın yönetici
sınıfın egemenliği altında şekillendiğini ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir
deyişle, Mungan’ın masal düzenlemesi, masalların gözden kaçan yönlerini
ortaya çıkarması bakımından benzerlerinden sıyrılarak masal eleştirisine
yeni bir boyut getirmiştir.
Masalın İşlevi ve “Zamanımızın Bir Külkedisi”ne Uyarlanması
Folklorist William R. Bascom
“Folklorun Dört İşlevi” adlı makalesinde folklor ürünlerinin insanlar üzerindeki etkilerinden bahseder. Bascom’un
bahsettiği dört işlevi başlıklar hâlinde
özetlemek mümkündür: eğlendirmek,
kültür ve ritüelleri onaylamak, eğitmek ve davranışların sürdürülmesini
sağlamak (2010:78-81). Masallar da
diğer folklor ürünleri gibi bu işlevleri
yerine getirir. Masal, sözlü geleneğin
bir parçası olarak içinde bulunduğu
kültür tarafından şekillenir, anonim
olarak insanları bilgilendirmek ve
eğlendirmek için yayılır, yeterli ilgiyi
bulabilirse kuşaklar arasında kültür
aktarım aracı olur. Kültür aktarımı
gerçekleşirken kültüre ait gelenekler,
söylemler ve davranışlar bir sonraki
kuşağa nakledilir. Böylelikle masal
toplumda hüküm süren düşüncelerin
ve ritüellerin taşıyıcısı olur.
Bu konuda psiko-analitik çalışmalar yürüten araştırmacılar da hemfikirdir. Örneğin, Emanuel K. Scwartz
“A Psycoanalytic Study of Fairytale”
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(Masalla İlgili Psiko-analitik Bir Çalışma) adlı makalesinde, “masalların
–bilinçaltında yer ederek– çocuğa gelişim dönemleri boyunca eşlik [ettiğini]”
öne sürüyor (çeviri bana ait 1956:740).
Edebi ürünler ve bilinçaltı arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran Sigmund
Freud’un da bu yönde çalışmaları
mevcuttur. Yalnız, Freud masalların bilinçaltında yer etmesini klinik
psikolojide tedavi yöntemleri geliştirebilmek amacıyla irdeler. Onun bu
yaklaşımını bir folklorist olan Alan
Dundes “The Psychoalalytic Study of
the Grimms’ Tales with Special Reference to ‘The Maiden Without Hands’
(AT 706)” (Grimm Masalları’nın “Elsiz
Kız” (AT 706) Ekseninde Psiko-Analitik İncelenmesi) adlı makalesinde şöyle yorumlar: “[F]olklorun psiko-analitik incelemesi hastaların tedavisine
yardımcı olabilir. Ayrıca hastaların
rüya sembollerine karşı serbest çağrışımlarını da içeren klinik araştırması
masalların potansiyel içeriğini aydınlatabilir.” (Çeviri ve vurgu bana ait,
1987:50). Buradan yola çıkarak masalların bilinçaltındaki etkisinin her
iki alanda da çalışmaları olan otoriteler tarafından kabul edildiği sonucunu
çıkarabiliriz. Masal bilinçaltının ve
kültürün ortak ürünü olarak meydana
gelip büyük-küçük toplumun her kesimine hitap ederek onların bilinçaltlarını şekillendiren bir tür olduğundan
dolayı, kendisini ortaya çıkaran kaynakların sürekliliğinin sağlamasına
katkıda bulunmaktadır.
Masallar ve Marksizm
Yukarıda öne çıkarılan masal ve
bilinçaltı çalışmalarıyla aynı doğrultuda, Terry Eagleton, egemen düşün-
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cenin insan zihinlerini, dolayısıyla da
sanat ve edebiyattı, şekillendirdiğini
öne sürer. Eagleton mevcut durumun
sürekliliğini sağlamak için ideolojinin
edebiyatta kullanıldığını savlayarak
sanatla ideoloji arasındaki ilişkiyi
şu şekilde ortaya koyar: “[Edebiyat]
belirli bir sanatsal biçimde ortaya
çıkan ideolojiden başka bir şey [değildir], yani, edebiyat [yapıtları] çağlarının ideolojilerinin yalnızca birer
ifadesi[dir]. Edebi yapıtlar, gerçeğe
varmak için aşamadıkları ‘yanlış bilincin’ tutsağıdırlar.” ([t.y]:28). Bu
düşünceye göre, edebiyatın kendisi
özel bir ideolojik işlevi olan sosyal bir
kurumdur. Eagleton, özellikle realist
yazınların dominant ideolojinin sürekliliğini sağladığı üzerinde durur. Ona
göre, realist eserlerde işlenen kurgudaki karakterler, fikirler ve olayların
gerçek gibi yansıtılmasıyla egemen
düşüncenin aktarımı ve yayılımı sağlanır. Ancak bu açıklamada gözden
kaçan nokta şudur ki realizmle bağdaşmayan masal türü de aynı şekilde
dominant ideolojiyi yansıtır. Evrim
Ölçer Özünel’in belirttiği gibi, “Masalların toplumsal olayların gelişimine tanık oldukları düşünüldüğünde,
irrasyonel masal dünyası ile rasyonel dünyanın dinamikleri arasındaki
koşutluklar belirginleşir” (2006:48).
Birbirine zıt iki kutup olarak alımlanan bu iki dünya aslında göründükleri kadar farklı değillerdir. Ne var ki,
Marksist eleştiri kuramının öncüleri
özellikle yazılı edebiyat ürünlerini
ele aldıkları için sözlü edebi ürünleri
bu kuram ışığında ele almak zaman
almıştır5. Hatta Mungan’ın “Zamanımızın Bir Külkedisi” adlı eseri üzerine
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yapılan bu çalışma, yeniden düzenlenmiş bir masalın Marksist edebi kurama göre incelenmesinin ilk örneğidir.
Böyle olmakla beraber, yaygın olarak
bilinen masallar, toplumsal çözümlemeler ışığında okunmuştur. Mesela,
Grimm masallarının sosyolojik yönü
Maria Tatar tarafından The Hardfacts
of the Grimms’ Fairy Tales (Grimm
Masallarının Çürütülmez Gerçekleri)
adlı kitapta ele alınmış ve oradaki sınıfsal farklılıklar masal kahramanları
üzerinden okunmuştur: “Masallardaki
padişahlar, sultanlar, prensler, prensesler, askerler, balıkçılar ve köylülerin kurgulanışı feodal toplum düzenini yansıtır” (aktaran Özünel 2006:48).
Bu şekilde masalların sosyal hayatla
paralellikler taşıdığı ele alınmıştır.
Buna rağmen, yeniden düzenlenmiş ve yayılma alanı/kitlesi kısıtlı bir
masalı Marksist çerçevede irdeleyecek
olan bu makale önceden belirtildiği
gibi alanında ilktir. Bu yüzden, meselenin etraflıca aktarılabilmesi ve
anlaşılabilmesi için, yeniden yazma
tekniğinin kullanımının iki yönü de
makalede incelenecektir. Mungan yeniden yazımını hem masalın bilinen
versiyonundaki kurguyla oynayarak,
hem de yapı-bozum tekniğini kullanıp
farklı anlatıcı seslere farklı biçimsel
unsurlar yükleyerek yapar. Böylece
zihinlerde yerleşmiş olan Külkedisi
masalını hem kurgusal hem biçimsel
olarak yeniden düzenler. Bu yeniden
yazım, iki yönüyle de Marksist kuram
bağlamında incelenebilir çünkü kurgudaki değişiklikler sınıf farklılığını
ortadan kaldırma çabası olarak okunabileceği gibi, farklı anlatıcı seslerin
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fonksiyonu da sosyolojik eleştiri aracı
olarak ele alınabilir.
Fırat Caner, “Bir İdeoloji Olarak
Murathan Mungan Şiiri” başlıklı tezinde “Murathan Mungan şiirinde ideolojik aygıtların işleyişinde ‘devlet’ değil
‘sistem’ vardır” diyerek Mungan’daki
karşı duruşun bir kurum olarak devlete değil ama bir yürütme organı olarak sisteme karşı olduğunu öne sürer
(2002:34). Bu durumun Mungan’ın
“Zamanımızın Bir Külkedisi”nde de
mevcut olduğu öne sürülebilir çünkü önceden de belirtildiği gibi, yazar,
sistemin getirdiklerine karşı bir duruş sergilemektedir. Yalnız, Caner’in
de belirttiği gibi “Mungan’ın bir ideolog olmadığını unutmamak gerekir”
(2002:95). Yazarın adı geçen kısa kurgusunda ideolojik ögeler baskınsa da
Mungan’ın bir ideolog olmadığını vurgulamak faydalı olacaktır.
Mungan’ın Yöntemi ve Benzerlerinden Farkı
Mungan eserinde okuyucuya üç
farklı şekilde hitap eder: (1) normal
harflerle, kendi uyarlamasını anlattığı ton, (2) italik harflerle, kalıplaşmış
masal dilini kullandığı ton ve (3) parantez içinde tamamı büyük harfle,
doğrudan eleştiri yaptığı ton. Bu şekilde anlatıcı kimliklerini ayırma yoluna
giden Mungan, farklı seslere farklı görevler yükler. Örneğin, normal harflerle anlattığı şekliyle hikâyede birtakım
yeniliklere gitse de bu kısımlardaki
eleştirileri anlamayı okuyucunun algısına bırakır. İtalik harflerle yazılan
yerler ise masalın popüler versiyonuna gönderme yapılan yerlerdir. Yazar
bu göndermeleri hem tırnak işaretleri
arasına alır, hem iki sekme içeriden
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olacak şekilde düzenler hem de italik
yazar. Çünkü okuyucunun masal dilindeki absürtlükleri –bu kez olsun–
gözden kaçırmamasını ister. Parantez
içinde ve tamamını büyük harflerle
oluşturduğu metinler ise yazarın doğrudan eleştiri yaptığı yerleri göstermesi içindir. Yazar bu şekilde metine
çokseslilik ve çokboyutluluk katmakla
beraber, sesler ve boyutlar arası geçişleri bu şekilde somutlaştırarak okuyucusuna kolaylık sunmuştur. Mungan
henüz hikâyesine başlarken amacını
belli eder:
Kadınlığın en eski masallarından
biridir Külkedisi.
İşitmişsinizdir.
Yaşamışsınızdır. Yaşatılmıştır.
Bilirsiniz.
Burjuvazinin yükselme çağında,
Zengin bir sarayın kalın duvarlarını bir ayakkabı tekiyle aşarak sınıf
atlayan; dumanlı, gösterişsiz bir mutfaktan ve onun külleri hiç eskimeyen
ocağından kurtulup, bir anda ışıklı saray salonlarında yaşamaya başlayan
bu kızı, onun özlemlerini, düşlerini,
umutlarını, masalını,
Bilirsiniz. (1987:39)
Mungan bu sözlerle kendi Külkedisi masalını anlatmaya başlar.
Burjuvaziyi, sınıf farklılıklarını, bu
farklılıkların göstergelerini sırasıyla
dile getiren Mungan, sonunda okuyucunun bu masalı bildiğini de vurgular çünkü bu masalın bilinmesi de
sistemin, yani otoriter gücün yol açtığı
bir sonuçtur. Marksizm’in kurucuları
Marks ve Engels egemen düşüncenin
belirleyici rolünü şöyle açıklar: “Her
çağda, egemen düşünceler, egemen
sınıfın düşünceleridir, yani toplumun
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egemen maddi gücü olan sınıf aynı
zamanda onun egemen manevi gücüdür de.” (1990:54). Bu şekilde toplumu hem maddi hem manevi anlamda
şekillendirenin egemen sınıf olduğunu açıklarlar. Masalların toplumda
sürekliliğinin sağlanması da ancak
egemen güçle, dolayısıyla egemen düşünce sistemiyle, çelişmemesine bağlıdır. Yalnız bu şekilde masal varoluşunu sürekli kılabilir ve bilinebilir.
Mungan alıntılanan metindeki dolaylı
sorgusunun hemen ardından metinde eleştirel tonunu kullandığı formda
yani parantez içine büyük harflerle
yazılmış ifadelerle aynı durumu tekrar dillendirir: “(BİR TIPKIBASIM
TÜMCESİ. NEDEN BİLDİĞİMİZE
[DEĞİN] BİR KAYDA RASTLANMIYOR)” (1987:40). Mungan burada kolektif bilincin ürettiği edebi ürünlerin
ve bu ürünlerin barındırdığı fikirlerin
nasıl süregeldiklerine dolaylı bir şekilde gönderme yapmaktadır. Anonim
olarak üretilen bu eserler toplumun,
Marks ve Engels’in işaret ettiği üzere
“egemen sınıfın”, düşünceleriyle şekillenerek bu fikirleri kuşaktan kuşağa
aktarmaktadır.
Parantez içinde büyük harflerle konuşan anlatıcı, genellikle tırnak
içinde italikle alıntılanmış metinlerden hemen sonra devreye girmektedir.
Alıntılanan metindeki düşüncelerin
bu şekilde eleştirilmesi, tenkidin etkinlik katsayısını arttırmaktadır. Mesela, anlatıcı, prensin aradığı genç kızı
bulup evlenmesinin ardından kralın
emekliye ayrılacağını popüler versiyonda işlendiği şekliyle, italikle, bildirdikten sonra kralın emeklilik düşlerini büyük harflerle eleştirir:
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‘Yaşlı kral da özel hayatına dönecek, begonya ve gelincik toplayarak rüyalarını gerçekleştirmiş olacaktı.’
(KRALIN RÜYASI’NDAKİ ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK HEMEN DİKKATLERİ ÇEKİYOR. NEDENSE
KRALLIKTAN TEKAÜT OLANLAR,
DAHA SONRALARI HEP BÖYLE SEVİMLİ İŞLER YAPARLAR. İKTİDAR
SONRASI ÇOK SEVİMLİ BİR ÖZEL
HAYAT KURARLAR KENDİLERİNE. YENİDEN İNSANLIKLARINA
KAVUŞTUKLARINI MI ANLATMAK
İSTERLER, NEDİR?) (1987:43)
Anlatıcı büyük harflerle konuşurken cümlesine kralın rüyasındaki tevazuun ne kadar göze çarptığı ile başlıyor. Hâlbuki dikkatli olmayan ya da
metni eleştirel gözle incelemeyen bir
okuyucu bu durumu gözden kaçırabilir. Sonrasındaysa büyük harflerle konuşan anlatıcı, kralın bu “tevazu” dolu
planlarını fazla sevimli bulduğu için
tenkit ediyor. Kralın görev başındayken bu tarz sevimli işler yapmamasını
onun güç sahibiyken insanlıktan çıkmasına bağlıyor. Bu şekilde güç sahibi
olanları eleştirerek sistem eleştirisini
yazınına doğrudan katmış bulunuyor.
Ayrıca “kralın rüyası”na bile özel isim
muamelesi yapıp ona gelen eki kesme
işaretiyle ayırması da dikkate değer
bir husustur. Anlatıcı bu şekilde kralın
konumunu ve bu konumun getirilerini
de kinayeli bir şekilde eleştirmektedir.
Buna ek olarak, yazarın iki farklı
anlatıcı kullanarak Külkedisi’nin üvey
kız kardeşlerini baloya hazırlama çabasını aktarması ve akabinde büyük
harflerle yaptığı yorumlar, onun masal ve kültür arasındaki ilişki dinamiğinin bilincinde olduğunun göstergesi
olabilir:
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‘Herkesi memnun etmek için merdivenleri üçer beşer inip çıkıyordu. Ütü
yapıyor, nakış işliyor, saç tarıyordu.’
‘İyikalpli olduğu için üveykardeşlerine yardımcı olmaktan başka bir şey
düşünmüyordu.’
(BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEMESİNDE, İNSANLARIN MADDÎ
PRATİKLERİ İLE DÜŞÜNCELERİ
ARASINDAKİ O ŞAŞMAZ İLİŞKİNİN
ROLÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEBİLİR.)
(1987:44)
Külkedisi ona hükmeden üvey kız
kardeşlerinin isteklerini yetiştirmeye
uğraştığından sadece onları düşünür
hâle gelir. Bu yüzden, sadece onları
düşünerek sürekli onların isteklerini
yetiştirmeye çalışır. Aynı durum işçilerin işveren için çalışmasına uygulandığında, işçinin efendisini memnun
etmek için ondan başka bir şey düşünmediği, efendisinden başka bir şey düşünmediği için de sürekli onu memnun
etmek için çalıştığı görülecektir. Yani
iki durum da insan davranışlarının
sürekli tekrarlanmasından doğan bir
mekanikleşme ile, bu davranışların
kısır bir döngü içinde kendini tekrar
etmesi şeklinde sonuçlanır. Bu şekilde ele alındığı zaman otoriter sınıfın
halkı yönetme ve yönlendirme tekniği, diğer bir deyişle sistemin işleyişi,
açıklanmış olur. Halk ve/ya işçi sınıf,
egemen sınıfın egemenliğinin sürdürülmesi için bir araç olmaktan öteye
geçemez ve bu durumu öylece kabullenir ki onu hayat gayesi edinir –tıpkı
Külkedisi’nin kendini kız kardeşlerine
adaması gibi. Buna ek olarak, büyük
harflerle konuşan anlatıcının bahsettiği “o şaşmaz ilişki”, insanların bilinçaltında şekillenen düşünceleri ile
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dışa yansıttıkları eylemler arasındaki
ilişki olarak değerlendirildiğinde; masalın, masaldaki egemen güç ögeleriyle birlikte, insanların bilinçaltında yer
ederek davranışlarında da yer aldığı
ve böylece kendini, içinde barındırdığı
sistemlerle beraber, sürekli olarak yenilediği anlamı çıkar. Özetle, anlatıcının bu yorumu, masalların bilinçaltını
nasıl şekillendirdiğine dair yukarıda
açıklanan döngüye dolaylı bir gönderme olarak addedilebilir.
Mungan, Külkedisi masalını yeniden yazarken başvurduğu farklı anlatıcı kullanma tekniğinin bir parçası
olarak, masalın yaygınlaşan versiyonunda bulunan mantık dışı durumlara italik yazdığı cümlelerle dikkat çeker. Böylece masalın yaygın şeklinde
var olan, mantık sistemine ters ancak
egemen düşüncenin dayattığı sisteme
göre makul görünen noktaları vurgulamayı amaçlar. Örneğin, yukarıda
alıntılanan kralın emeklilik düşü, hegemonya mantığına terstir. Normal
şartlar altında bir prens ancak babası
öldüğü zaman kral olabilirken, Külkedisi masalında “devletlûlara zeval gelmesin” mantığıyla kurgulanan olay örgüsünde, prens evlendiği zaman tahta
geçmeye hak kazanacaktır. Böylece
masalda “üzücü” deneyimler sadece
sıradan insanlara özgü olacaktır. Orta
halli bir vatandaş olan Külkedisi’nin
annesi o çok küçükken ölür. Babası
ise kötü kalpli üvey annesiyle evlendikten kısa bir süre sonra ölür. Ne
var ki, böyle bir kurguda prensin babasının ölümüne yer yoktur. Kraliyet
ailesinin en büyük derdi, prensin evlenmesi için “onun aynalar çatlatan
güzelliğine eş bir güzellik” bulamıyor
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olmasıdır (Mungan 1987:40). Bu şekilde, yazar, italik olarak metninde
yer verdiği cümlelerle masalın popüler
versiyonundaki absürtlükleri vurgulamaktadır.
Mungan’ın sistem eleştirisi olarak
yansıttığı bir diğer durum, kurguda
yaptığı değişiklikle Külkedisi masalında işi gereği bulunan İyilik Perisi’ne
bir kimlik oluşturmasıdır. Bu durum,
bir bakıma “işçi sınıfın” birey olarak da
var olduğunun ortaya konması olarak
okunabilir. İyilik perisi masalın orijinal hâlinde Külkedisi’ni harikulade
bir kıyafet, araba ve hizmetkârları ile
saraya yollayıp saat on ikide büyünün
bozulacağını söylemekle mükelleftir.
Onun ne düşündüğü, ne hissettiği ya
da masalda aniden belirmeden önce ne
yaptığı ve büyüyü tamamladıktan sonra ne yapacağı bilinmez. Çünkü iyilik
perisi orijinal kurguda sadece işlevselliği nedeniyle bulunur. Mungan’ın yapıtında da bu işlevsellik tabii ki söz konusudur. Yalnız, yazar bu konuda tüm
karakterlere eşit davranır. Mungan
hikâyesini: “Ertesi gün diye bir şey
yoktu,” diyerek noktalarken kurguda
görevleri biten kahramanları açık uçlu
bir zamanda serbest bırakma fikrini
benimsemediğini gösterir (1987:52).
Böylece tüm karakterleri eşit sayarak
hepsinin varoluşunu masal kurgusuyla sınırlandırır. Yazarın bu eşitlikçi
tutumu da Marksizm’in eşitliği öngören tutumu ile bağdaştırılabilir. Tartışılan noktaya geri dönülecek olursa,
peri kişilik özellikleriyle yeni kurguda bir karakter olarak belirir. İyilik
perisinin hâleti ruhîyesini, geçmişi
ve geleceğiyle ilgili bilgi kırıntılarını,
periler dünyasında neler olup bittiğini
yazar eserine dâhil eder:
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Büyülü sözcükleri, tılsımlı oyunları da unutursa ne yapacaktı sonra?
Nasıl varolacaktı bu acımasız yeryüzünde? Aklından ve zekasından başka
hiçbir şeyi yoktu ki? Bu kadar akıllı
ve zekiyken niye İyilik Perisi olmuştu hem? (….) İyilik Perisi, çocukluğunu, çocukluğunun küçük mucizelerini
anımsayıp, zamanı unutmuş, bir düş
dünyasına dalıp gitmişti. Büyüklerinden masal dinlediği zamanlardaydı
şimdi. Periler için bile çocuklukları yitik bir cennetse, insanlar ne yapsındı?
(….) Hayat bir peri için bile çok acımasızdı. (…) Ne yazık ki perilerin dünyası da bir çöküşü yaşıyordu. (1987:45-7)
Anlatıcı burada İyilik Perisi’nin
de insanlar gibi ikilemler yaşadığını, sorunları olabileceğini, hayata tutunmak ve/veya geçinebilmek için bir
şeyler yapması gerektiğini, onun da
bir çocukluğu olduğunu ve bu çocukluğunu en az insanların çocukluklarını
özledikleri kadar özlediğini yansıtır.
Böylece periye bir kimlik oluşturur.
Peri artık hedef kitle için görünüp işlevi bitince kaybolan bir araçtan ötedir.
Bununla birlikte, hayatın acımasızlığının ve dünyanın kötüye doğru gidişatının periler için bile geçerli olduğunu vurgulayarak, bir bakıma, eserinin
sonunda oluşacak hayal kırıklığı için
okuyucuyu hazırlamaktadır: Bir peri
için bile acımasız olan hayatın bir insanı hayal kırıklığına uğratmasını, bu
şekilde umulmadık olmaktan çıkarır.
Kurgunun sonunda ne olacağına
gelince, yazar hikâyesine başlarken
kullandığı “zengin bir sarayın kalın duvarlarını bir ayakkabı tekiyle
aş[mak]” metaforunun gerçekleşmesine izin vermez (1987:39). Mungan’ın
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kurgusuna göre Külkedisi’nin cam
ayakkabıları asaletin simgesi olarak
okunabilir. Asalet kan yoluyla geçtiği için sonradan asil olma durumu bu
hikâyede cereyan etmez. Hikâyenin sonunda “minderin üzerinde ışıltıyla duran bu cam ayakkabı” ne Külkedisi’nin
ne de ülkedeki başka bir kızın ayağına
olur (1987:52). Külkedisi’nin baloya giderken o ayakkabıları giyebilmesinin
sebebi ise ayakkabılar yani bir soyluluk simgesi olmadan saraya giremeyecek olmasıdır. Ne var ki bu soyluluk
simgesi ona birkaç saatliğine ödünç
olarak verilmiştir. Ayrıca, saraydan
çıkarken ayakkabının ayağından çıkıp
prens, yani bir asilzade, tarafından
bulunup alıkoyulması da bu yorumun
haklılığını göstermektedir. Böylece
ayakkabı ait olduğu ellere ulaşmıştır.
Murathan Mungan’ın ayakkabı
metaforunu bu şekilde kullanması,
masalları yeniden yazan kadın meslektaşlarının cam ayakkabı algısından
farklı bir yorum olarak değerlendirilebilir. Feminist eleştirel teoriye göre
Külkedisi masalını yorumlayanlar,
cam ayakkabının sosyal normları
simgelediğini düşünür. Külkedisi’nin
ayağının ayakkabıya uymasını, onun
tüm özellikleriyle sosyal normlara
uyduğunun bir göstergesi olarak yorumlarlar: “Eğer ayakkabı uyarsa,
işte o zaman kız prenses olmaya ‘uygun’ demektir” (çeviri bana ait, Smith
2009). Onlara göre, Külkedisi prens ile
evlenebilecek düzeyde olduğunu ayağını cam ayakkabının içine sığdırarak
yani kendisinin şeffaf ve hassas olan
sosyal normlara uyduğunu göstererek
kanıtlamıştır. Mungan’ın versiyonunda ise cam ayakkabıyı, Külkedisi’ne
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sınıf atlatacak bir araç olarak değerlendirmek daha uygundur. Her ne kadar Mungan’ın söz konusu yapıtında
Feminist ögeler bulunsa da Marksist
okuma yapmaya uygun yaklaşımlar
ve imgeler ağır basmaktadır.
Sonuç olarak, Türkiye’de masal
türü akademik anlamda yeterince çalışılmadığından, masalların eleştirel
yönü ve bunların ortaya çıkarılması
zaman almıştır. Masalların yeniden
yazılması Murathan Mungan’la, Batı
dünyasında aynı paralelde yapılan
çalışmalarla kıyaslandığında erken
nitelendirilebilecek bir dönemde başlamış olsa da bu akımın Türkiye’de
temsilinin Mungan ile sınırlı kalması
ve Mungan’ın yeniden yazmak üzere
“Ahu Melek Masalı” yerine bu masalın popülerleştirilmiş versiyonu olan
“Külkedisi”ni yeğlemesi, Türkiye’de
masal çalışmalarının yeterli ilgi ve
öneme erişememesinin sonucudur.
Masal doğası gereği sözlü kültür
ürünü olsa da yazı yoluyla korunup
yayılması yüzyıllardır süregelen bir
durumdur. Evrim Ölçer Özünel’in literary fairy tale (yazılı masal) geleneğini
incelediği makalesinde, masalların yazıya geçirilme sürecini ve bunun modern masal araştırmalarına etkilerini
tartışır. Özünel, Türkiye’de masalın
çoğunlukla sözlü bir tür olarak kabul
gördüğünü söylerken, Batı dünyasında masalı yazılaştırma geleneğinin
köklü olmasına değinir. Bu bağlamda
Batı dünyasının masallarının analitik incelemeye daha elverişli olduğunu savlayarak, Türk masallarının da
farklı bakış açılarıyla ele alınmasının
gerekliliği üzerinde durur (2011:70).
Bu durum bir bakıma Mungan’ın ye-
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niden yorumlamak için seçtiği masalların, Türk masallarından ziyade neden popüler masallardan oluştuğunu
açıklar. Çünkü yazarın hitap ettiği
kesimin, kısıtlı bir şekilde yazıya aktarılan ve Türkiye sınırları içinde bile
yaygınlaşma imkanı bulamayan Türk
masallarını değil, yazıya geçirilmeye
uzun zaman önce başlanmış ve Disney
tarafından meşhur edilmiş masalları
biliyor olması daha muhtemeldir.
Murathan Mungan’ın “Zamanımızın Bir Külkedisi” adlı yapıtı popüler
Külkedisi masalının egemen ideolojinin etkisinde oluşturulmuş ögelerine
dikkat çekmiştir. Mungan, masalın
potansiyel içeriğini gün yüzüne çıkararak, uzun yıllar boyunca gizlenmiş
kodları okuyucularının önüne sermektedir. Bu yüzden Mungan’ın versiyonu
modernleştirilmiş bir masal kurgusu
değil, düzene başkaldıran bir yeniden
yazımdır. Bu başkaldırı hem kurgudaki değişikliklerle hem de yazı formlarının anlatıcı sesine göre değişmesiyle
yani biçimsel değişikliklerle sağlanmıştır. “Zamanımızın Bir Külkedisi”,
egemen ideolojiyi ataerkil ve heteroseksüel düzen olarak ele alan Feminist ve Queer teorilere göre yeniden
yazılmış masallarla benzeşse de doğrudan yönetici sınıfın ve/veya egemen
güçlerin, diğer bir deyişle sistemin,
eleştirisini yapması bakımından benzerlerinden sıyrılmaktadır. Mungan,
bu yeniden yazım ile, edebi tür olarak
masalın işlevini kendi düşünceleri
eksenine oturtur. Bilinçaltı ve kültür
tarafından şekillenen masalların, aynı
bilinçaltının ve kültürün devam etmesini sağlamasını, böylelikle egemen
düşüncenin kısır bir döngü içinde ken-
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disini yenilemesine yol açmasını, masalın içinde barındırdığı absürtlükleri
işaret ederek eleştirir. Yazarın bunu
yaparken nasıl bir amaç güttüğüne
dair basılmış herhangi bir ifadesi olmadığı için, bu makale söylem analizine dayanan bir yol izleyerek, deyim
yerindeyse, Mungan’ın versiyonundaki potansiyel Marksist eleştiri içeriğine ışık tutmuştur.
Hem folklorun hem de edebiyatın
etraflıca bilinmesi, bu iki unsurun sınırlarının sorgulanarak yeniden çizilmesine ve anlatım kurallarının ne şekillerde (yeniden) üretildiğine yönelik
çalışmalar için imkân sunar. Bu şekilde bir yaklaşımla edebiyat metinlerinin daha geniş kültürel değişkenler
etrafında anlaşılması mümkün kılınabilir.
NOTLAR
1
Bu öykü serisi Kırk Oda, Üç Aynalı Kırk
Oda ve Yedi Kapılı Kırk Oda adlı kitaplardan oluşur.
2
Masalların yeniden yazılmasıyla ortaya
çıkan bu yeni tarzın henüz belli bir genre adı yoktur. Yine de tür tanımlamanın
imkânsızlığı üzerinde duran Jacques Derrida ve masal yeniden yazmanın öncülerinden olan Angela Carter’ın fikirleri ışığında,
masal ve öykü genre’larının izlerini taşıyan
bu yeni türün “kısa kurgu” olarak geniş bir
sınıfa dâhil edilmesi uygun görülebilir.
3
Perrault versiyonu için bakınız: Charles
Perrault. Külkedisi. Çev. Tahsin Yücel.
Ankara: İmge Yayınevi, 2005.
4
Masalların potansiyel içeriği, hedef kitlelerinin bilinçaltına gönderilen saklı mesajlardır. Potansiyel içerik (latent content)
özellikle masal-bilinçaltı ilişkilerini açıklamada yaygın kullanımı olan bir terimdir.
5
Marks, Engels’e yazdığı bir mektupta Jacop Grimm’in eserlerini “diyalektik biçimde ele alınmamış” olarak niteler. (bakınız:
Sanat ve Edebiyat, s. 93)
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“PİYASADAN ENDÜSTRİYE, MELODRAMDAN
MİTOLOJİYE” SİNEMANIN YARIM KALAN HİKÂYESİ:
1950-1980 YILLARI ARASINDA TÜRK SİNEMASI ELEŞTİRİSİ
“From Market to Industry and from Melodrama to Mythology”
the Uncompleted Story of Cinema: Critique of the Turkish Cinema
Between 1950 and 1980

Tuna YILDIZ*
ÖZ
Türk sinemasının sözlü kültürden beslenme ihtiyacı ilk dönemlerinden itibaren görülür. Ancak bu
ihtiyaç çoğu zaman kuramsal düzeyde kalmış ve derinleşememiştir. Dolayısıyla halk hikâyelerinin derin
etkisi, çekilen filmlere de güçlü bir biçimde yansıyamamıştır. Bu nedenle o dönemdeki halk anlatılarından
beslenen filmlerin çoğu basit piyasa filmleri olarak değerlendirilmiş ve ticari kaygılarla çekildikleri için
eleştirilmiştir. Söz konusu kuramsal tartışmalar halk sineması, ulusal sinema ya da millî sinema olarak adlandırılan akımlar etrafında toplanmıştır. Bu tartışmaların kuramsal boyuttan çıkarak uygulama
alanına geçemeyişi endüstriyel bir alanın oluşmasına engel olmuştur. Sinema alanındaki kuramsal ve
sanatsal algının sözlü kültürü içselleştirememesi kültür endüstrisini de güdükleştirmiş ve dış piyasaya bağımlı kılmıştır. Dış piyasada sözlü kültürden beslenerek sektörleşen film endüstrisinin ülke içinde
baskın hale gelmesi yerel sinema endüstrisinin önünü kapatan önemli bir engele dönüşmüştür. Bu makalede örneklenen 1950-1980 yılları arasında halk anlatılarından uyarlanarak çekilen filmler de bu sürecin içinde yer almışlardır. Yukarıda dile getirilen nedenlerden ötürü Türk sineması o dönemde başlamış
olmasına rağmen sözlü kültürden beslenen bir gelişim sürecini gösterememiş ve dolayısıyla bugün dünya
sinema sektörünün görece olarak gerisinde kalmıştır. Bu makalede 1950-1980 arası Türk sinemasında
kullanılan sözlü kültür öğelerinin kullanım biçimleri gösterilerek bu biçimlerin terk edilmesiyle oluşan
süreç değerlendirilecektir. Ayrıca makalede de Türk sinemasının neden yerel ve ulusal kültür kodlarını,
halk hikâyelerini fantastik bir biçimde dönüştüremediği sorunu, eleştirel bir tutumla sinema akımları,
yönetmenler ve Yeşilçam ekseninde sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler
Millî sinema, halk anlatıları, melodram, mitoloji, kültür endüstrisi.
ABSTRACT
The need to be sustained by oral culture has been widely seen in the Turkish cinema since its
early periods. However, this need has more often than not remained in theoretical level and could not
deepen. Therefore, the profound impact of the folk stories could not have been reflected effectively to the
movies made. For this reason, the majority of the movies made in that period, which were inspired by
the folk tales, were considered as simple movies made for the market and thus criticized for being shot
for commercial concerns. The theoretical discussions mentioned above were mainly concentrated around
the movements called public cinema, national cinema or domestic cinema. Failure of these discussions to
come out of the theoretical phase and proceed to the application phase has prevented the creation of an
industrial sector. Also failure of the theoretical and artistic perception in the field of cinema to internalize
the oral culture has stunted the culture industry as well and made it dependent upon the international
market. While the film industry became a sector in international markets by deriving inspirations from
the oral culture, it also became dominant within this county and turned into an important obstacle for the
domestic cinema industry. The movies made in the period from 1950 to 1980, which is the period taken
as sample range in this article, and inspired by the folk stories were also included in this process. Due to
the reasons expressed above, although the Turkish cinema started in that period, it has failed to make a
progress sustained by the oral culture, and therefore, the Turkish cinema is relatively behind the world
cinema sector today. In this article, the genres of the elements of the oral culture used in the Turkish cinema between 1950 and 1980 will be displayed and the process developed when these genres are abandoned
will be evaluated. Furthermore, the question of why the Turkish cinema has been unable to transform the
local and national culture codes as well as the folk stories in a fantastic manner will be examined with a
critical approach within the frame of cinema movements, directors and Yeşilçam.
Key Words
National cinema, folk stories, melodrama, mythology, culture industry.
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Bugün izleyicinin karşısına Batı
kaynaklı kültür formlarından beslenerek çıkan Türk sinemasının, aslında
1950 ile 1980 yılları arasında ayağına
kadar gelen bir fırsatı kaçırdığından
söz etmek mümkündür. Söz konusu
yıllar arasında millî sinema, ulusal sinema, halk sineması gibi tartışmalar
etrafında folklordan beslenerek biçimlenmeye çalışan Türk sineması “sinemanın entelektüelleri” tarafından
anlatı yapısının sıradanlığı, klişelerin
çokluğu ve sürekli aynı temaları (aşk,
iyi-kötü, yoksulluk, göç, köy) işlemesi
gibi sebeplerle eleştirilmiştir. Dönem
sineması kendisine yöneltilen bu ağır
eleştirilerden etkilenmiştir. Piyasa
filmi olarak adlandırılan bu filmlerin
evrimleşmelerine izin verilmemesi
ise halk anlatılarından ve diğer sözlü
kültür unsurlarından yararlanan bir
Türk sinemasının oluşmamasının temel nedenlerinden biridir. Sinemanın
geçirdiği bu dönemi ve geçiremediği
kültürel evrimi derinlemesine tahlil
edebilmek için sürecin başlangıcını
bir halkbilimci gözüyle değerlendirmek gerekir. Ancak bu geçişin layıkıyla kavranabilmesi için aynı dönemde
pek çok sanat yaratımında da benzer
süreçlerin işlediği hatırlanmalıdır.
Örneğin Cumhuriyetin ilk yıllarında
Orta Asya kökenli sanat yaratımları
ve adlandırmalar ön plana çıkarken
ilerleyen yıllarda bu durum yerini
Yunan mitolojisine bırakmıştır. İkinci yeni şiiri tam da bu anlamda okunabilecek bir yapıya sahiptir. Pek çok
ikinci yeni şairinin Türk mitolojisi
yerine Yunan mitolojisinden faydalanması benzer sonuçlar doğurmuştur.
Bu konuya halkbilimi penceresinden bakan araştırmacılardan biri de
Öcal Oğuz’dur. Oğuz Türkiye’de Mit
ve Masal Çalışmaları veya Bir Olumhttp://www.millifolklor.com

suzlama ve Tek-Tipleştirme Öyküsü
başlıklı makalesinde Grimm Kardeşlerin Masal ve Mitoloji yaklaşımları
ile Cumhuriyet’in başlarındaki Köy
ve Ergenekon yaklaşımlarını özdeşleştirerek Türk uluslaşma çabasının
başlangıçta masal ve mitoloji üzerine
kurulduğundan bahsetmektedir(Oğuz
2010: 40). Oğuz’un düşünceleri Türk
sineması bağlamında ele alınmamıştır. Oysa ki, Oğuz’un kurguladığı bu
özdeşleştirme Türk sineması için de
uygulanabilir görünmektedir. Ulusal,
millî ya da halk sineması gibi akımlar Türk sinemasının kendi sözlü
kültüründen beslenmesi gerektiğini
savunmuşlardır. Ancak tıpkı Türkiye Cumhuriyeti’nin masal ve mitoloji
üzerine kurduğu uluslaşma fikrinin
yarıda kalması gibi Türk sineması da
entelektüel kesim tarafından “ticarileşme”, basit anlatı yapısı” gibi nedenlerle katı bir biçimde eleştirilmiş ve
böylece mitoloji ve masal kurgusunu
tamamlayamamıştır. Hatta bu durum
Atıf Yılmaz tarafından şu biçimde dile
getirilmiştir.
“Biz kendi kültürümüzü bilmiyorduk. Ulusal sinema yaparken yerel kültürümüzü bilmiyorduk. Türkiye’nin
en büyük sorunu kültürsüz bir ülke olması. Batı’da bir sanatçı pop müziğini,
non-figüratif resmini yaparken Eski
Yunan’dan ve Rönesans’tan gelen birikimini kullanıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Bizim o kadar şansımız yok, bize
zorla empoze edilen Batı kültürü ile iş
yapmaya çalışıyoruz. Başka ülkelerin
teknolojisini getirip kullanabilirsiniz
ama kültürünü 60-70 yılda özümseyemezsiniz. Hepimiz, Amerikalı, İtalyan,
Fransız olmaya, onlar gibi sanat yapmaya yönlendirildik. Bu da mümkün
değil.”(Yılmaz, 1995: 274’ten aktaran
Kıraç 2008: 50)
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Atıf Yılmaz’ın o dönem için bahsettiği bu durum günümüzde kısmen
biçim değiştirse de hâlâ geçerliliğini
korumaktadır. O dönemlerde sözlü
kültürü sıradanlaştıran ve gerçek değerini kavrayamayan Türk sineması
günümüzde de benzer bir tavır sergilemektedir. Her ne kadar günümüzde
sözlü kültürden esinlenen ya da esinleniyormuş gibi yapan Türk sinemasının varlığından söz edilebilir olsa da
durum irdelendiğinde farklı sonuçlar
elde etmek mümkündür. Örneğin son
dönem sinema örneklerinden Dedemin İnsanları, Babam ve Oğlum, Ulak,
Prensesin Uykusu gibi filmler hâlâ
halk hikâyesi formatındadırlar ve epik
yasaları kullanırlar. Tüm bu iyi niyetli çabalar elbette önemlidir; ancak
kültür endüstrisini takip etmekte zayıf kaldıkları da açıktır. Elbette bu durumun tek sorumlusu sinemacılar değildir. Bu noktada halkbilimcilerin de
yapması gereken bir öz eleştiri olmalıdır. Disiplinlerarası çalışmaları bugüne değin pek az yürüten halkbilimciler
oluşturdukları metinleri tozlu raflara
kaldırıp adeta kamera kadrajının gelip onları fark etmesini beklemişlerdir. Oysaki halkbilimciler arşivlerinde
sakladıkları metinlerin keşfedilmesini
beklemeden bunları farklı sanat dallarının uygulama alanları ile birleştirme
yollarını keşfetmelidirler.
Bu keşfin yapılabilmesi için de sinema tarihinde halkbilim izlerinin titizlikle sürülmesi gerekir. Bunun izini
sürmek için 1930’lu yıllara dönmek ve
“hayal perdesinden beyaz perdeye” geçişi anlamlandırmak gerekir. Bu bağlamda makalede söz konusu geçiş ele
alındıktan sonra yeni dönem Türk sinemasının sektördeki durumu da tartışılacaktır. Araştırmacılar Türk sinema tarihini genellikle üç ana bölümde
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incelemektedirler. Birincisi Türk sinemasının doğumu olarak kabul edilen
1896 yılından 1950 yılına kadar süren
ve sinema tarihçileri tarafından bütün
olarak “tiyatrocular dönemi” olarak nitelenen dönemdir. Türk sinema tarihinin ikinci dönemi ise 1950’li yıllardan
başlayarak 1980’li yıllara kadar sürmüştür. Bu dönem de kendi içinde birçok bölüme ayrılmaktadır. 1950’den
başlayarak 1960’a kadar süren dönem
“sinemacılar dönemi” olarak kabul edilir. 1960’tan sonra 1970’lere kadar sinema dünyasına toplumsal gerçekçilik
hâkim olmuştur. 1960’lı yıllarda Halit
Refiğ tarafından önce halk sineması ve
sonrasında ulusal sinema kavramları
öne sürülmüş ve 1970’li yıllara kadar
devam etmiştir. Sonrasında ise 1970’li
yıllarda millî sinema dönemi başlamıştır. Yine 1970’li yıllarda genç sinemacılar ya da devrim sineması olarak
nitelenen bir dönem de var olmuştur.
Üçüncü dönem ise 1990’lı yıllarda
başlamış ve günümüze dek devam
etmiştir.1 İçinde halk sineması, millî
sinema, toplumcu gerçekçilik, ulusal
sinema, devrim sineması, Yeşilçam
sineması gibi dönemsel ve düşünsel
akımları barındıran Türk sinema tarihini kesin olarak dönemlere ayırmak
aslında mümkün görünmemektedir.
Akımları başlatan yönetmenler başka
bir akımın içinde de yer almaktadır ve
söz konusu yıl ayrımları kesin bir çizgiyi ifade etmemektedir. Ayrıca bu üç
dönem arasında yönetmen ve oyuncu
kadrosu, işlenilen konular, biçimsel
özellikler açısından da belirgin, net bir
ayrımdan söz etmek mümkün değildir.
19.yüzyılın son çeyreğinde saray
çevresinde başlayan sinema macerası
Tiyatrocular dönemiyle devam etmiştir. Bu dönemde Muhsin Ertuğrul’un
öncülüğünde tiyatro metinlerinden hahttp://www.millifolklor.com
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reketle sinema filmleri çekilir. Tiyatro
dili sinemada yoğun bir biçimde kullanılır. 1950’lere kadar süren bu dönemde sinema, tiyatrodan gelen anlatım
biçimlerini ve metinleri kullanmıştır.
Bu döneme yöneltilen genel eleştiriler
bir sinema dilinin oluşmasının gecikmesi ve tiyatro dilinin Muhsin Ertuğrul tarafından olduğu gibi sinemaya
aktarılması ile ilgilidir. Nijat Özön
Karagözden Sinemaya adlı kitabında
tiyatrocular döneminde faaliyet gösteren iki yapımevinin yöneticilerinin
sinema ile tiyatro farkını bilmediklerini ve bu nedenle Muhsin Ertuğrul’u
sinema alanında tek yönetmen olarak
görmelerinden bahseder. Özön bunun
sonucunda da Ertuğrul’un tiyatrocu
kimliğine göre oyuncuları, metinleri,
konuları seçtiğini belirterek çekilen
filmlerin birer tiyatro oyunu olmaktan
öteye gidemediğini söyler(Özön 1995:
21-22). Bu da sinemanın yalnızca bir
perde olduğu algısını perçinlemiştir.
Oysa ki sinema karagöz perdesinden
ya da tiyatro sahnesinden çok daha
farklı bir yapıya sahiptir. Sinema kendi başına dünyanın kültürel algısını
yönetebilecek devasa bir endüstridir.
Bugün Türk sinemanın bu algıyı yönetmedeki zayıflığında bu durumun
da payı olduğunu söylemek mümkündür.
1940’lı yılların başında tiyatro dışından gelen yönetmenlerin ve
oyuncuların da sinema filmleri çevirmesiyle başlayan “geçiş dönemi”
İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile
kesintiye uğramıştır. Esin Coşkun’un
Asiye Korkmaz’dan aktardığına göre
İkinci Dünya Savaşı öncesinde izlenilen filmler genellikle Avrupa’dan gelen operetler, müzikaller ve vodviller
iken, savaş yıllarında bunların yerini
Mısır’dan ve Amerika’dan gelen şar-
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kılı, türkülü, ağır melodram yapılı
filmler almıştır(Korkmaz 1997:52’den
aktaran Coşkun 25). Mısır üzerinden
gelen şarkılı, türkülü melodramlar
daha sonra Türk sinemasının ikinci
dönemi olarak nitelenen 1950-1980
dönemi arasında kendini biçimsel
özellikleri ile göstermiştir. Melodram
türünün uzun yıllar Türk sinemasında hâkim olması nedeniyle, geleneksel
anlatı yapıları melodramlar ile konu
ve biçim açısından ruh ikizi olmuş ve
bu durum daha sonra sinemanın ekonomik ve ticari açıdan bir dönüşüme
uğramasına yol açmıştır. Uzun yıllar
boyunca İstanbul merkezli yapımevleri tarafından Anadolu’daki sinema
salonlarından gelen talepler doğrultusunda halkın istediği filmler çekilmiş
ve ticari bir amaç güdülmüştür. Sinema Yazıları isimli kitapta yer alan
“Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler
Türk Filmlerinde Anlatı Yapısı Üzerine” başlıklı yazısında Nilgün Abisel,
son elli yıl içinde kültür hayatında
yerli filmlerin büyük ağırlık taşıdığı
bir dönem olduğunu söyler ve bu yıllarda yerli sinemanın, hem yıllık film
üretimi, artan salon sayısı, çeşitlenen
yaratıcı kadrosu ve seyircisiyle önemli bir ekonomik faaliyet alanı haline
geldiğini, hem de ülkenin tek popüler
kültür biçimi olduğunu belirtir(Abisel
1997: 123). Abisel’in bahsettiği hâkim
olan “popüler kültür biçimi”, içinde
halk anlatısının konu ve şekil özelliklerini barındırmaktadır. Bu tarz filmler ellili yıllardan başlayarak seksenli
yılların sonuna kadar çeşitli düşünsel
akımların içinde ve dönemin siyasi,
sosyal olaylarına göre şekillenmiştir.
O dönemde halk anlatılarından ilham
alınarak çekilen sinema filmleri toplumcu gerçekçi akımlardan etkilenmiş ve sonrasında millî ya da ulusal
sinema gibi akımların etkisinde gele-
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neksel sanatlardan beslenme çabasına
girmiştir. Bu iyi niyetli çabalar ticarileşen Türk sinemasının içinde kendine iyiden iyiye yer edinerek bir gelenek haline dönüşmüştür. Ancak Türk
sinemasının ticarileşmesinin kötü bir
şey olarak kodlanması ve de söz konusu ticari filmlerin anlatı yapısının
basitliğinin sözlü gelenekle bağdaştırılarak olumsuzlanması endüstriyel
bir sinema evriminin gerçekleşmesini
engellemiştir. Hem konu hem de biçim
olarak geleneksel anlatılardan faydalanan Türk sineması bu özelliğini bir
iki adım öteye taşıyamamıştır. Günümüzde halen bu özelliğini koruyan
Türk sineması bu nedenle eleştirilere
maruz kalırken söz konusu niteliğini
geliştirmek için de bir çaba sarf edememektedir.
Tiyatrocular döneminin ardından gelen sinemacılar dönemi Esin
Coşkun’un aktardığına göre yerli filmler için yapılan vergi indirimi ile başlamıştır. Coşkun’un aktardığına göre
bu dönemde vergi indirimiyle birlikte
film sayısı artmıştır ve dönemin en
belirgin özelliği tiyatrocuların etkisinden sinemanın kurtulmuş olmasıdır
(Coşkun 2009: 26). Nilgün Abisel o dönemde yapımcıların Hollywood filmlerinin ve popüler aşk romanlarının olay
örgüleri ile karakter yapılarını yerli
filmlere uyarladıklarını belirtir. Abisel
popüler romanların sıklıkla kullanıldığını; halk edebiyatından alınan aşk
ve kahramanlık öykülerinin değerlendirildiğini ve bunların anlatısal uylaşımlarının filmlere aktarıldığını söyler
ve bazı filmlerin daha karmaşık bir
dokuya sahip olmasının, bazı karakterlerin her şeye karşın “yapay”lığının
giderilememesinin bu uyarlama, kopya etme işleminin sonuçları olduğunu
belirtir (Abisel 1997: 125). Abisel’in
yaklaşımına göre halk edebiyatından
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uyarlanan bu tür hikâyeli filmler konu
ve içerik bakımından sıradan görünen
birer kopyadırlar. Bu yaklaşım bir
noktaya kadar kabul edilebilirken tıpkı Amerikan sinemasında olduğu gibi
bu anlatı yapısının ilerde geçireceği
dönüşüm hesap edilememiştir.
Halit Refiğ Ulusal Sinema Kavgası isimli kitabında Beyoğlu’ndaki
Yeşilçam sokakta çevrilen bu filmlerin
teknik açıdan kıt imkânlarla ortaya
çıktığı ve sanat kaygısı taşımadıklarından bahsederken, geleneksel Türk
temaşa sanatlarından beslenmeleri
nedeniyle de ulusal özellikler taşıdıklarını söylemektedir (Refiğ 1971: 89).
Refiğ’in bu yaklaşımını ticarileşen popüler sinema için bir aklama olarak
gören Abisel, dönemin eleştirmenlerinin ve aydınlarının sanatsal beklentilerine rağmen, sinemanın içinden,
yapılan filmlerin meşruluğunu savunmak için, “halk sineması”, “ulusal sinema” gibi açıklamaların geliştirildiğini söylemektedir (Abisel 1997: 125).
Halit Refiğ ile Abisel arasındaki yorum farkı sinemanın geleneksel sanatlardan beslenmesinin farklı algılarla
biçimlendiğinin de bir göstergesi olarak okunabilir. Ayrıca bu durum uluslaşma ve halkbilimi arasında kurulan
bağla da benzerlik göstermesi açısından ilginçtir. Halk kültürü ürünlerinin uluslaşma sürecinde kullanılması
olumlu ya da olumsuz pek çok açıdan
tartışılmıştır. Sinema için de benzer bir sürecin işlediği görülür. Halit
Refiğ’e göre o dönemlerde sinemanın
halk resmi, halk hikâyesi, meddah,
orta oyunu ve karagöz gibi halk sanatlarına yönelmesinin ekonomik temelli
olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu
durum hem Türk sinemasını hem de
diğer halk sanatlarını da yok saymaktan farksızdır (Refiğ 1971: 87). Refiğ’in
bahsettiği “yok sayma” gerçekleşmiş
http://www.millifolklor.com
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ve bugünün sinemasında halk anlatılarının konu ve şekil bakımından
hala ilk günkü gibi kullanıldığı görülmüştür. Dönemin yoğun eleştirilerine
karşılık devam eden ticari, popüler,
halk anlatısının şekil ve muhtevasını
kullanan sinema yapısı yönetmenlerin
sanat kaygısı ile kendi kendini yok etmiştir. Bu duruma en iyi örneklerden
biri bu 1952 yılında Ömer Lütfi Akad
tarafından çekilen Tahir ile Zühre ve
Arzu ile Kamber filmleridir. Alim Şerif Onaran’ın Akad ile yaptığı mülakatlardan oluşan Lütfi Ö. Akad isimli
kitabında söz konusu iki filmin ticari
kaygılarla Orta Doğu pazarının hedef
alınarak Bağdat’ta çekildiğini belirten
Akad, her iki filmin de taş baskılarda
yer alan halk hikâyeleri ile bir alakası olmadığını Orta Doğu pazarından
ticari bir pay almak için yapıldığını,
Amerikalıların yaptığı Şeyh Ahmet,
Şeyhin Oğlu gibi Arap piyasasına yönelik filmlere benzer, şarka ait masal
filmleri yapmak istediklerini belirtir.
Akad bu filmlerin senaryolarını kendisinin yazdığını söylerken olay örgüsünün basitliğine vurgu yapmak için
“padişah, oğlu, kızı, beğenip de alamamak” gibi klişelerin filmlerde sıkça kullanıldığını ifade etmiştir. Akad
mülakatın devamında bu filmleri yaparken çocukluğunda dinlediği halk
hikâyelerini sinemaya getirmek gibi
bir hedefinin olmadığından bahsederken filmlerin tamamen ticari olduğunu vurgulamıştır (Onaran 1990: 34).
Akad bu filmleri çektikten sonra kendi
yönetmen bakışını oluşturmuş ve sinema tarihçileri tarafından sanatsal
kaygı güden filmler olarak nitelenen
yapımlara yönelmiştir. Aynı zamanda
sinema tarihçilerinin birçoğu Akad’ın
çektiği bu iki filme detaylı olarak yer
vermemekte ve bu filmleri yönetmenin
http://www.millifolklor.com

sanat kaygısı gütmeyen piyasa filmleri
olarak nitelemektedir.
Ayşe Şasa Yeşilçam Günlüğü
isimli kitabında 1968 yılında Atıf Yılmaz ve kendisinin sinemada orta oyunundan, minyatürden faydalanmak
istemesinin eleştirmenlerce adeta bir
alay konusuna dönüştürüldüğünü
belirtmektedir. Şasa bir Batılı sinemacının filminde Gotik esin kaynaklarından söz etmesinin doğal olması
karşısında, Türk sinemacısının kendi
malzeme dünyasına yönelmesinin nedense hep eleştirildiğini belirtmektedir (Şasa 2002: 35). Şasa’nın tespit ettiği noktadan hareketle, bu tür
olumsuz yaklaşımların görmezden
geldiği en önemli nokta konu ve içerik bakımından sanatsal dönüşümü
sağlayabilecek filmler için folklorun
gerekli verileri içermesidir. Folklorun
uygulamalı halkbilimi alanına da giren bu yaklaşımı sayesinde herhangi
bir halk hikâyesi, tamamen uyarlanabilir ya da bambaşka bir bağlamda
yeniden üretilebilir. Ellili yıllarda bu
yeniden üretimin ilk şekilleri görülmüştür fakat sonrasında yeni biçimler
ortaya çıkmamıştır ve günümüzde de
filmler hala aynı konu ve biçim üzerine kurgulanmaktadır. Ellili yıllarda
piyasa filmi olarak nitelenen yapımların bir dönüşümün ilk şekilleri olduğunu kavrayabilmek için birkaç örnek
üzerinden gitmek yerinde olacaktır.
Örneğin 1978 yılında çekilen Evlidir Ne Yapsa Yeridir isimli filmde Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat
ile Şirin bir araya getirilmiş ve parodileştirme yöntemiyle bir güldürü olarak sunulmuştur. Filmde sözlü bellekte kahramanlaşmış karakterler ters
yüz edilir. Özellikle de kahramanların
kahramanlaşmasında büyük payı olan
aşka verdikleri değer modern dünyanın getirdikleriyle birlikte eleştirel bir
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okumaya tabi tutulur. Filmde Leyla,
Şirin ve Aslı’nın baskın kadın tipinde resmedilmesi modern dünyadaki
geleneksel aşk ve kadın imgelerine
karşı oluşturulmuş başkaldırının bir
yansıması olarak değerlendirilebilir.
1978 yapımı filmde Mecnun maço ve
saldırgan, Leyla asil, güzel ve bakımlıdır. Kerem kılıbık Aslı ise çalışan
kendi ayaklarının üzerinde durabilen
bağımsız bir kadın olarak resmedilir.
Ferhat’sa içki içen düzenbaz ve kılıbıktır, Ferhat’ın uğruna dağları deldiği Şirin de kilolu ve bakımsız bir kadın
olarak canlandırılmıştır. Bu durum
gönderme yapılan asıl hikâyelerde
âşık kahraman olan tiplerin, modernleşmiş sorunlarını temsil eden, birbirlerini anlamsal olarak bütünleyen
parodileşmiş tiplemeler olduğunu
göstermektedir. Bu filmde karakterler ve olay örgüsünün farklı temsilleri
yansıttığı görülmektedir. Bir diğer örnek ise 1963 yılında çekilen Leyla İle
Mecnun Gibi isimli filmdir. Bu filmde
Leyla İle Mecnun hikâyesi ile kimi
izleksel bağlar kurulmuştur. Bu bağlardan biri de Mecnun’un çöle düşerek
Leyla’yı aradığı sahnedir. Bu sahne
çöl yerine filmde İstanbul olmuştur.
Mecnun’u canlandıran Doğan karakteri aşkından çöllere düşmek yerine
İstanbul’un arka sokaklarında perişan
bir vaziyette Leyla’yı gece kulüplerinde aramaktadır. Bu da her iki anlatı
arasındaki ortak noktaları göstermektedir. Bu örnekler elli ve seksen yılları
arasındaki onlarca örnekten sadece iki
tanesidir. Bu iki örnekten de anlaşıldığı üzere aslında ilk başlarda Türk
sineması farkında olmadan ya da bilinçli bir biçimde Batı sinemasının Romeo ve Juliet ya da Külkedisi masalı
üzerine onlarca metin kurguladığı gibi
halk anlatılarını anlamsal ve biçimsel
açıdan dönüştürmüş ve yeni metinler
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ortaya çıkarmıştır. Bu metinler geçerliliğini hala korumakta ve günümüzde
de yenileri üretilmeye devam etmektedir. Batı sinemasında Romeo ve Juliet
bambaşka adlarla, bambaşka kurgularla ve farklı oyuncularla kimi zaman
aşk kimi zaman macera filmi olarak
karşımıza çıkar ya da bir bölümü filme esin kaynağı olabilir. Hatta Romeo
ve Juliet’te yer alan meşhur balkon
sahnesi tüm Hollywood filmlerinin romantik komedi klişesine dönüşür ve
bu pek çok kez yinelenir. Ancak Türk
sinemasında bu şekilde bir kullanımın
var olduğundan bahsetmek mümkün
değildir. Günümüz sineması biçim ve
anlam olarak folklor ürünlerini kullanmaktadır ancak bu ellili yıllarda
kullanılan örneklere benzemektedir.
Romeo ve Juliet’in klişelerini, basitliğini ve anlatı yapısını örnek alarak
bir endüstri oluşturulurken Leyla ile
Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile
Şirin’den esinlenen filmler “piyasa
filmleri”, “klişeler”, “anlatı yapısı basit”, “folklorik şark masalları” oldukları gibi nedenlerle geri çevrilmişlerdir.
Gerçekleşmesi gereken değişimin
iki boyutu olduğunu belirtmek gerekir. Birinci boyut geleneksel anlatı
yapısını konu, içerik, biçim, karakterler, olay örgüsü gibi bağlamlarda kullanan Türk sinemasının, yıllar içinde
bu yapıyı geliştirerek Türk mitolojisi üzerine kurgulanmış bir bağlama
oturtamamasıdır. Sözlü kültürden
beslenerek büyüyen bir ağacın yıllar
içinde yazılı, görsel, sözlü meyveler
vermesi gibi Türk sineması da sözlü
kültürden beslenerek bugünün “modern bir mitolojisine” dönüşebilirdi.
Ancak bu dönüşüm yarım kalmış ve piyasa filmleri diye tabir edilen aslında
“modern mitolojik Türk sinemasının”
bir prototipi olabilecek filmlere her zaman önyargı ile bakılmıştır. Bu olumhttp://www.millifolklor.com
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suz yaklaşımlar kimi yönleri ile haklı
iken gelecekte gerçekleşmesi gereken
dönüşümün de önünü tıkamıştır.
İkinci boyut ise piyasa filmleri
olarak nitelenen ve uzun yıllar halk
edebiyatı uyarlamaları ile birlikte aşk,
köy, göç gibi konuları işleyen filmlerin
Türk sinemasına yerleşmesinin başlangıcı II. Dünya Savaşı esnasında
Mısır’dan gelen melodramlara dayanmaktadır. Bu tür filmler uzun süren
hâkimiyetleri nedeniyle sinema tarihçileri tarafından eleştirilmişlerdir.
Eleştirmenler için bu filmler klişelerle
doludur ve halk anlatılarının konu ve
biçim özelliklerini almıştır. Ancak tıpkı Amerikan sinemasında olduğu gibi
melodramlarla başlayan ticarileşmenin kendini aşarak bir endüstriye dönüşmesi mümkün olmamıştır.
Ayşe Saşa Yeşilçam’da ‘dram’ geleneğinin olmadığını, bunun yerine
‘melodram’ yapısının olduğunu söyler:
Türk sinemasının dramatik kalıplara her tutunmak istediğinde ırsî
bir yatkınlıkla seferber ettiği, aslında
dramatik değil epik yapıdır. Hayırla
şerrin, ‘iyiyle kötünün’ çatıştığı, kötünün iyiye galebe çaldığı epiktir. Bu
ortamda sürekli olarak melodramı
gündeme getiren, epik ve dramatik
türlerin sanatçı varlığına yükledikleri karşıt çekimlerdir. Bu durumun bir
türlü kavranamamış olması da bir tür
zanaatsal cahillik, bilinçsizliktir… Batılı ideoloji olan toplumculuğun bizde
bir türlü Batılı bir dramaturjiye oturtulamaması, toplumsal-psikolojik konular işleyen Türk romanları kadar,
Türk filmlerini de sakatlıyor.” (Şasa,
2002:53)
Şasa’nın belirttiği epik ve görüntü arasındaki bu uzaklık, sinemanın
epiğe olan mesafeli yaklaşımından da
kaynaklanmaktadır. Sinema epiğin
tarih içinde uğradığı mit, ritüel, masal,
http://www.millifolklor.com

destan ve halk hikâyesi dönüşümünü
tersine çevirerek halk hikâyesinden
mitolojiye doğru yeni bir döngüyü başlatamamıştır.
Esin Coşkun Türk Sinemasında
Akım Araştırması isimli kitabında
Türk sinemasının aslında gerçek anlamda bir akım yaratamadığından
söz ederken Ekspresyonizm ya da diğer akımların sanatın her dalında biçimsel değişiklikler yarattığını ancak
Türkiye’de farklı siyasal ve sosyal dönemlere girildiğinde sinemada sadece
işlenen konuların değiştiğini, biçim
olarak herhangi bir değişikliğin gerçekleşmediğini söylemektedir. Sadece konusal özelliklerin değişmesinin
bir akım yaratamayacağını belirten
Coşkun, 1950’lerden itibaren Türk
sinemasında gelişen akımların birer
“moda” olduğunu söylemektedir (Coşkun 2009: 11). Moda olarak nitelenen
1950-1980 yılları arasındaki Türk sinemasının bu akımdan sonra geçeceği ya da geçmesi gereken aşama fark
edilememiştir. Bu noktada diğer ülkelerin sinema tarihlerine de göz atmak
gerekir.
Coşkun sözü edilen kitabında bu
sorulara -Amerikan sineması özelinde- Türk sinemasını Amerikan sinemasına benzetmekte ve Amerikan
sinemasında da herhangi bir akımın
olmadığını, ticari ve kapitalist sistemin egemen olduğunu, bağımsız sinemacıların yönetmen bakış açısıyla
kendi filmlerini çektiklerini söylemektedir (Coşkun 2009: 11). Yeşilçam
sineması ile Amerikan sinemasını
hem biçimsel hem de ticari kaygılar
açısından benzer bulan bu yaklaşımlardan da anlaşıldığı gibi, Amerikan
sinemasının bugün geldiği noktaya
bakıldığında, Türk sinemasının sanat
ve akım kaygısı nedeniyle bir çıkmaz
sokağa hapsedildiği görülmektedir.
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Türk ve Amerikan sinemasının söz
konusu benzerliğinden Mehmet Aslantepe Popüler Sinema Filmlerinde
Hikâye Anlatıcısı başlıklı makalesinde bahsetmektedir. Aslantepe’ye göre
Hollywood sineması başlangıcından
bu yana hem anlaşılır olma hem de ilgi
çekici olma özelliklerine sahiptir. Bu
özellikleri Amerikan sinemasının başlangıcından bu yana hikâyeler anlatışına ve hikâyelerin anlatım yollarına
bağlayan Aslantepe bu özelliğin uzun
yıllar boyunca küçük değişiklikler ile
devam ettiğini belirtmiştir (Aslantepe 2008: 239). Bugünlerde sinema
endüstrisinin hakimi olan Amerikan
sineması ile 1960’lardaki Türk sinemasının başlangıç noktaları arasında
paralellik kurulabilir. 1960’lı yılların
Türk sineması da tıpkı Amerikan sineması gibi kendi ivmesini hikâyelerden
ve hikâye anlatım yollarından almıştır. Ne var ki Amerikan sinemasının
aksine Türk sinemasının talihsizliği
aldığı eleştirilere, teknolojik yetersizliklere, yeni sanat akımlarına yenik
düşmesidir. Aslantepe aynı yazısında
senaryo yazmak için öncelikle hikâye
anlatmada başarılı olunması gerektiğini vurgularken 1980 yılından itibaren Amerika’da senaryo yazma eğitiminin gelenekte yer alan hikâyelerin
anlatı çatısı üzerine kurgulandığını
söyler. Aslantepe yazısının devamında senaryo eğitmenlerinin Campell
ile Jung’dan yararlandığını anlatır ve
günümüz Amerikan sinemasının mitolojik anlatılarını Jung ve Campell’ın
yaklaşımları ile çözümlemeye çalışır
(Aslantepe 2008: 238). Günümüz Türk
sinemasında mitolojik bir çözümlemeye konu olabilecek film sayısı çok azdır
ve 1950’lerde başlayan halk anlatısı
sürecinin 1980’lerde durma noktasına
gelmesi bu durumda etkilidir.
Bir halk anlatısının şekil değişti-
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rerek sinema filmine dönüşmesi biçimsel açıdan bakıldığında iki farklı metin türü arasında bir geçişi ifade eder.
Bu geçiş esnasında halk anlatısının
bünyesinde bulunan anlamlar, kalıplaşmış ifadeler; sinema filminin sahnelerinde kimi zaman kendisine yer
bulurken kimi zaman da bu unsurlar
tamamen yok olabilir. Sinema filminin
aslî amacı göstermektir. Bu gösterme
esnasında senaryo aşamasından başlayarak yönetmen ve diğer yaratıcı
unsurların da etkisiyle “kurgu” denilen ve tek başına anlamlı bir bütünü
ifade eden bir yapı ortaya çıkmaktadır. Türk sinemasında gerçekleşen bu
bilinçli dönüşüm bir sonraki boyuta
geçememiş ve kültür endüstrisi oluşturamamıştır.
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DERİN KÖKLER BELGESELİNE
GÖRSEL ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ
A Visual Anthropological Review on Documentary of Derin Kökler

Osman Nuri YÜCE*
ÖZ
Bu çalışm ada halk kültürü unsurlarının akarfilm e aktarım ı konusu, Derin Kökler belgeseli ö r
neğinde incelenm iştir. İncelem e, Derin Kökler belgeselinin, içerik ve yapısal açıdan ne gibi özelliklere
sahip olduğu ve diğer belgesel film lerden ne gibi farklarının olduğu sorularından hareketle belgeselin
yönetm eniyle yapılan m ülakat verilerinin analiz edilm esi ve belgesel bölüm lerinin izlenm esi aracılı
ğıyla sonuçlandırılm ıştır. A yrıca belgesel bölüm leri, karakteristik özellikleri açıklanarak konularına
göre sınıflandırılm ış, bu sınıflandırm a ise Sedat V eyis Örnek’in Türk H alkbilim i adlı k itabın da “H alk
bilim i K adroları” olarak nitelendirdiği konu başlıklarına göre yapılm ıştır. İncelem ede belgesel film
ve etnografik film kavram larından hareketle, Derin Kökler belgeselinin halk kültürü odaklı çalışm a
lar içerisinde nerede durduğu açıklanm ıştır. B elgeselin kün yesi ise şu şekildedir: Derin K ökler: Alper
T unga Özdem ir yönetm enliğinde yapım ına 2004 yılında başlanan beşer dakikalık bölü m lerle TR T ’de
yayınlanan ve toplam da 350 bölüm den oluşan bir belgesel film serisidir. Bu belgesel film serisinin
çekim süreci yaklaşık dört yıl sürm üş ve 2007 yılında çekim leri tam am lanm ıştır. Belgeselin en önem li
özelliği beşer dakikalık süre içerisinde konu aldığı geleneği başından sonuna kadar izleyiciye su nm a
sıdır. B elgeselde yeni kuşaklara aktarılacak ölçüde estetik b ir yapı bulunm aktadır. Bu durum da halk
kültürü un surlarının tanınıp korunm ası açısından önem li bir konum dadır. Bu çalışm aya göre halk
kültürü unsurlarının popüler bir uzantısı olan Derin Kökler belgeseli; halk kültürünün korunm ası,
gelecek kuşaklarca tanınm ası ve araştırm acılara kaynak olm ası bakım ından önem li bir yere sahiptir.
A n a h t a r K e lim e le r
Derin Kökler, B elgesel film , Etnografik Film , Görsel A ntropoloji
ABSTRACT
In this study to transfer the elem ents o f folk culture on film , Derin Kökler docum entary, taken as
exam ples. The review , features o f Derin K ökler docum entary such as content and w hat is the structural
aspects and differences than other docum entary. The review concluded as analyzing the data which
collecting by an interview with docum entary director and m onitoring the docum entary sections. In
addition, the parts o f docum entary were classified according to their subjects and the general characteristics o f parts were explanied.This classification m ethodology is m ade according to the topics in which
described as ‘H alkbilim i K adroları’ in the book o f Sedat Veyis Örnek n am ed “Turkish F olklore” . Notions
o f docum entary and ethnographic film m ovem ent exam ination, where the stops w ill b e announced in
the Derin K ökler oriented works o f folk culture. Identification o f the docum entary: Derin Kökler: The
construction started in 2004, directed by A lper Tunga Özdem ir publish ed at TR T sections and a total o f
five m inutes o f a docum entary film series consisting o f 350 chapters. This lasted for about four years the
process o f sh ootin g a docum entary film series, and shots were com pleted in 2007. The m ost im portant
feature o f the subject within five m inute docum entary which p resents the view er from b egin n in g to end
the tradition. T here are substantially transferred to new generations in the docum entary, an aesthetic
structure. This situation is not only im portant for the protection o f the recogn ized elem ents o f folk culture. A ccording to this study, Derin Kökler docum entary study o f folk culture, folk culture, protection,
recognition o f future generations and researchers have an im portant place in term s o f bein g the source.
K ey W ord s
Derin Kökler, D ocum entary Film , E thnographic Film , V isual A nthropology
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“Hiçbir imge tek başına var olamaz.”
Ulus Baker
G iriş
Bir toplumun “modern” olabilmesi
için onun başta gelen etkinliklerinden
birinin görüntü üretm ek ve tüketmek
olması ve bizim gerçeklik üzerindeki
taleplerim izi belirleyecek olağanüstü
güçleri bulunan, kendileri de birinci el
deneyimin im renilen vekilleri olan gö
rüntülerinse ekonominin sağlığı, yöne
timin kararlılığı ve kişisel mutluluğun
elde edilmesi için vazgeçilm ez hale
gelmesi gerekir.” (Sontag, 2011:26)
Sontag’ın bir tür “modern gereklilik”
diyerek vurguladığı görüntünün, bu
alıntı özelinde düşünüldüğünde moderniteyle birebir ilişki içerisinde ol
duğu görülmektedir. Modern dünya
nın önemli duyularından biri de görme
duyusudur. Walter Benjam in’in aktar
dığı Fransa’da modern çağda başlayan
ve etrafı camlarla çevrili pasajlar b u 
nun bir kanıtıdır. Yine modern dönem 
de dükkânlara vitrin bölümlerinin k o
nulması da bu duruma dair açıklayıcı
bir örnektir. Fransız ihtilalı sırasında
1973 yılında Fransa Kralı 16. Louis’in
halka açık bir törenle öldürülmesi
“görme”nin etkisini gözler önüne seren
bir olaydır. Lous’in kam uya açık bir b i
çimde idam edilmesi, kralın kamusal
kişiliğini de öldürecek güce sahiptir.
Kamusal kişiliği öldüren olay kralın
idam edilmesi değildir. Krallığa bir
nefret olarak dile getirilip bu duruma
başkalarının da tanık olması biçimde
öldürülmesidir. Çünkü bir kralın idam
edilmesi veya öldürülmesi ilk kez o dö
nemde yaşanmış olan bir olay değildi.
M odern paradigm ada görüntü gerçekçilik ilişkisi birbiriyle örtüşen
bir ilişki biçimiydi. Yani bir olgunun,
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olayın görüntüsü onun gerçekliğini
göstermesine yetiyordu. Ama günü
müze yaklaştıkça popüler deyimle
“görüntü bom bardım anı” durumuna
gelen süreç, görüntünün bir nevi ger
çekliği gasp ettiği halini ortaya çıkar
dı. Görüntü sadece bir olayın temsili
olduğu yönünde fikirler ortaya çıktı.
H atta birçok alanda gerçek dünyanın
yerini görüntü dünyası aldı.
Görüntünün öneminin bu dere
ce yüksek olduğu döneme denk gelen
kültürü koruma çalışmaları da gö
rüntüyü, kültürün korunm ası veya
yaşatılm ası amacında, bir araç olarak
kullanmaktadır. Bu araçlar da günü
müzde iki başlık altında ortaya çıkar.
Bunlardan ilki fotoğraf diğeri de h a 
reketli filmdir. M akalenin konusuyla
doğrudan ilişkili olması bakım ından
hareketli filmin yapı ve işlevini kısaca
açıkladığım ızda bugün gelinen nokta
daha net görülecektir.
H areketli film günümüzde sinema
olarak tabir edilmektedir. Sinema ise
genel olarak bir sanatsal deneyim ala
nı olarak kabul görmektedir. İşlevsel
açıdan sinema önemli değişim süreçle
rinden geçmiştir. Sinemanın ilk etapta
sadece eğlence amaçlı etkinlik olarak
tüketildiği durumdan, kâr amaçlı bir
tüketime, ardından da gerçeklikle bes
lenip, bir tür belge veya bir tür temsil
tarzı olarak tüketim ine geçiş süreci
yaşadığı değişimi gözler önüne serer.
Bu süreç, birbirinden tamam en k op
muş radikal bir değişim değil, aksine
birbirleriyle bağlantılı, girift bir deği
şim sürecidir. Sinemanın geçirdiği bu
süreç sinemada bir takım türlerin ve
alt türlerin doğmasına sebep olm uş
tur. Bu alt türlerden biri de belgesel
sinema türüdür.
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Paul Rotha, sinemanın modern
üretimin diğer herhangi bir dalına
çok benzer olarak, bir endüstri şek
linde geliştiğini ve onu yönlendiren
etmenin, kişisel kar amacıyla yapılan
üretim olduğunu söyler. Ayrıca yaza
ra göre eğlence, sinema üretiminde
temel amaçtır; ancak eğlence filmleri,
düşüncenin daha yüksek standardın
dan uzak olarak tehlikeli bir toplum 
sal yaklaşım sergilemektedir.” (Rot
ha, 2000:56) Sinemanın, belgesel film
üretimine kadar gerçekçilikten uzak
kaldığını ve bu durumun sebeplerini
açıklayan Paul Rotha, belgesel film le
re zemin hazırlayan unsurun, bu tür
filmlerde gerçekçiliğin niteliklerinin
işlenmesiyle kristalleştiğini belirt
miştir. Çağdaş sinema geleneğinden
koparak gerçek dünyayı yansıtmayı
amaçlayan yani ekran üzerine sente
tik yapıdan çok gerçek dünyayı yerleş
tirmeyi planlayan bir oluşum olarak
ortaya çıkan belgesel film, günümüzde
toplumun, kültürel, toplum sal ve es
tetik tutumlarını konu edinmektedir.
Belgeseller, ilk örneklerinde hayatın
tümünü konu edinmiş, bugünkü tem 
sillerinde ise zamanla kendi içerisinde
özgün alanlara ayrılmıştır. Bu alanlar;
Siyasi belgeseller, eğitim belgeselleri,
tanıtım belgeselleri, tarih belgeselleri,
doğa belgeselleri, gezi belgeselleri, eği
tim belgeselleri ve etnografik belgesel
türleridir. Bu belgesel türlerinden m a
kalede halk kültürü ürünlerinin işlen
mesiyle yakından ilişkili olduğu için
etnografik film üzerinde durulacaktır.
Etnografik filmin kuram sal an
lamda çatısını oluşturduğu alan görsel
antropoloji alanıdır. Görsel antropolo
jinin çerçevesi, görüntü teknolojisinde
ki gelişmeler paralelinde, 1839 yılında
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fotoğraf m akinesinin icadı ve ardından
1895 yılında hareketli film m akinesi
nin icadından sonra çizilmeye başlan
mıştır. Görsel antopolojinin başlangıç
noktasını 19. yüzyıldan itibaren araş
tırmacıların, alan araştırmalarında,
kültüre dair verileri görsel teknoloji
kullanarak kaydetm eleri oluşturm uş
tur. A ntropolojinin alt alanı olan bu
alanın netleşmesi fotoğraf veya film
yoluyla yani görüntüyle belgelemeyle
ve görsel gerecin antropolojik açıdan
değerlendirilm esiyle gerçekleşmiştir.
“Öncülüğünü A lfred Cort Haddon,
Baldwin Spencer, Franz Boas, Margaret M ead ve Gregory Bateson gibi
isimlerin yapmış olduğu görsel ant
ropolojinin kavram sal olarak ifade
edilmesi ancak II. Dünya Savaşından
sonra mümkün olmuştur. Alan araş
tırmasında ele alınan kültürlerin gör
sel kayıtlarının yapılmasıyla başlayan
görsel antropoloji farklı toplum ve
kültürlerde insan davranışlarının ve
maddi kültür ürünlerinin, görsel ve
algısal çalışmasını içeren; yine görün
tüler yoluyla betimleme, çözümleme,
iletişim ve bunların yorumuna daya
nan görülebilir kültürel sistemlerin
antropolojisidir.“(Yıldırım: 2004)
“Tem eli görsel malzemenin ant
ropolojik açıdan değerlendirilmesine
dayanan bu alanda iki temel yaklaşım
biçim i vardır. Bunlardan ilki etnogra
fın araştırma sürecinde doğrudan elde
ettiği yani kendisi tarafından kaydedi
len görüntüler veya kendisi tarafından
kaydedilmesine yönlendirilen görsel
gerecin çalışılmasıdır. İkinci çalışma
biçimi ise başkaları tarafından elde
edilen görüntülerin antropolojik k ay
gılarla çözümlenmesidir. Burada, gö
rüntülerin alan araştırm ası sonucun
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da elde edilmiş belirli bir etnografyaya
ait görüntüler olması mümkün olduğu
gibi, üzerinde çalışılacak görüntülerin
hatıra fotoğrafları, anı olması için çe
kilmiş videolar, ticari filmler ya da her
türden televizyon program ı gibi görsel
malzemeler de olması mümkündür.”
(Yıldırım, 2004) M akaleye konu oluş
turan “Derin Kökler” isim li belgesel
film, yukarıda bahsedilen çalışma b i
çimlerinden ikincisini kapsamaktadır.
Etnografik film, görsel antropolo
jinin ikili yapısına benzer nitelikte bir
algıya sahiptir. İçerisinde insan olan
tüm filmlerin etnografik film olduğu
yaklaşımı ve etnografın kendi elde
ettiği görüntülerin veya elde edilm esi
ne yönlendirdiği görüntülerin yorum 
lanm ası yaklaşım ı iki tem el görüşü
açıklar. Robert Flaherty, Jean Rouch,
John M arshall etnografik filmin öncü
isimleridir. Robert Flaherty’nin 1922
yılında yapm ış olduğu Nanook o f The
North (Kuzeyli Nanook) isimli belgesel
filmi, bu alanda çekilmiş ilk etnografik
film olarak kayıtlara geçmiştir. Nanook of The North kimi araştırmacılar
tarafından da ilk belgesel film olarak
nitelendirilir. İlk etnografik filmlerde
temel konu kültürel tutumlardır. Nanook o f The North isimli belgesel film 
de hayatın tümü kaydedilirken, diğer
belgesel filmlerde “hayattan bir kesit”
kaydedilmiştir.
Görsel antropolojide film sade
ce bir araçtır, asıl odak noktası alan
araştırmasıdır. Film lerin estetik veya
ticari amaçları minimal ölçüdedir. Bir
kültüre ait özel davranışların görsel
kayıtları film yoluyla oluşturulur ve
son tahlilde bunlar kitlelere iletilir.
Yani etnografik malzemenin görsel
olarak iletilmesi amaçlanır. Derin
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kökler belgeselinde de kültüre dair
belirleyici kodların kitlelere duyurul
ması hareketli film yoluyla gerçekleş
tirilmiştir. Derin Kökler belgeseli, k a 
baca değerlendirildiğinde etnografik
bir belgesel olup olm adığı tartışılır.
Ancak Derin Kökler’i etnografik ola
rak değerlendirmemiz, bu belgeseli
etnografik kaygılarla yorumladığımız
içindir. Derin Kökler belgeseli doğru
dan halk kültürünü konu alır.
Derin Kökler belgesel filmi TRT
iç yapım ı olarak, Alper Tunga Özdemir yönetm enliğinde yapımına 2004
yılında başlanmıştır. TRT IN T M ü 
dürü Aslan Küçükyıldız’ dan gelen,
beşer dakikalık bölüm lerle gelenekler
ve görenekler hakkında bir program
teklifiyle başlayan süreç yaklaşık 4 yıl
sürmüştür. 2004 yılından önce ise A l
per Tunga Özdemir tarafından 174 b ö 
lüm den oluşan “Bilim ve Yaşam ” isim 
li bir belgesel çekilmiş ardından Derin
Kökler’in yapım süreci başlamıştır.
Yapım sürecinin başlamasıyla
birlikte yönetmen Alper Tunga Özde
mir, H alkbilim i konusunda Prof. Dr.
M. Öcal Oğuz, Prof. Dr. M. Muhtar
Kutlu, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın ve
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ile görüşe
rek içeriğin çerçevesini belirlemiştir.
Belgesele ilk etapta TRT tarafın
dan “Töre” ismi önerilm iş daha sonra
bu isim “Kökler” olarak değiştirilm iş
ardından geleneğe referans olması
bakım ından Ahmet Z. Özdemir tara
fından önerilen “Derin Kökler” ismi
kullanılmıştır. Derin Kökler ismiyle
2004 yılı Ekim ayında başlayan belge
sel, beşer dakikalık bölümler halinde
sürmüş ve 2007 yılında sona ermiştir.
Bu süre zarfında ise 350 bölüm lük bir
belgesel film serisi oluşturulmuştur.
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Belgesel, beşer dakikalık b ö
lüm lerle TRT’de yayınlanmaktadır.
Bölümlerin beş dakika olması TRT
kurumunun projeyi bu şekilde öngör
mesinden kaynaklanır. Dolayısıyla bu
belgesel film serisinde yaşamın bütü
nü kayıt altına alınmazken yaşamdan
sadece bir kesit, kaydedilmiştir.
Yönetm en Alper Tunga Özdemir,
belgeselin ortaya çıkışını şu şekilde
özetlemektedir:
“Gazi
Ü niversite
si Türk H alkbilim i Bölümü B aşka
nı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile görüşmem
sonrasında ne yapm am gerektiği tam
olarak netleşti. UNESCO’nun “Somut
Olmayan Kültürel M irasın Korunm a
sı Sözleşmesi” kapsam ında altı çizilen
koruma politikalarını öğrendim. B el
geseli yapm ak için yola çıkma sebebim
de söz edilen korum a konusuna görsel
bir katkı sağlamak içindi. Yeni k u 
şaklara taşınabilme ölçüsünde estetik
kaygılar temelinde kültüre, geleneğe
yukarıdan değil içeriden bakarak bir
belgesel serisi oluşturm ayı planla
dım.” Alper Tunga Özdemir’in aktar
dığı “geleneğe içeriden bakma” gerek
Avrupa’da gerekse Türkiye’de halk
kültürü konularını içeren belgeseller
de sık rastlanılır bir durum değildir.
Kameranın açısından filmin kurgusu
na kadar birçok olgu bir arada değer
lendirildiğinde ortaya çıkan belgesel
film, yönetmenin veya senaryo yaza
rının konuya hangi kaygılarla hangi
açıdan baktığı hakkında bize ipuçları
vermektedir. Alper Tunga Özdemir
bu konuyu şu şekilde açıklamaktadır:
“Belgesellerde genellikle ağdalı, şiirsel
dil ve şiirsel bir dış ses kullanılırdı. Bu
dış ses ya da metin belgeseldeki ger
çeklikle uyumlu olmaz, yönetmenin,
metin yazarının kafasındaki gerçeğin
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aktarılması biçim inde olurdu. K am e
ranın bir otorite aracı olarak hakim
bir duruşu, açısı vardı. Bir gelenek
çekilm ekteydi ama çekenler o geleneği
icra edenler gibi yani onlar gibi olam ı
yordu. “Onlar” program ın m isafiriydi
ler. Kendilerini nasıl ifade edecekleri
ni tam olarak anlayamıyorlar dahası
kendi hallerine bırakılmıyorlardı. B el
gesellerden söz ederken elbette h epsi
ni kastetm ek mümkün değildir. Ancak
Avrupa’da ve ülkemizde genel anla
yış, kültürel, antropolojik, sosyolojik
ya da doğa belgesellerinin uzaylılar
tarafından yapılıyor gibi bir hisle çe 
kiliyor olmasıydı. İyi de gerçekte bu
insanlar, çekim ekiplerini davet etm e
yen, edeplerinden ekibe kapıyı açan
bu insanlar ne düşünüyor, kendilerini
nasıl anlatmak istiyorlardı? Bence asıl
sorun buydu. M alzem e olarak görülen
bu insanlar ve kültürlerine karşı ger
çek bir saygı ve anlama hissedilm e
den bu belgeseller yapılıyordu. Ben
sanıyorum Derin K öklerde kam erayı
saygıyla onların ayaklarının dibine in 
dirdim. Çekim köylülerle benim en son
düşündüğümüz, en son yapılması ge
reken bir “vazifeydi” asla biricik ve ön 
celikli değil.” Alper Tunga Özdemir’in
aktardığı bu süreç, UNESCO’nun da
dikkatini çekmiş ve geleneğe içeriden
bakan bir belgesel olarak değerlendi
rilen “Derin Kökler” Prof. Dr. Muhtar
Kutlu’nun önerisiyle UNESCO’nun
amblem kullanm a hakkını verdiği ilk
belgesel filmdir.
Derin Kökler belgesel filmi otan
tik olanı yerel bir dille ifade eden ya
pıtlardan biridir. Filmde konu alınan
gelenek, bu geleneğin içinde bulundu
ğu özelliklere paralel bir üslupla k a 
meraya alınmıştır. Bu durum da Sedat
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Veyis Örnek’in tabiriyle “hem otantik
olma titizlikleri hem de yerel özellik
leri yansıtma” (Örnek, 2000:42) bakı
mından dikkati çeken bir unsurdur.
Belgesel kapsam ında Anadolu’nun
büyük bir kısm ı gezilmiş, periferide
kalan bölgelerde ise konular işlenm iş
tir. Bölümlerin birçoğuna bakıldığın
da şehir m erkezlerinde bulunan k ü l
türel öğeler yeterince işlenmemiştir.
Bu kapsamda Alper Tunga Özdemir
durumu şu şekilde açıklamaktadır:
“Dil ile tavır arasında tavır ile üslup
arasında bir takım farklar bulunm ak
tadır. Tavır içsel, kültürel bir kayna
ğa gönderme yaparken, üslup bir dü
zenleme, akıl ve sonradan edinmişliği
ifade eder. Tavırda akılla örülmüş bir
bilgi pek yoktur, coşkuludur. Ü slup
ta ise bir biçimlendirme, dış dünyaya
dikkat ve mesaj kaygısı vardır. Üslup
kişiseldir. Tavır ise toplumsaldır. D il
de tavır bize antropolojik bir yol çizer.
Tavırın beslendiği kaynak kültüreldir.
Tavır bir iddia ve tarih içerir. Somut
Olmayan Kültürel M iras kapsam ın
da çektiğim Derin Kökler Anadolu’da
Zaman ve Sayyahların İzinde belge
sellerinde konu ile ilgili konuşanlarda
aradığım tek şey tavırdı.” Konuların
belirlenm esinde yönetmen alan araş
tırması yapm ış ve bu ön araştırm a
dan dört - beş gün sonra çekimlere
başlanmıştır. Belgeseli çeken ekip ve
belgesele konu olacak olan ekip çekim
planına göre hareket etmiştir. B elge
selde kişilerin belirlenm esiyle ilgili
olarak Alper Tunga Özdemir “Benim
için önemli olan şey kişinin tavır sa
hibi olması, yerel dili en rafine haliyle
konuşuyor olması ve yetmiş yaşların
dan daha yaşlı olmasıdır. Böyle birilerini bulduğum an konunun önemi
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yoktu benim için.” Bu kapsamda “Ta
laka” isim li bölüm ü örnek gösterebili
riz. Talaka bölümünde gerçek bir konu
yoktur. Karabük’ün Acıağaç K öyünde
bulunan üç kişinin dil ve tavır ağırlıklı
karşılıklı konuşm aları kaydedilmiştir.
Kabaca değerlendirdiğimizde şehir
hayatında geleneği oluşturan kültürel
kodların “özgünlüğünün” zedelendiği
düşüncesi, günümüz etnografların da
olduğu gibi etnografik belgesel yapım 
cılarının da dikkatini köylere yönelt
mesine sebep olmuştur.
Derin Kökler, yayınlanm ış 180
toplamda ise 350 bölümden oluşm ak
tadır. Başlıca el sanatları, çocuk oyun
ları, düğün gelenekleri, geçiş dönemi
ritüelleri, sohbet toplantıları, dini ve
geleneksel kutlamalar, halk mutfağı
gibi geniş bir yelpazeye yayılan k onu
ları kapsamaktadır. Alanda yardımcı
olan kaynak kişilerin bilgileri, görsel
anlamda mekânı, insanı ve doğayı
kapsayan estetik bir bütün arayışı gibi
faktörler konuların belirlenm esinde
etkili olmuştur. Alper Tunga Özdemir
konuların nasıl belirlediği konusunu
“herhangi bir yöreye gittiğim zaman
kafam da sadece o yöre olur. O yörey
le ilgili bilgiler ararım. Bu arama sü
recinde resm i kurumlara pek temas
etmem. Çünkü dışarıdaki halk bu k o
nularda resm i kurum lardan çok daha
detaylı olguları biliyor. Gittiğim çoğu
yerde de belgesele konu olarak düşün
düğüm gelenek bugün uygulanmıyor.
Gittiğim yerlerde insanlar, köylüler
geleneğin geçmişte uygulandığı şekliy
le belgesel için canlandırm a yapıyor
lar” şeklinde ifade etmiştir.
Herhangi bir film yapm ak için b i
çim sel olarak ve ana hatlarıyla iki yol
izlenir. Bunlardan ilki çekim, diğeri
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ise kurgudur. Çekim esnasında kayde
dilen görüntüler kurgu masasında bir
dizi işlevden geçerek elde edilm ek is 
tenen bağlam a göre temizlenir. Filmin
büyük çoğunluğunda kayıt edilmiş
olan ancak belli kriterlere uymayan
(görüntülenen
kişinin
konuşm ala
rındaki hatalar, bakış açısı, etraftan
gelen dış ses vb) görüntüler montaj
masasında atılarak izleyiciye ulaştırılamaz. Ancak belgesel filmlerde bu
işlevin yapılması sonrasında tem izle
nen görüntüler, belgeselin okuyucusu
na önemli ipuçları verebilir. Gerçeğin
temsiline en yakın bir tür olan belge
sel filmin gerçeklikle ilişkisini kurabil
mek için yönetmenin kurgu masasında
fazla vakit geçirmemesi gerekir. Derin
Kökler belgeselinde birçok belgeselde
göremediğimiz “atık görüntüler” sıkça
kullanılmıştır ve sözü geçen bu görün
tüler belgeselin içine dâhil edilmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan
halk kültürü ürünlerini konu alan
belgesellerin birçoğunda seslendirme
yöntemi kullanılmıştır. Seslendirme
yapan kişi, belgesel metnine sadık
kalarak, konu aldığı kültürel unsu
ru dışarıdan bakarak açıklar. Derin
Kökler belgeselinde ise ses öğesi olgu
nun doğallığını bozm ayacak şekilde
geliştirilmiştir. Gürbüz Erginer, halk
kültürünü konu alan belgesellerde ses
öğesinin kullanımına ilişkin “Halkbilimsel akarfilmde ses öğesi olgu dı
şında kullanıldığında, bilimsel belge
yapılı akarfilme yapm acık bir eklenti
den başka bir şey katmayıp, olgunun
doğallığını da bozacaktır. Ses öğesi
eğer olguda varsa ve belge için önem
taşıyorsa, elbette ki çekim anında sap
tanıp kullanılmalıdır.” (Erginer, 1982)
demektedir. Erginer’in aktardığı kural
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Derin Kökler belgeselinde karşılığını
bulmuştur. Belgeselin ilk bölüm lerin
de bürokratik sebeplerden ötürü dış
ses kullanılm ış ancak bu durum yö
netmenin müdahalesiyle sonradan de
ğiştirilmiştir. Alper Tunga Özdemir bu
durumu “ilk bölümden itibaren dış ses
kullanm ayı düşünmüyordum. Sanırım
ilk kırk bölümde kullanm ak zorunda
kaldım. Bunun nedeni tamamen ya
pım cı ile ilgili bürokratik bir sorundu.
Sonrasında norm al olarak devam etti
program. Aslında fırsat bulduğum bir
zamanda geriye dönüp o ilk bölüm 
lerdeki “dış ses leri tem izlemek isti
yordum ama ne yazık ki hiç fırsatım
olmadı. Hatırladıkça üzüldüğüm bir
konudur bu” şeklinde özetlemiştir.
Derin Kökler geleneğe konu olan
kişiler ile yapılan röportajlarda özgün
bir konuma sahiptir. Röportaj, aynı
ortamda birden çok kişiyle yapılan gö
rüşm elerin kayda alınmasıyla gerçek
leşmiştir. Bu da Derin Kökler belgese
linin sinematografik açıdan bir diğer
özelliğidir.
Belgeselde işlenen tema, oluş sı
rasına göre kurgulanmıştır. Örneğin
çıngırak ustasının anlatıldığı “ Çıngı
rak Yapımı” isimli 43. Bölümde, sü
reç içerisinde, ham maddenin çıngırak
oluncaya kadar geçirdiği evre kayıt al
tına alınmıştır.
“H alk kültürünü konu alan belge
sel filmlerin “Ayrı yörelerde var olan
benzer olguların karşılaştırılm asında
anlatım ve anımsanan görüntünün
yetersizliği, karşılaştırmanın kesin
bir belgeye (akarfilm) dayanması ge
rekliliği” (Erginer, 1982) işlevi Derin
Kökler belgeselinde kendine yer b u l
muştur. Belgeselin “Bıçakçılık” , “H el
va Yapımı”, Yağmur Duası”, Düğün
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Ritüelleri”, “Halk Türküleri” , Kına Çe
şitleri” gibi içeriklerden oluşan bölüm 
lerinde farklı yörelerden kayıtlar alın
mıştır. Bu durum film okuyucusuna
karşılaştırma olanağı sağlar. Bu konu
paralelinde yönetmen Alper Tunga
Özdemir düşüncelerini “Çocukların
yağmur duası konusunda 6 bölümden
oluşan çekim yaptım. Bunu yapm ak
taki amacım: Araştırmacıların bunları
yan yana koyduğu zaman geleneğin
coğrafyaya göre nasıl değişiklikler gös
terdiğini karşılaştırm a yapm a olanağı
sağlamaktı” şeklinde ifade etmiştir.
Derin K öklerin genel karakte
ristik özelliklerini aktardıktan sonra
bölüm lerini konularına göre ayırıp
biraz daha yakından incelememiz,
belgeselin halk kültürü ile olan iliş
kisini görmek adına faydalı olacaktır.
Bu kapsamda belgeselin kim i bölüm 
leri Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in
“Türk Halkbilimi” isim li kitabında
aktardığı “halkbilim i çalışmalarının
kadroları na göre sınıflandırılmıştır.
Sedat Veyis Örnek’in yaptığı sınıflama
nın günümüzde kabul gören kapsamlı
bir sınıflama olması, belgesel bölüm le
rinin bu sınıflamaya göre yapılmasına
neden olmuştur. Örnek’in nitelendir
diği kadrolardan “Halk Sanatları ve
Zanaatları” üst başlığı çerçevesinde el
sanatlarını konu edinen 42 bölüm k a
meraya alınmıştır. Bu bölümler: K eçe
cilik, Ehram, Kalaycılık, Yemenicilik,
Hartama, Hasır Yapımı, Kabak K em a
ne, Çıngırak Yapımı, Döşem altı H alı
sı, Sipsi, Şayak Dokuma, Nalbant, B ı
çak Ustası, At Arabası Boyamacılığı,
Sabun Yapımı, Hasır Örgüsü, Gudu,
Kaval — Kemane — Horon, Çan ve Zil
Yapımı, Yatık, Tahta Ustası, Kilim
Dokuma, Saraç, Urgan Yapımı, Sü-
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pürgeci, Sepet Ustası, İp Kınası, B al
ta Ustası, Bıçak Ustaları, Kızılhisar
Bardağı, Kösüre Taşı, Kayık Yapımı,
Kündekari, Ekmek Sacı Taşı, Buldan
Dokuma, Taş Ustası, Tekne Yapımı,
Abacılık, Kürek Yapımı, Demir U sta
sı, Ayakkabı Ustası, Tahta Oymacılığı
isim li bölümlerdir. Bu bölüm lerin b a 
zılarında el sanatları ustasının günde
lik yaşamının, iş sırasında uyguladığı
ritüellerin, aile yaşantısının ön planda
olduğu bir yaklaşım izlenmiş, bazıla
rında ise el sanatı ustasının ürettiği
ürünün kullanım şeklini, ham m adde
sini, üretim aşamasını ve sunumunu
kapsayan bir yaklaşım izlenmiştir. El
sanatları konusunu kapsayan bölüm 
lerin hemen hemen hepsinde mesleğin
geçm işteki konum u ile güncel konum u
arasındaki farkının, ustanın meslek
hakkındaki düşüncelerinin, mesleğin
zorluklarının veya kolaylıklarının ve
usta — çırak ilişkisinin işlendiği göze
çarpmaktadır.
“Geleneksel Ekonom i Türleri”
başlığı çerçevesinde Tiftik Çobanı, Ço
ban Tutma, Güvercin Yetiştiriciliği,
Avcılık, Karcılık, Balıkçılık ve D eğir
mencilik belgesele konu olmuştur. G e
çim kaynaklarını adı geçen meslekler
aracılığıyla sağlayan kişilerin yanı
sıra bu kişilerin aile yaşamları, yap
tıkları mesleğin özellikleri gibi olgular
belgeselde işlenmiştir.
Sedat Veyis Örnek tarafından
halkbilim i konuları olarak nitelenen
diğer bir alan ise “Çocuk Oyunları ve
Oyuncakları” alanıdır. Belgeselde “Ço
cuk Oyunları” konularının işlendiği
5 bölüm (Höllük Oyunu, Katır Oyu
nu, Kayak Kayma, Topaç ve Kürpecik Oyunu) vardır. Bu bölümlerin bir
kısm ında çocuk oyunlarının oynanış
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tarzının yanı sıra, mevsimsel, grup
halinde veya kişisel olarak oynanan
oyunlar ve oyunlarda kullanılan araç
—gerecin üretim aşaması da belgesele
kaydedilmiştir.
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
baharın gelişini karşılam ak için bir
takım törenler yapılır. Bu törenler
halkbilimi kadrolarında “Bayramlar
— Karşılamalar — Uğurlamalar” kate
gorisi içerisinde “Karşılama ve U ğur
lamalar” başlığına dâhil edilmektedir.
Konu olarak “Karşılamalar ve U ğur
lamalar” Derin K öklerde dört bölüm 
le temsil edilmiştir. Bunlar; Davarın
Yüzü, Lodosun Kızı Poyrazın Oğlu,
Hıdırellez (Balıkesir) ve Hıdırellez
(Trabzon) isim li bölümlerdir. B aha
rın gelişini karşılam ak amaçlı yapılan
ritüeller söz edilen bölümlerde, halk
takvimine göre oluş sırası dikkate alı
narak kurgulanmıştır. Belgeselde ak
tarılan ritüel sırasında kullanılan araç
gereçler, ritüele katılan katılımcılar ve
ritüelin süresi belgeseli izleyenlerin
ritüelin çerçevesine dair bilgilerinin
netleşmesinde yeterli oranda kaynak
sunar.
H alkbilim i kadrolarından “Dinsel
Büyüsel İçerikli İnançlar, İşlem ler”
çerçevesine giren “Bolluk — Bereket
Ritüelleri” konusunun işlendiği 11
bölüm (Kurşun Dökme, Doğ Yatağı,
Dede Töreni, Saya Gezme, Şivlilik, Çiçimama, Çömçeli Gelin, Yağmur E k
meği, Yağm ur Duası, Yağm ur Gelini)
vardır. Ritüelin tarihsel veya mitolojik
kökleri, kimler tarafından icra edildi
ği, kapsam ının ve sınırlılıklarının n e
ler olduğu, ritüel esnasında söylenen
sözlü kültür ürünleri ile birlikte söz
edilen bölümlerde kayıt altına alın
mıştır.
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“Geçiş Dönemleri” konusu kap
samında bebeğin doğumundan sonra,
bebeği nazardan korum ak maksadıyla
uygulanan “Doğ Yatağı” ritüeli, çocu
ğun yürümeye başladığı anda yapılan
“Adım Çöreği” ritüeli, yeni doğan ço 
cuklar için yapılan ad verm e m erasi
mi belgeselin aynı adı taşıyan bölüm 
lerinde ekrana yansımıştır. Bunların
dışında ailede doğan ilk erkek çocuğa,
soyun devam ettirilm esi amacıyla ya
pılan “Kütük Atm a” töreni aynı isimle
belgeselde işlenmiştir. “Geçiş Dönem 
leri” kapsam ında belgeselde “Düğün
Eğlenceleri” konusunu işleyen 19 b ö 
lüm (Baş Bağlama, Düğün Odunu,
Deve Oyunu, Çeyiz Gezdirme, Değnek
Oyunu, Damat- Güvey Donatma, D a
mat Traşı, Damat Kaçırma, Güvey
Götürme, Gelin Koçu, Gelin Alma, D ü
ğün Odunu, Kaçma Tura Oyunu, Kapı
Yolu, Kayın Eğlendirme, Tilki Y akala
ma, Zuk Oyunu, Şabeleme, Sinsin, Y ü 
zük Kaçırma, Şabalama) kayıt altına
alınmıştır. Bu bölümler ise düğün eğ
lenceleri, düğün öncesi, düğün sonrası
uygulam aları kapsar. Bu bölümlerde
işlenen düğün oyunları, uygulandığı
yörenin düğünlerinde başat ritüel ol
ması bakım ından önem li yere sahip
tir. Düğün oyunlarının düğünlerde ne
gibi işlevlere sahip olduğunun tem 
sil edildiği bölümlerde cinsiyete göre
farklılaşan eğlence çeşitleri, oynanan
oyunların özellikleri, oyun sonrasın
da verilen ödüller ve oyuna katılanlar
ekrana yansımıştır. Düğünlerde oyna
nan oyunlar haricinde çeyiz gezdirme,
damat traşı, gelin alma gibi geleneksel
düğün pratikleri de belgeselin kim i b ö 
lüm lerinde işlenmiştir.
H alkbilim i kadroları olarak n i
telenen diğer bir alan ise “Beslenme
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— mutfak — kiler” alanıdır. Bu konu
belgeselde 18 bölümle temsil edilm iş
tir. Bunlar; Pekmez Yapımı/Çarpana
Keşkek Yapımı, Çekme Helva, Kaşık
Helvası, Dayı Helvası, Kuskus Yem e
ği, M araş Tarhanası, Şalgam Suyu,
Adana Kebabı, Gaziantep Baklavala
rı, Mırra, Pestil, Oricik, M ısır Helvası,
Tirşik Çorbası, Kömbe ve Zeytinyağı
Yapım ı isim li bölümlerdir. Bu b ö
lümlerde, mevsimsel olarak yapılan
yemeklerin yanında, beslenme ürü
nünün yapım aşaması, yapım araç ge
reçleri ve yapımında sergilenen işbölü
mü kaydedilmiştir. Popüler anlamda
bazı kentlerin im gesi haline gelen ye
mek çeşitlerinin işlendiği bölümlerde
ise (Maraş Tarhanası, Adana Kebabı,
Şalgam Suyu, Gaziantep Baklavası,
Mırra) yemeğin gelenekteki üretimi
ile bugünkü üretimi arasındaki farklı
lıklar odak noktası alınmıştır.
“Halk Tiyatrosu” alanında belge
selde köy seyirlik oyunlarını incele
yen 4 bölüm vardır. Bu bölümler; Met
Değnek Oyunu, Taş Oyunu, Karadelik
Oyunu, Yüzük Oyunu, isimli bölüm 
lerdir. Bu oyunlardan Y üzük Oyunu
ve Taş Oyunu köye gelecek olan m isa
firin karşılanm ası sırasında oynanan
oyunlardır. Belgeselin eğlence temelli
oynanan oyunların işlendiği bölüm le
rinde oyunların işlevinin ve katılım cı
larının özelliklerinin ekrana yansıdığı
görülmektedir.
“Halk
Edebiyatı”
konusunda
sözlü kültür ürünlerini kapsayan 8
bölüm belgeselde kayıt edilmiştir.
Belgeselin Sözlü Tarih, Destancı, A v
cılık Hikâyeleri, Atıcılık ve Avcılık,
Türkülü Halk Hikâyeleri, Türkülü
Halk Hikâyesi ve Boğaz Hadası isim 
li bölümleri sözlü kültür ürünlerinin
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yanı sıra geleneği icra eden ve taşıyıcı
işlev gören kişileri de kapsamaktadır.
Belgeselin birçok bölümünde de gele
nek sırasında icra edilen mani, türkü,
hikâye, ninni gibi sözlü kültür ürün
leri, ana tem ayı destekleyen nitelikte
arka planda kalan konuları da kayıt
altına almıştır. Bunların haricinde
sözlü kültürün icra edildiği mekânlar
da Tahmis Kahvehanesi, Sıra Gecele
ri, Köy Odaları isimli bölüm lerde ya
yınlanmıştır.
Göçer Kültürü kapsamında bel
gesele M ut Yörükleri, Otçu Göçü ve
Silifke Yörükleri konu olmuştur. Bu
kapsamda göçerlerin ve yarı göçer
lerin mevsimsel göç takvimleri, göç
güzergâhları, gündelik hayatları, barı
nakları belgeselde işlenmiştir.
Yukarıda konularına göre sınıf
landırdığım ız Derin Kökler belgeseli
tüm bölüm lerinde halk kültürü ürün
lerini konu edinmiştir. Bu belgesel,
“otantik” olanı popüler alana taşı
ması bakım ından halk kültürü çalış
malarında önem li bir yere sahiptir.
Sinematografik açıdan ve konuları
bakım ından birçok ilke sahip olan bu
belgesel dizisi, beş dakikalık bölüm ler
de olmasına rağm en başlangıcından
sonuna kadar konu aldığı kültürel un
suru bütüncül bir şekilde temsil eden
ve araştırmacılara önemli bir kaynak
sunan bir belgeseldir. Bu özellikleri
nin haricinde belgesel, geleneğin gele
cek kuşaklarca da bilinmesi ölçütünde
estetik dışavurumlara sahiptir.
Belgeselin halk kültürünün ge
lecek kuşaklara taşınm asını sağlayıp
sağlamadığı sorusuna da Alper Tunga
Özdemir şu şekilde cevap vermiştir:
“Örneğin Denizli Acıpayam İlçesinde
“ Çiçekbaba” isimli bir türbe bulun
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maktadır. Geçmiş yıllarda bu türbe
etrafında çeşitli inanışlar mevcutmuş,
ancak şimdi uygulanmıyormuş. B u
nun nedenine gelince de gençler bu
ziyaretten utanır duruma gelmişler.
Biz bu uygulam ayı Derin Kökler de
konu aldıktan sonra bu gelenek D eniz
li Acıpayam ’da tekrar uygulanmaya
başladı.” Geleneğin genç kuşaklarca
marjinal uygulam alar bütünü olarak
algılanması genç kuşakların geleneği
dışlayıcı bir tavır takınmalarına sebep
olmaktadır. Derin Kökler, bu duru
mun sadece belirli bir bölge özelinde
de olsa, önüne geçmiştir.
Etnografik filmin kültürü bir belge
olarak korum ası işlevi Derin K öklerde
karşılığını bulmuştur. Belgeselin çoğu
bölümlerinde geleneğin günümüzdeki
temsilcilerinin işlenm esi bu duruma
örnektir. Halk kültürünün korunm a
sı ve gelecek kuşaklara aktarılması
konusunda Derin Kökler belgeselinin
yer hakkında Alper Tunga Özdemir’in,
“M isal olarak her gelenek kitaplarda
yer almaz. Günümüzde geleneklerin
çoğu yok olmakta. Biz arkeolojik kazı
yapar gibi çalıştık. Geçmişte herkesin
gördüğü, yaşadığı malzemenin bol ol
duğu dünyada halkbilimcilerin ya da
bu konuyla ilgili belgesel çalışanların
ince ince kazı yapm aları gerekir. Bu
çalışmaların sonucunda da verilerini
kaydetm eleri gelecek kuşakların ne
zaman ne yaşandığı konusunda bilgi
sahibi olm asını kolaylaştırır” farklı
bir çalışma yapm ak durumundaydık
ifadesi ve bu ifadelerin uygulamaya
konulm ası “Derin Kökler” belgeselinin
koruma konusunda nerede durduğunu
belirten önemli bir noktadır. Ancak
geleneğin “ekran” aracılığıyla korun
ması konusunda bir takım riskler de
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mevcuttur. Bunlardan biri, bugün bazı
geleneklerin ekranda varyantlaşarak
gelen(ek)ran şekline dönüşmesidir.
Örnek olarak kim i dizilerde veya ya
rışm a program larında gelenek olarak
sunulan olguların o geleneği oluşturan
pratiklerle aynı olmadığı göze çarpar.
Belirli amaçlar doğrultusunda formata uyarlanan gelenek değiştirilir ve
popüler alana sunulur. Bu durum da
korum a konusunda birtakım tehlike
leri de beraberinde getirir. Ekran ara
cılığıyla koruma yaklaşımının diğer
bir riski ise, geleneğin ekranda sıkça
gösterilip marjinalleştirilm esidir. Ö r
neğin; kolbastı oyunu son dönemde
televizyon ekranlarında sıkça gösteril
miş, bu durum sonucunda oyun, popü 
ler alanda Karadeniz Bölgesi gelenek
sel halk oyunu olarak tanınmış ancak
marjinal bir konum a gelmiştir.
Sonuç olarak, halk kültürü kap
samlı alan araştırm alarında kullanı
lan tekniklerin başında sözlü tarih,
katılım cı gözlem, mülakat gibi teknik
ler gelmektedir. Alan araştırmasında
görüntü ve ses ile belgeleme ise söz
edilen bu teknikleri bütünleyen bir iş 
leve sahiptir. Görüntü ve ses ile belge
lemenin araştırm ayı bütünleyen yanı
araştırılan konunun, başta maddi k ü l
tür ürünleri olm ak üzere, görüntü tek
nolojisiyle kaydedilebilecek imkânlara
sahip olmasıdır. Ayrıca alanda kulla
nılan görüntü teknolojisi aracılığıyla
yapılan kayıtlar araştırmacıya, yazılı
metinlerin yanı sıra görsel metinler de
üretme im kânı vermektedir. Bu yolla
üretilen metinler, modern dönemin
bu teknolojiye yaptığı katkı ile daha
geniş kitlelere kolaylıkla ulaşır. A n 
cak görüntü, bir olguyu açıklam ada
tek başına yeterli olamayabilir. Bir
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görüntünün gerçeği anlatabilmesi için
görüntüyle birlikte tamam layıcı niteli
ğinde bir yorumun, bir açıklamanın da
o görüntüyü desteklemesi gerekm ek
tedir. Dolayısıyla bir fotoğrafın veya
bir hareketli görüntünün tek başına o
görüntüye ait gerçek ve güvenilir bir
bilgi verm ediği bilinen bir durumdur.
M akaleye konu oluşturan Derin K ök
ler belgeseli de bu duruma örnektir.
Bir sanat tarihçi bu belgeseli yorum 
larken, el sanatları konusunda yapım
tekniğini, kendi disiplinin paradigm a
larıyla yorumlayabilir. Bir halkbilimci
de kendi disiplinin odağında geliştiri
len kuram lardan hareket ederek el sa
natları konusunda bir fikir edinebilir.
Bu sebeple bir olaydan elde edilen gö
rüntü, o görüntünün yorum lanm asıy
la bütüncül bir kim lik kazanır. Halk
kültürünü konu alan belgeseller, halk
bilimi kuram larıyla yorumlandığında
etnografın alanda göremediğini gös
termeye yarar. Alanda elde edilen gö
rüntüler, gözden kaçan bir noktaya bir
nevi geri dönüşü ifade eder. Görüntü
teknolojisinin bugünkü konum u para
lelinde, bir gelenek görüntülendiğinde
ortaya çıkan görsel metin o geleneğin
popüler alana uzantısıdır. Eski kuşa
ğın uyguladığı bir gelenek görüntüler
aracılığıyla yeni kuşaklara taşınır.
Halk kültürü, en azından bir belge
olarak görüntüler ve yorumları aracı
lığıyla korunabilir. Yalnızca bir metin
koruma konusunda yeterli olamayabilir. Çünkü görüntü kim i yerde metnin
göremediğini, gösteremediğini açıklar.
Yalnızca bir görüntü de korum ada ye
terli olmayabilir. Çünkü bütüncül bir
bilgi, o görüntülerin yorumlanmasıyla
elde edilebilir.
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E K . 1: D e r in K ö k le r B e lg e s e li B ö lü m İs im 
le r i
A bacılık - Gaziantep
A dana K ebabı —A dana
A dım Ç öreği —K ırklareli
Alkaç - Kız K açırm a —Adana
A rasta T ellallığı - Kütahya
A sker D üğünü —K ırklareli
A t A rabası B oyam acılığı —Balıkesir
A tıcılık ve Avcılık —Konya
A vcılık H ikayeleri A ydaş Çocuk —M ersin
A yakkabı U stası —Kem aliye
Baklava - Gaziantep
B alıkçılar —Trabzon
Balta U stası —Karabük
B arana —Konya
Bayram Çöreği ve B ayram laşm a —Ankara
B ayraktar C ezası B eypazarı E vleri —A nkara
B ıçak U staları —Denizli
Bıçak U stası —Trabzon
B iley Taşı - K arabük
Boğaz H adası —Burdur
B uldan D okum a —Denizli
Bulgur Çekm e ve Ölücelik İstem e —Sivas
Ceviz Oygu —K ahram anm araş
Çan ve Zil Y apım ı — Güm üşhane
Çekm e H elva — Karam an
Ç erçi —Erzincan
Çeyiz G ezdirm e —U şak
Çıngırak Y apım ı —Burdur
Çırban - E rzincan
Çiçim am a — Erzincan
Çoban Tutm a —Kütahya
Çocuk Sayası - Ankara
Ç öm çeli Gelin —K ahram anm araş
D am at — G üvey D onatm a — Sivas
D am at T raşı - Tokat
D am at K açırm a - Güm üşhane
Davarın Y üzü - A nkara
D ayı H elvası - Bartın
Dede T öreni - K aram an
D eğirm enci - Osm aniye
D em irci U stası - K arabük
D estancı - Kırklareli
D ink D eğirm eni - Artvin
Doğ Y atağı - Kütahya
D öşem altı H alısı - A ntalya
D uvar Sıvası - Sivas
Düğün Odunu - M ersin
D üğünde Oyun Çıkarm a Gelin A lm a - Tokat
Gelin Koçu - A nkara
Gudu - G üm üşhane
Güvercin Y etiştiriciliği — Şanlıurfa
K abak Kem ane ve Teke Zortlatm ası K açm a Tura Oyunu —
K apı T okm akları —Sivas
K apı Y olu —K ayseri
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K aradelik Oyunu —M ersin
Katır Oyunu —Karam an
K aşık H elvası —Denizli
Kaval, Horon, K em ençe —Trabzon
K aval —Tokat
K ayık Kaym a —Ankara
K ayık Y apım ı —Afyon
Kayın E ğlendirm e — Kırşehir
K öy Odaları —Ankara
K eçecilik —Konya
Keşkek Y apım ı —Aydın
K oç K atım ı — Sivas
Köm be ve B ayram laşm a — Osm aniye
Kösüre Taşı —Karabük
Kuskus Y em eği —Edirne
Kurşun D ökm e —Karabük
Küpecik Oyunu —Kütahya
Kütük Atm a, M aşala — Burdur
N ey —Kütahya
M araş T arhanası —Kahram anm araş
M et D eğnek Oyunu —A ntalya
M ısır H elvası - Trabzon
M ırra — Şanlıurfa
M ut Y örü kleri —M ersin
Peşgir K uşanm a —Kütahya
Hasır Y apım ı —Akşehir
H ıdırellez —Balıkesir
Zuk Oyunu L eblebici — Çorum
H öllük Oyunu - Karam an
Yatık, A ğaç Su Kapları —Balıkesir
Halk T akvim i —A ntalya
Hasır Örgüsü —Trabzon
Saya Gezme —Karam an
Şalgam Suyu —A dana
Şabelem e — Osm aniye
Sinsin —K ayseri
P estil —A dana
Talaka —K arabük
Taş Oyunu —M ersin
Y ağm ur E km eği — Çorum
Y üzük Oyunu- Osm aniye
Son O yuncular —
Zigoş Oyunu —Edirne
Oricik —Erzincan
Sıra Gecesi — Şanlıurfa
Sem azen Y etiştirm e —K onya
Tiftik K eçisi Çobanı —A nkara
Sünnet —Kastam onu
Sözlü Tarih —A nkara
N albant —B alıkesir
Sipsi —B urdur
Tahta O ym acılığı — Çankırı
Saraç — Çankırı
Sabun Y apım ı — B alıkesir
Şayak D okum a —B alıkesir
Tekne Y apım ı —Bartın
Y em enicilik — Gaziantep
Y aren Sohbeti — Çankırı
Silifke Y örü kleri —M ersin
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Taş U stası — Şanlıurfa
Şayak D okum a —B alıkesir
Y ağm ur Gelini —M ersin
Türkülü H alk H ikayesi — Gaziantep
T ürkülü H alk H ikayeleri —O sm aniye
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FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK TASVİR:
MATRAKÇI NASUH’UN TOPOGRAFİK TASVİRLERİ
Miniature Painting as a Different Way of Seeing:
The Topographic Paintings of Matrakçı Nasuh

Gönül Eda ÖZGÜL*
ÖZ
Bu makalenin amacı ilerlemeye dayanan modern görme biçimi dışında yer alan anlayışların gerikalmış olarak tanımlanamayacağını, tamamen farklı bir gerçeklik, zaman, mekân ve insan anlayışına
dayandığını göstermektir. Bu doğrultuda modern görme biçiminin ürünü ve üreticisi olan perspektif
ideolojisini yansıtan manzara resimleriyle farklı bir düşünme biçimini temsil eden tasvir (minyatür)
sanatı zaman, mekân, gerçeklik ve insan anlayışları ekseninde karşılaştırılacak, resme bakan kişinin
farklı görme biçimlerinde nasıl konumlandırıldığı araştırılacaktır. Bu amaç doğrultusunda Matrakçı
Nasuh’un topografik tasvirlerinin ve Batı manzara resminin seçilmesinin sebebi bu formların doğrudan mekânı yansıtmaları ve üretildikleri kültürlerin zaman, mekân ve insan anlayışlarının çözümlenebilmesi için verimli bir zemin oluşturmalarıdır. Sanat eserlerinde mündemiç olan zaman, mekân,
insan ve gerçeklik anlayışlarında onları doğuran düşünme biçimlerinin izi sürülebilir; resme bakan
kişinin resim tarafından konumlandırılma biçimi ideolojiden bağımsız değildir. Modernlik ilerleme düşüncesine dayanması dolayısıyla öteki olarak tanımladıklarını az-gelişmiş, geri kalmış olanlar olarak
görür; bu sebeple perspektif kullanımına dayanan Batı resmi ile karşılaştırıldığında tasvire bir süre
az-gelişmiş bir sanat biçimi olarak bakılmıştır. Bu düşüncenin temelinde perspektifin –diğer formların
aksine- gerçekliği nesnel olarak temsil ettiği iddiası bulunmaktadır ancak perspektif incelemesinde
genel eksen nesnellik değil öznenin konumlandırılması olmalıdır. Bu makalenin amacı, modern düşünme biçiminin mutlaklık ve nesnellik iddiasını sorunsallaştırmak ve farklı görme biçimlerinin mümkün
olduğunu göstermektir.
Anahtar Kelimeler
Tasvir, perspektif ideolojisi, modern görme biçimi, zaman, mekân.
ABSTRACT
The aim of this paper is to show that ways of seeing which are not modern cannot be described as
backward and that they rather depend on different views of reality, space, time and the individual. Towards this aim, landscape paintings and miniatures will be compared with regards to their conceptions
of time, space, reality and the individual and the way they position their spectators will be explored.
The selection of the topographic miniatures of Matrakçı Nasuh and Western landscape paintings for
this analysis is due to their direct representation of space and the convenient ground they provide for
decoding the cultural conceptions of time, space and the individual they embody. The way of thinking
that gave them birth can be traced in these conceptions inherent in these artworks. Because modernity
depends on the idea of progress, it defines the others as backward and under-developed. This results
from the claim that perspective painting represents reality objectively, but the main axis of analysis of
the perspective should be subject positioning rather than objectivity. Thus, the aim of this article is to
problematize the claims of the modern way of thinking to absoluteness and objectivity and to put forth
the possibility of other ways of seeing.
Keywords
Miniature painting, the ideology of perspective, modern way of seeing, time, space.
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GİRİŞ
Sanat hem dünyayı anlamaya
yönelik bir anlamlandırma pratiği
hem de dünyayı ve onu anlamlandırma biçimlerini yeniden üretme ve/
veya dönüştürme potansiyeli olan bir
etkinliktir. Sanat ürünleri belirli bir
görme biçiminin ürünü olmalarının
yanı sıra görme biçimlerinin üreticisi konumundadırlar. Farklı görme
biçimleri farklı dünya görüşlerinin,
farklı dünya, insan, zaman ve mekân
anlayışlarının ürünüdürler. İlerlemecilik, rasyonalizm, sekülerizm, ve
bireycilik ilkelerine dayanan modernlik, “yeni” olana verdiği büyük değere
karşın kendi görme biçimini mutlaklaştırmıştır. Modernite özgürlük ve
birey düşüncelerini mutlaklaştırması,
bunun devamı olarak da zamanı ilerlemeye indirgeyip mekânı, üzerinde
kontrol kurulacak bir alan olarak kavramsallaştırması sonucunda hapsedici, kapalı bir sisteme dönüşmüştür.
Bu yazıda, perspektif ideolojisine dayanan ve sürekli olarak bu ideolojiyi
üreten modern görme biçimi zaman,
mekân, insan ve gerçeklik anlayışları bakımından incelenecek ve farklı
bir görme biçimine dayanan tasvir
(minyatür) ile karşılaştırılacaktır. Bu
doğrultuda, perspektif ideolojisine
dayanan manzara resimleriyle Matrakçı Nasuh’un topografik tasvirleri
karşılaştırılarak iki formun görme
biçimleri ve dayandıkları ideolojiler
arasındaki farklılıklar ortaya konulacaktır. Manzara resminin ve Matrakçı Nasuh’un topografik tasvirlerinin
ana eksen olarak seçilmesinin sebebi
modernliğin zaman ve mekân kavramsallaştırmasıyla farklı bir kültürdeki
zaman ve mekân kavramsallaştırma-

http://www.millifolklor.com

sının kıyasına bu iki türün çok uygun
bir zemin oluşturmalarıdır. Modern
görme biçiminin ana çarklarından
biri olan ilerleme düşüncesi, benzer
bir çizgiyi takip etmeyen toplumların
geri-kalmış toplumlar olarak tanımlanmasına hizmet etmekte, modern
görme biçimini benimsememiş olanlar tarihsel ilerleme çizgisinde henüz
yeterli seviyeye ulaşamamış toplumlar olarak kavramsallaştırılmaktadır.
Renajit Guha, Avrupa’nın Kolomb’tan
bu yana “takıntılı bir şekilde kendi
kendini keşfetme seyahatlerine” çıktığını ve bu seyahatlerin “Avrupa’nın
kıtalararası mekânın koordinatlarını
evrensel zamanınkilerle” yani coğrafyayı tarihle eşleştirmeye çalışmasını
gerektirdiğini ileri sürer (2006: 26). Bu
çaba doğrultusunda, farklı kültürlerin
değerleri Batı’ya özgü standartlaşmış
bir ölçüye göre değerlendirilmektedir
ve bu da Batı modernliğinin referans
kabul edilip farklı görme biçimlerinin
ona göre tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Modern sistem, bu yolla,
bir yandan da kendi ötekisini yaratarak kendi varlığını daha da pekiştirmektedir. Bu yazıda amaçlanan,
modern görme biçimi dışında yer alan
görüşlerin tek yönlü bir evrimin geri
aşamaları değil, dünyayı anlamlandırmanın farklı biçimleri olduklarını
ortaya koymaktır.
Modern Görme Biçimi ve Perspektif İdeolojisi
Modernite belli bir görme biçiminin ürünü olmasının yanı sıra bu
görme biçimini sürekli olarak yeniden üretmektedir. Bu görme biçimi,
Rönesans döneminde yaygın olarak
kullanılmaya başlanmış olan ancak
temelleri daha öncesinde Arap ve An-
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tik Yunan matematiğinde ve hatta
tiyatrosunda atılmış olan perspektif
ideolojisine dayanmaktadır. Perspektif belli bir düşünme biçiminin,
dünyaya, zamana, mekâna ve insana
belirli bir bakış açısının ürünüdür.
Pavel Florenski, Mısırlıların perspektifin kullanıldığı temsiller için gerekli
olan basit geometri kurallarını çok önceden bildiklerini ancak resimlerinde
perspektife rastlanmadığını ve bunun
temelinde de dinsel anlayışlarının bulunduğunu ileri sürer (2001: 53-54).
Perspektif tekniğinin bu kültürde
kullanılmamış olması, ileri sürüldüğü
gibi bu kültürlerin geri kalmışlığından
kaynaklanmamaktadır, aksine bu,
temelinde belirli bir düşünme biçimi
bulunan bilinçli bir tercihtir. Benzer
şekilde camera obscura için temel teşkil eden kuramlar da optiğin babası
olarak anılan Arap bilgini İbn El Heysem tarafından ışıkla ilgili çalışmalar
yapmak için geliştirilmiş ancak alet
bunun ötesinde bir kullanım amacıyla
daha fazla geliştirilmeye çalışılmamıştır (Erdoğan 2006:61). El Heysem’in
güneş tutulmasını izlemek amacıyla
geliştirdiği sistemde karanlık bir odanın duvarına iğne deliği açıldığında
dışarıdaki cisimlerin görüntüsü deliğin karşısındaki duvara ters olarak
düşmektedir.
Perspektifin
ilk
uygulayıcısı Floransalı mimar Filippo Di Ser
Brunelleschi
(1377-1446)
Fransa
Katedrali’nin vaftiz bölümünün ayrıntılı bir çizimini, resmedeceği kısmın
imgesini aynaya yansıtarak yapmıştır (Genç vd. 1990: 108). Brunelleschi, camera obscura mantığından yola
çıkarak 1420’lerde karanlık bir odanın içinde oluşan görüntülerin çizimi
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ile perspektif tekniğini uygulama çalışmaları yapar. Bu karanlık oda ile
Platon’un mağarası arasında bir benzerlik vardır ancak Platon mağarada
zincirlenmiş olanların gerçekliğin ancak silik bir kopyasını gördüklerini
ileri sürerken, perspektif ideolojisinde
görülen, gerçekliğin silik bir kopyası
değil, gerçekliğin ‘ta kendisidir.’ Brunelleschi, İbn El Heysem’in sadece
araştırmaları için kullandığı ancak
daha fazla geliştirme gereği duymadığı tekniğini resme uygulayarak
gerçekliğin mükemmel bir temsilini
oluşturmaya çalışır. Aynı icadın farklı kültürlerdeki algılanışı bile farklıdır; Zeynep Sayın camera obscura’nın
farklı kültürlerdeki algılanışından
şöyle bahseder:
Araplara, İranlılara ve Bizanslılara göre camera obscura, hakikatin
doğru imgesini vereceği yerde hakikatin ele geçirilemeyişini kanıtlayan
bir buluş iken aynı icat, 16. yüzyıl
Avrupası’nda farklı okunmakta, onun
beyaz kağıtta gerçekleştirdiği görüntüyle gözün retinasında beliren imgenin, aynı görünüm olduğu söylenmektedir (2003: 27).
Bireyi merkezine yerleştiren
düşünme biçiminde bu alet hakikat
üzerinde denetim kurmaya olanak
verecek bir araç olarak algılanırken,
bireyi merkeze yerleştirmeyen ve dolayısıyla hakikati birey üzerinden tanımlamayan kültürlerde hakikatin ele
geçirilemeyişinin bir kanıtı olarak görülmüştür. Bu, bu kültürlerin görünür
olandan ziyade görünmeyene verdikleri değerden kaynaklanmaktadır.
Perspektif kelimesi Latince perspektiva kelimesinden gelmektedir,
bu kavram incelemek ve ardından/
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arasından bakmak anlamlarına gelen perspicere kökünden türemiştir.
Perspektif üç boyutlu olan nesneleri
iki boyutlu bir yüzeye aktararak göstermeye yarayan ve üç boyutlu bir gerçeklik izlenimi yaratmayı amaçlayan
bir izdüşüm tekniğidir. Perspektif tekniği kullanılarak yapılan bir çizimde,
nesnelerin gözlemciye olan uzaklığı
esas alınmaktadır. Perspektif tekniği,
gerçeği mükemmele yakın bir şekilde
temsil etme çabasının bir ürünüdür
ve temelinde dönemin rasyonalizminin etkisiyle resimde de rasyonel matematiksel ilkeleri uygulama arayışı
yatmaktadır. Leon Battista Alberti,
resmin matematiksel ilkelerini ortaya
koyduğu 1435 tarihli “Resim Sanatı
Üzerine” adlı kitabında şöyle der:
Bence bir ressamın çok iyi bir genel eğitimden geçmiş olması gerekir;
ancak her şeyden evvel çok iyi bir geometri bilgisine sahip olması şarttır...
Bizim temel ilkelerimizi esas alarak
geliştirilebilecek eksiksiz ve kusursuz
bir resim sanatı, bir geometri uzmanı
tarafından kolayca anlaşılabilir fakat
ne temel ilkelerin ne de resim sanatının kaidelerinin geometri bilmeyenler
tarafından anlaşılması mümkündür
(2005:219).
Bu dönemde matematik ve geometrinin ilkelerini resme uygulama
arayışı dönemin gerçekçilik arayışıyla
bağlantılıdır. Gerçeği mükemmel bir
şekilde temsil etme arayışında olan
Rönesans resmi, gerçeği temsil etmekten ziyade bir gerçeklik yanılsaması
yaratmıştır ve bu anlamda da aslında yanılsamacı bir estetik anlayışına
dayanmaktadır. Gerçekliğin nesnel
olarak temsil edilebilir olduğu yönündeki inanç, resimde sunulan gerçekli-
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ğin öznel bir bakış açısının yansıması
olduğunun gizlenmesine sebep olarak
bir gerçeklik yanılsaması yaratmaktadır. Gerçeklik yanılsaması yaratma
yönündeki bu çaba, aynı zamanda gerçeği ikame etme yönünde bir arayışa
işaret etmektedir. Yaratılan gerçeklik
yanılsaması, bakan kişinin görünenle
özdeşleşmesinin önünü açmakta ve
bakanın biçimlendirilmesine hizmet
etmektedir. Görmekle bilmenin eşitlendiği bir anlayışta, doğa ve insan
araştırma nesnesine dönüştürülmüştür.
Temelinde perspektif ideolojisi
bulunan modern görme biçimi gözü
merkeze yerleştiren bir düşünme biçimine dayanmaktadır. Bu anlayış
Descartes’ın özne-nesne ayrımı etrafında şekillenmiştir; bu anlayış sayesinde özne dünyanın dışında bir
özerklik elde etmiş ve dünya, üzerinde hakimiyet kurulabilecek bir alana
dönüştürülmüştür. Ancak dünyanın,
üzerinde hakimiyet kurulacak bir uzama dönüştürülmesi, dünyanın bir parçası olan insanın da hakimiyet altına
alınmasını sağlamıştır. Giovanni Sartori, Görmenin İktidarı Homo Videns:
Gören İnsan adlı kitabında görme ile
iktidar arasındaki ilişkiden bahsetmektedir:
İmgelerin satılabilir ve satın alınabilir birer meta değeri taşımaya
başlaması merkezi perspektifin yeniden keşfi ve camera obscura’nın icadı
ile koşut gitmektedir: Özneyi nesneden, içeriyi dışarıdan ve gözü bedenden bu şekilde ayrıştıran ve aynı
bağlantılar dengesinde buluşturan
bu alet, Descartes’a göre dış dünyanın perspektifsel varoluşunun kanıtıdır. Camera obscura, dış dünyayı özel
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mülke, gözü de onun malikine çevirir
(2004: 11-12).
Ancak dış dünya üzerinde hakimiyet kurarak onu ehlileştirme çabası
bireye tek bir bakış açısının dayatılmasına sebep olmuştur. Perspektifte,
görülen nesnelerin sabit bir noktaya
referansla düzenlenmesi ilkesi, öznenin konumunun belirlenmesini sağlar;
perspektifle yapılmış bir resim hareketsiz ve devamlı bir bütün sunarak
varlığın tamlığı ve homojenliği görüşünü destekler (Baudry 1974: 288-289).
Perspektifin temelinde bireyin kendi
içinde bir bütün olduğu ve evrenin
merkezinde yer aldığı görüşü bulunmaktadır. Perspektifte tek göz hâkim
kılınarak, bakan kişide dünyanın tek
merkezinin kendisi olduğu düşüncesi uyandırılır. Florenski perspektifin
izleyenlerde sanki tek gözleri varmış
ve o da hareketsizmiş izlenimi uyandırarak onları Platon’un mağarasındaki mahkumlar gibi zincirlediğinden
bahseder (2001: 10). Ancak Platon’un
aksine perspektif ideolojisinde ulaşılacak daha büyük bir hakikat düşüncesi yoktur; aksine bireyin tanrılaştırılması sonucu tanrı kavramı ortadan
kalkmıştır. Sayın’a göre “Yeniçağa
özgü imge anlayışıyla beraber model
ile imge, görünen ve görünmeyen, gösteren ile gösterilen” bir hale gelmiştir
(2003: 15). Bu birlik, imgeyi iktidarın
aracı haline getirmiştir. Christian
Metz (1982), modern zamanların görmeye dayanan anlayışını scopic regime
(görsel/gözlemsel nizam) kavramıyla
açıklar ve scopic regime’i de Descartesçı perspektifçilik olarak tanımlar.
Titus Burckhardt, perspektifin olgu ve
olaylarla değil bireysel özne ile ilgili
olduğunu ileri sürer ve şöyle der:
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Algılanan şey ya da nesneler öznenin ‘görüş açısı’na göre düzenlenir.
Dolayısıyla olgu ve olayların düzeni
onların bütün kozmik düzen içindeki
hiyerarşisinde ve bu hiyerarşi de niceliksel değil niteliksel olarak ortaya konur. Matematiksel bakış açısı sanata
rasyonalizmi ve sonra da bireyselciliği
soktu (2005: 44).
David Harvey de perspektifin modern görme biçimi ile ilişkisini ortaya
koyar:
Perspektif dünyayı bireyin “gören
gözü”nün bakış açısından kavrar. Optik bilimini ve bireyin gördüğü şeyi,
mitoloji ve dinin üst üste getirilmiş
gerçeklerine karşıt olarak, bir anlamda ‘gerçeğe uygun’ biçimde temsil edebilme kapasitesini öne çıkarır. Bireycilik ile perspektivizm arasındaki bağ
önemlidir. Perspektivizm, daha sonra
Aydınlanma projesinin bir parçası
haline gelecek olan Kartezyen rasyonalite ilkeleri için maddi bir temel
oluşturur (1999: 256)
Perspektif resme görsel açıdan dış
dünyadakine benzer bir mükemmellik
vermesine karşın, farklı bakış açılarının önünü tıkamaktadır. Florenski’ye
göre perspektifin kuramsal ilkeleri
şunlardır: reel dünya uzayının üç boyutlu olan Euclid uzayı olduğu inancı;
bu uzay içerisinde özel değer yüklenmiş olan mutlak bir noktanın bulunduğu ve bu noktanın da sanatçının
durduğu yeri yani onun sağ gözünün
optik merkezini belirlemekte olması
ve dünyanın merkezi ilan edilmesi;
kendi durma noktasında konumlanmış olan sanatçının kendini tek gözlü
bir dev olarak ortaya koyması; izleyenin camera obscura’nın camdan merceği olması; bütün dünyanın hareket-
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siz ve değişmez olarak tasarlanması
ve tüm psiko-fizyolojik görme süreçlerinin görmezden gelinmesi (2001: 127130). Michel Foucault’nun görme ve
iktidar ilişkisini sorunsallaştırmasına
imkân veren Panoptikon kavramsallaştırmasına dayanırsak, perspektif
kullanılarak yapılmış olan bir resme
bakanlar, bir yandan görülmeden görenler kategorisinde olmaları bağlamında iktidar sahibiyken, bir yandan
da duracakları noktanın ve bakış açılarının önceden belirlenmiş bir mutlak
noktada sabitlenmesi sebebiyle tâbi
olan durumundadırlar. Perspektif, bakan kişinin resmin içinde dolaşmasına
izin vermez; ona belirlenmiş bir noktadan resme nasıl bakması gerektiğini
dikte eder ancak bunu yaparken bakanı merkeze yerleştirerek ona sahte bir
tanrısal bakış atfeder. Modern görme
biçiminde de aynı şekilde, sistemin devamı bireylerin kendilerini özgür failler olarak görmelerine dayanmaktadır
ancak bireylerin zihinleri öylesine şekillendirilmiştir ki aslında kendilerinin tanrısal bir konumda olduklarını
düşünmelerine karşın tâbi olan konumundadırlar.
Perspektif ideolojisi zamanı da
tek boyuta indirger; resim bir ‘zamanlar çokluğu’ içermek yerine dünya tek
bir anda sanatçının durduğu noktadan nasıl görülüyorsa o şekilde resmedilir. Bu da resme bakan kişinin
zamanı sorunsallaştırmasına izin vermez; zaman daha ziyade bir kap işlevi
görmektedir. Zaman, olayların içinde
gerçekleştiği ancak olaylar üzerinde
hiçbir etkisi olmayan bir kaptır. Modernliğin mutlak zaman anlayışı perspektif ideolojisinde de görülmektedir.
Zaman gibi mekân da tek boyuta
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indirgenmiştir; bu da aslında düşüncenin tek boyuta indirgenmesi anlamını
taşımaktadır. Perspektif ideolojisinde
mekânın, bakan kişinin, üzerinde hakimiyet kurabileceği kapalı bir alan ve
hikâyenin arka planını oluşturan bir
fon olarak kullanılması insan ve kainat ilişkisine dair bir ideolojinin yansımasıdır. Aydınlanma ile şekillenen
rasyonalist dünya görüşünde mekân
rasyonel bir mantık çerçevesinde kurulmakta ve insan da mekân üzerinde
kontrol sahibi olan olarak konumlandırılmaktadır. Harvey bireyselleşme
ve doğa üzerinde hâkimiyet kurma
arasında varolan ilişkiden bahsetmektedir:
Şimdilerde birçok insanın modernist düşüncenin ilk adımı olarak gördüğü hareket doğa üzerinde
hâkimiyeti insanın özgürleşmesinin
ilk koşulu olarak kabul ediliyordu.
Mekân doğal bir “olgu” olduğuna
göre, mekânın fethi ve rasyonel biçimde düzenlenmesi modernleşme
projesinin ayrılmaz bir parçası haline
geliyordu. Bu defaki fark, mekân ve
zamanın Tanrı’nın haşmetini yansıtmak üzere değil, bir bilinç ve irade ile
donanmış özgür ve aktif bir birey olarak “insan”ın özgürlüğünü kutlamak
ve kolaylaştırmak için düzenleniyor
olmasıydı (1999:275).
Mekânın bu şekilde kurulması,
Baudry’nin bahsettiği özne etkisi simülasyonunun yaratılmasına ve izleyenin Metz’in dediği gibi ‘özne-nesneye’ dönüşmesine hizmet eder. Metz
sinema izleyeninin konumunu, film
tarafından konumlandırılışını değerlendirirken izleyiciden “subject-object”
(özne-nesne) olarak bahseder (1982:
91-98); film, izleyicinin kendisini özne
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konumunda görmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış olmasına rağmen,
her filmde mevcut olan ‘sinema kurumunun’ söylemini izleyiciye dayatmak
suretiyle onu (izleyiciyi) nesneleştirir.
Ona göre film “hikâye kılığına girmiş
söylemdir” (Metz 1982: 95). Bakanın
kendisini özne konumunda görmesini sağlayacak biçimde tasarlanan bir
imge perspektif ideolojisine dayanmaktadır.
İnsan ve dünyayı birbirinden ayırarak insanı hâkim özne konumuna
yerleştiren görüşün temelinde Aydınlanma ile başlayan sekülerleşme bulunmaktadır. Ortaçağ’da din ve dini
kurumlar evreni anlamlandırmanın
birincil kaynağı konumundayken; Aydınlanma sonrasında aklın merkeze
yerleştirilmesi ve Rönesans ile birlikte
Ortaçağ’dan kopuşun gerçekleşmeye
başlamasıyla birlikte din birincil konumunu yitirmiş, onun yerini insan
aklı almıştır. Bunun temelinde, bu dönemde yaşanan bilimsel gelişmelerin
ve doğaya incelenecek bir şey olarak
bakılmasının yarattığı hâkimiyet duygusunun ve coğrafi keşiflerin etkisiyle
dünyanın keşfedilebilir bir alan olarak
görülmesinin bulunduğu söylenebilir.
Mekânın ele geçirilebilirliği ve doğa
üzerinde hakimiyet kurulabileceğine
duyulan inanç bireycilik düşüncesini
beslemiş ancak bu, insanın bakış noktasının sabitlenmesi ve kendisini herşeye hâkim gören insana tek bir bakış
açısının dayatılmasıyla sonuçlanmıştır. Dinin gerçeğin aranmasında bir
referans kabul edilmemeye başlaması
sonrasında, gerçeklik ele geçirilmesi
hedeflenen bir saplantı haline gelmiştir. Perspektif ideolojisinin temelinde
de, gerçekliği ele geçirme ve onu tek
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bir bakış açısında hapsetme saplantısı
bulunmaktadır. Modern görme biçimi de perspektif ideolojisi ekseninde
şekillenmiştir: nasıl ki perspektif bakana tanrısal bir bakış veriyor gibi
görünürken aslında ona tek bir bakış
açısını dikte ederek onu olduğu yere
hapseder, modern sistem de kişileri
özgür özneler olarak çağırırken zihinlerini biçimlendirerek onlara tek bir
bakış açısını dayatır; nasıl ki perspektifle yapılmış bir resim bakan kişiye
önceden belirlenmiş tekil bir bakış
biçimini sunar ve resim içinde dolaşma imkânı vermez, modern sistem de
özgürlük getirme iddiasına karşın bireylerin farklı bakış açılarından bakmalarına imkân vermez; perspektifte
mekânın kapalı ve belirlenmiş, ele geçirilebilecek bir alan olarak görülmesi
gibi modern mekân da kapalı ve belirlenmiş, fethedilecek bir alan olarak
kavramsallaştırılmıştır; perspektifte
zamanların çokluğunun bertaraf edilmiş olması ve dünyanın tek bir zamandaki haliyle resmedilmiş olması gibi
modern sistem de zamanı ilerlemeye
indirgeyerek zamanların çokluğunu
ortadan kaldırmıştır.
Perspektif İdeolojisi ve Manzara Fikri: Doğanın Nesnelleştirilmesi
Bir görme biçimi olarak manzara fikri on beşinci yüzyıl sonunda ortaya çıkmıştır. Manzara, dış dünyaya
bakmanın bir biçimidir ve bu anlamda gerçeklik, zaman, mekân ve birey
anlayışları ekseninde çözümlenebilir.
Manzara ideolojiden bağımsız değildir, belirli bir görme biçiminin ürünüdür. Manzara doğanın kontrol altına alınmış ve düzenlenmiş halidir.
Bu bağlamda manzara ile haritacılık
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arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Harita yeni keşfedilmiş yerleri kontrol altına almak ve yeni keşfedilecek
yerleri planlamak üzere kullanılan
bir kontrol ve düzenleme aracıyken;
manzara ve onun uzantısı olan bahçe
düzenlemesi mekânın mülke dönüştürülmesi yolunda mutlak ve kapalı bir
alan olarak kavramsallaştırılmasıdır.
Manzara resmi mekânı düzenleme yolunda Euclid geometrisinden
yararlanır ve perspektif ideolojisine
dayanır. Manzara resimlerinde göz
mekâna hâkimdir; resme bakan kişi
mekânı bütünlüğü içinde görebilir.
Bakana tanrısal bir bakış verilmiştir;
bakan kişi doğanın hâkimi konumundadır. Ancak kendisi baktığı doğanın
dışındadır; hiyerarşik olarak doğanın
üzerindedir. Aydınlanma düşüncesinin doğayı üzerinde egemenlik kurulacak bir alana dönüştürmesi ve insanı
özneleştirirken doğayı nesneleştirmesinin bir sonucudur bu. Ancak doğanın
nesneleştirilmesi, onun parçası olan
insanın da nesneleştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Manzara resminde
insan dünyanın ölçüsü olmanın yanı
sıra yaratıcısı olarak görülür. Denis
Cosgrove manzaranın aynı zamanda
bir görme biçimi olduğunu ileri sürer:
Manzara geometrik kesinliklere
göre mekânın düzenlenmesi aracılığıyla kendisinde bir düzen ve kontrol
yanılsaması yaratılan bağımsız bir izleyici tarafından benimsenmek üzere
dünyanın düzenlenip tasarlanmasıdır
(1985:55).
Manzara resminin temel amaçlarından biri de bir düzen görüntüsü
sunarak kontrolü sağlamak ve herhangi bir çatışma olasılığının önüne
geçmektir. Cosgrove, manzara fikrinin
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mülk ve değişmez bir statüko düşüncesini beslemesi, farklı gruplar arasındaki gerilimi bastırması sebebiyle
muhafazakâr olduğundan bahseder
(1985: 58). Mimarinin farklı grupların
seslerini bastırmak ya da herhangi bir
başkaldırı olasılığını ortadan kaldırmak üzere tasarlanması gibi, manzara
da bu şekilde düzenlenir.
Manzara resmi, mekânı kontrol edilebilir, kapalı bir alana indirgerken, zamanı da tek boyutlu hale
getirir. Zaman sadece şimdi olarak
vardır, tek ve mutlak bir zaman söz
konusudur. Zaman, doğanın ve insanların içinde yer aldığı etkisiz bir kap
niteliği taşımaktadır. Manzara resmindeki bu zaman ve mekân anlayışı
gerçekliğin bazı yönlerine ayrıcalık tanırken bazılarının yok sayılmasına yol
açar. Zaman, mekân ve gerçeklik birey
üzerinden kurulmaktadır ancak bireyin tanrısal bakışı görülecek ne varsa
herşeyin resimde görüldüğü yanılsamasını yarattığından, böyle bir görme
biçimi, gerçekçilik iddiasıyla yola çıkmış olmasına karşın gerçekçi olmaktan uzaklaşmıştır. Manzara resminde
mekân, içinin boşaltılması, sosyo-kültürel anlamlarından soyutlanması
çerçevesinde kurulur. Manzara resmi,
görülenin hâkimiyetinin ve doğanın
nesne(l)leştirilmesinin imgesidir.
Manzara çoğu zaman da fon olarak
kullanılmış, zaman gibi insanın içinde
yer aldığı bir kap olarak görülmüştür.
Böyle bir anlayışta, mekânın herhangi
bir belirleyiciliği yoktur. Leonardo da
Vinci’nin resimlerinde insan resmin
merkezine yerleştirilirken manzara
tamamen bir fona indirgenmiştir. İnsan doğayla ilişki içinde değildir: onun
dışında durmaktadır. Bunun yanı sıra,
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Da Vinci’de doğa neredeyse tamamen
ortadan kalkmıştır – insanı doğa içinde resmettiği eserlerinde bile. Mona
Lisa adlı eserinde arka fondaki doğa
statik bir alan olmanın yanı sıra son
derece küçülmüştür: Mona Lisa adeta
bir manzara resminin önüne oturtulmuş gibidir (bkz. Resim 1). Madonna
and Child with a Pomegranate adlı
eserinde resmin yaklaşık olarak altıda
birini kaplayan iki pencereden gözüken doğa, Leonardo da Vinci için doğanın neredeyse tamamen ortadan kalktığını göstermektedir: sanatçının diğer
eserlerinde olduğu gibi, bu resimde de
doğa uzak, silik, özelliksiz ve insandan
kopuktur (bkz. Resim 2). Bellini’nin
resimlerinde ise doğa düzenlenmiş
ve kontrol altına alınmış bir alandır.
Her türlü pürüz ortadan kaldırılmıştır, insan figürleri doğanın içindeyken
bile âdeta doğanın dışına yerleştirilmiş gibidir. Madonna and Child in a
Landscape adlı eserinde doğa fon işlevi görmektedir; her ne kadar resmin
adı insanın manzaranın içinde yer
aldığını iddia etse de insan doğanın
içinde ya da onun bir parçası olarak
değil, onun dışında konumlandırılmıştır (bkz. Resim 3). Giorgione’nin Fiesta Campestre adlı eserinde mekânın
kapalılığı ve doğanın manzara olarak
düzenlenişi görülmektedir (bkz. Resim
4); ön plana yerleştirilmiş insanların
arkasında doğa bir bahçe gibi mükemmel bir şekilde düzenlenmiş bir alandır. Paola Caliari’nin The Wedding at
Cana adlı eserinde ise mekân bir sınır
işlevi görmektedir; burada mekân sadece bir kap niteliği taşımaktadır (bkz.
Resim 5).
Manzara resminin önemli örneklerinden bazılarında resimlene-
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cek olan manzara kuşbakışı olarak
çizilmiştir. Bu resimlerde mekân ve
zaman tamamen ele geçirilebilir hale
gelmekte, bakan kişiye tanrısal bir
bakış atfedilmektedir. Kartografide
yaşanan gelişmeler bu bakış açısını
kuvvetlendirmiştir. Coğrafi keşiflerle
dünyanın büyüklüğünün yanı sıra ele
geçirilebilirliğinin anlaşılmasıyla dünya üzerinde egemenlik kurmanın aracı
olan haritalarda ve bu tarz resimlerde
mekân üzerinde hâkimiyet kurulmaya
çalışılmıştır. Tüm bu manzara resimlerinde, manzara ya resmin varolan
genel duygusuna katkıda bulunmak
amacıyla kurgulanmakta ya da kapalı
ve üzerinde egemenlik kurulabilecek
bir alan olarak kavramsallaştırılmaktadır.
Manzara, dünyanın, belirli bir
noktadan görülen kısmıdır ve bu anlamda da tek bir zamanı ve mekânı
mutlaklaştırırken, doğayı kapalı ve
değişmez bir bütün olarak sunması
bağlamında tek bir bakış açısını mutlaklaştırmaktadır. Resme bakan kişi,
bu doğanın dışında, ona egemen olan
bakışıyla
konumlandırılmaktadır.
Görmek ve bilmek bir ve aynı şey olduğuna göre bakan herşeyi bilendir.
Ancak manzara resimleri dünyanın
olduğu gibi değil, görülmesi istendiği
şekliyle görülmesine izin verir sadece.
Manzara resmi, resim-olarak-dünya
anlayışını beslemektedir: bu anlayışta
dünya sabit, değişmeyen ve fethedilmeyi bekleyen bir kaynak olarak görülmektedir.
Sonuç olarak, modernlik perspektif ideolojisine dayanan bir görme biçimine dayanmakta ve kendisini böyle bir görme biçimi üzerinden sürekli
olarak yeniden üretmektedir. Ancak
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bu niteliksel olmaktan ziyade niceliksel bir yeniden üretimdir; temelde varolan perspektife dayalı görme biçimi
ve ideoloji değişmez olarak kalırken,
modernlik her seferinde kendisini yeni
olan olarak sunmakta, yenilik ve ilerleme düşüncelerini mutlaklaştırmaktadır. Walter Benjamin, ‘ilerleme’den
“en yeninin giysileri içersinde gururla
dolaşan” ama “düşünülemeyecek kadar eski olan” “tarihin fantazmagorisi”
olarak söz eder (2002: 105). Modernlik,
yenilik ve ilerleme düşüncelerini merkeze yerleştirerek, temelinde değişmeden kalan ideolojiyi ve görme biçimini
maskelemektedir. Modernliğin birey,
zaman, mekân ve gerçeklik anlayışı,
modern görme ve düşünme biçimi perpektifte olduğu gibi bireyciliğe, ilerlemeci bir zaman ve kapalı bir mekân
anlayışına, gerçekliğin görünenden
ibaret olduğu veya görünenin ardında
herhangi bir gerçeklik yatmadığı düşüncesine dayanmaktadır: bir başka
deyişle perspektif ideolojisiyle özdeş
olan modernlik yanılsamalara dayanmaktadır. Modernliğin aşılmasını en
çok güçleştiren ve dolayısıyla en tehlikeli yanlarından biri yanılsamalara
dayanmasıdır zira yanılsamalar eylem için gerekli olan zemini ortadan
kaldıracak ve bireylerin özgürleşmesinin önünde büyük bir engel teşkil
edecektir. Özgür olduğunu düşünen
bireylerin özgürlük yolunda herhangi bir eylemde bulunmaları düşünülemez. Perspektif ilkelerine dayanan
tablonun, izleyicisini pasifize etmesi
gibi modern bireyler de bu kültürün
özgürlük yanılsamasından başka bir
şey üretmeyen tekbiçimli görme biçimi
tarafından pasifize edilmektedirler.
Modernlik perspektif ideolojisi dışın-
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da yer alan görme biçimlerini geri ya
da aşağı formlar olarak etiketleyerek
kendi görme biçimini mutlaklaştırmaya çalışmaktadır ancak bu yazıda
başka görme biçimlerinin de mümkün
olduğunu göstermek amacıyla tasvir
sanatı ve ürettiği görme biçimi ele alınacaktır.
Farklı Bir Görme Biçimi Olarak Tasvir (Nakış) ve Matrakçı
Nasuh
Bu çalışmada, minyatür yerine
tasvir kelimesini kullanma yönünde
bir seçim yapılmıştır çünkü Ortaçağ
Avrupası’nda yazma kitapların bölüm başlarına yapılan tezhiplerde
(süslemelerde) baş harfleri vurgulamak amacıyla kullanılan kırmızı boya
minium’dan türetilen ve bu tezhipleri
tanımlayan minyatür kelimesi daha
sonraları Latince miniare kökünden
türetilerek İtalyancaya miniatura,
Fransızcaya miniature biçiminde geçmiş ve zamanla yazma kitaplardaki
resimleri ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır, ancak Osmanlı dönemi kaynaklarında minyatür teriminin
yerine tasvir ve nakış sözcükleri kullanılmaktadır (Mahir 2005: 15). Resimleme, suretini çıkarma anlamına gelen
tasvir kelimesi kendi kendine resmetme, düşünme, tasarlama ve zihninde
canlandırma anlamlarına gelen tasavvur kelimesiyle aynı kökten türemiştir; sözcük düşünme ve tasarlamayı
içermektedir ve bu anlamda da tekil
bakış açısını vurgulayan perspektife
karşın düşünceyi ön plana çıkarması bağlamında önem kazanmaktadır.
Nakış kelimesi ise bezeme ve boyama,
alacalı renklerle boyama anlamlarına
gelmektedir; ayrıca minyatür kelimesi
Latince küçük anlamına gelen minium
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sözcüğüne temellendirilerek küçük
portreler ve resimler için kullanılmıştır. Bu sebeple, bu yazı kapsamında
tasvir kelimesi tercih edilmiştir.
Tasvir sanatı tüm dünyada çok
yaygındır; Mısır, Hindistan, Arap,
Uygur, Türk, Çin ve Avrupa coğrafyalarında tasvir örneklerine rastlanmaktadır. Tasvir genellikle elyazması
kitaplarda yer alan olayları ve kişileri
resimlemek amacıyla kullanılmıştır.
İslam kültüründe 13. ve 19. yüzyıllar
arasındaki egemen resimleme biçimi
tasvirdir. Tasvirlerde genellikle gündelik yaşam, seferler, törenler, padişahların çeşitli etkinlikleri ve dönemin
sosyal yaşamı konu edilir. Bu metinde
inceleme konusu olarak özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde nakış yapan Matrakçı Nasuh seçilmiştir;
bu seçimin temelinde Matrakçı’nın topografik tasvirlerinin manzara resmi
ile karşılaştırma için uygun bir zemin
oluşturması yatmaktadır.
Metin And Osmanlı tasvir sanatının altı gelişim evresinden geçtiğini
ileri sürmektedir: 1451-1520 yılları
arasındaki Oluşum Evresi’nde Doğu
tasvir geleneği izlenmiş, Fatih Sultan Mehmet dönemi sırasında Batı
etkisinin hissedildiği tasvirler, örneğin padişah portrelerinde perspektif
ideolojisine yaklaşan örnekler ortaya
konulmuştur; 1520-1574 arasındaki
I. Süleyman ve II. Selim dönemlerini kapsayan Geçiş Evresi’nde Yavuz
Sultan Selim’in, Tebriz ve Mısır’a
yaptığı seferler sonrasında İstanbul’a
çok farklı gelenekleri temsil eden doğulu nakkaşları getirmesi sonucunda
farklı kültürel etkiler taşıyan farklı
bir üslup doğmuştır; 1574-1603 yılları arasındaki III. Murad ve III. Meh-
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med dönemlerini kapsayan Klasik
Evre’de Osmanlı minyatürü kendine
has kişiliğine kavuşmuştur; 16031700 yılları arasındaki Duraklama
Evresi’nde imparatorluğun ekonomik
gücünün azalmasıyla birlikte tasvir
sanatı da parlaklığını yitirmeye başlamıştır; 1700-1750 yılları arasındaki
Neoklasik Evre’de Batılılaşma sürecinin etkisiyle tasvirlerde de Batı etkisi görülmeye başlanmıştır; 1750-1900
arasındaki son evrede ise Batı resmi
giderek tasvirin yerini almaya başlamıştır (2004: 33-103). Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde eser veren
Matrakçı Nasuh topografik tasvirleriyle Osmanlı nakış tarihinde öne çıkan isimlerdendir. Tarihi konu edinen
yazmalarda olayların geçtiği yerlerin
de betimlenmesi gerekliliğinin doğması topografik tasvirin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde haritacılığın
da gelişmesinin etkisiyle, Kanuni’nin
seferlerine de katılmış olan yazar, bilimadamı ve nakkaş Matrakçı Nasuh
topografik tasviri yaratmıştır (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2008: 1074).
Tasvir, Batı resim sanatında olduğu gibi kendi başına bir özerkliğe
sahip değildir, kitap sanatının bir
parçasıdır, dolayısıyla kolektif bir sanat etkinliğidir. Tasvir duvara asılıp
seyredilmek amacıyla değil, kitap gibi
ve kitabın bir parçası olarak okunmak üzere nakşedilmektedir. Tasvirin
uzaktan seyredilecek değil de okunacak bir metin olması resimle resme bakan arasındaki mesafeyi azaltmakta,
bakanın resim üzerine düşünmesini
sağlamakta, resme bakan olarak ona
hâkim olmasını engellemektedir.
Tasvir yapımını kısmen yasakla-
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yan bazı hadisler, canlıların suretinin
yapılmasını ve bunların tâzim amaçlı olarak asılmasını yasakladığından
İslam kültürlerinde Batılı anlamda
anıtsal duvar resmi sanatı uzun bir
süre gelişmemiştir (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 2008: 1070). Canlıların suretinin yapılmasının yasaklanmasının temelinde putlara karşı
açılan savaş ve suretin özün yerine
konularak bir tapınma nesnesine dönüştürülebileceği düşüncesi bulunmaktadır. Mazhar İpşiroğlu, İslam
düşüncesinin Platon’un idealar teorisi
ve Plotinus’un panteist ışık metafiziğiyle karşılaşması sonrasında resim
yasağıyla çelişmeyen bir tasvirciliğin
ortaya çıkabileceği gerekli ortamın
sağlandığını ileri sürmektedir (2005:
9). Platon’un idealar teorisinde içinde
yaşadığımız fizik dünya idealar dünyasının yansıması olan bir görünüşler
dünyasıdır; Plotinos düşüncesinde ise
bu dünya tanrısal varlığın yansımasıdır, dışarıya yansıyan ışınlarıdır. Suut
Kemal Yetkin’in belirttiği üzere, İslam
düşüncesinde de “bu dünya bir hayalden başka birşey değildir, gaye öbür
dünyaya hazırlanmaktır” (1953: 34):
Bunun içindir ki nakkaş, ölümlü dünyayı hatırlatan gölge, derinlik,
hacim gibi görünüş unsurları ile ağzımızın tadını hiçbir zaman kaçırmak
istememiştir. Derinliği hayal olduğu,
gölgeyi renge karartı verdiği, hacmi
cismanîliğe yaklaştırdığı için fırçasının kıllarından uzak tutmuştur (1953:
34).
Tasvirde fizik dünyanın olduğu
şekliyle kopyalanması değil, idealar
dünyasına açılma amacı güdülmekte
ve tasvir edilen nesnelerin mükemmelliğinden ziyade tasvirin başka bir
http://www.millifolklor.com

gerçeklik düzleminin varlığını hatırlatması amaçlanmaktadır. İpşiroğlu,
İslam sanatçısının “madde dünyasından sıyrılma çabası içinde bu dünyayı tanrısal bir görüntü olarak vermeye” çalıştığını (2005: 10) ; Turan Koç
“tevhid ve tenzih ilkesine yaslanan
sanatın gayesi”nin “her şeyden önce
duyulur dünyanın ötesindeki gerçek
varlığı, bu göze hitap eden nakışların nakkaşını, yani hakiki musavviri
mümkün olduğu ölçüde hissettirmek”
olduğunu ileri sürmüştür (2008: 45).
Bu düşüncede gerçeklik rasyonel olarak sınırları belirlenmiş ve sadece
akılla kavranılabilecek bir kategori
olarak anlaşılmamaktadır. Bölme ve
soyutlama ilkeleri ekseninde işleyen
akıl, insanın gerçeğe ulaşması için tek
başına yeterli değildir. İnsan aklının
kavrayamadığı her şeyi düşünce alanının dışına atan modern görme biçiminin aksine, İslam düşüncesinde akılla
kavranabilir olanlar ve akıl-dışı melekelerle kavranabilir olanlar arasında
hiyerarşik bir ayrıma gidilmemiştir;
bu iki alanın dışında, hakikatin insan
kavrayışının ötesinde olan bir boyutu
da vardır. İslam düşüncesinde estetik
ve etik arasında, güzel olan ile doğru
olan arasında da net sınırlar yoktur;
İslam estetiği İslam’ın etik anlayışından bağımsız olarak düşünülemez.
İslam estetiği sadece sanatla ilgili bir
alan olarak görülmemeli ve ontolojik
boyutu gözden kaçırılmamalıdır.
İslam’da gerçekliği “gerçekte nasılsa öyle” yansıtma düşüncesine uzak
olunduğundan, perspektifin aksine
tasvirde gerçekliği mükemmel bir şekilde yansıtma kaygısı yoktur. Dış
dünyanın taklit edilmesine dayanan
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mimesis anlayışının yerine soyutlama düşüncesinin hakimiyeti görülmektedir. Tasvirde figürler gerçekte
oldukları gibi resmedilmeye çalışılmadığından, tasvir kendisini bakan
kişiye gerçeğe dair bir yorum olarak
sunar ve bu anlamda da perspektifte
olduğunun aksine yanılsama estetiği üzerine kurulmamıştır. Bir başka
deyişle, perspektifte amaç, nesnel kabul edilen -ve resim yoluyla nesnelliği
vurgulanan- gerçekliği aynalama ve
ikame etme iken, tasvirde gâye gerçekliğe dair birçok öznel görünümü
bir araya getirerek temsil etmektir.
İslam’da hakikat görünende değil görünenin ardındadır; dolayısıyla hakikate ulaşmanın yolu görünür olandan
geçmemektedir. Tasvirde canlılar gerçek görünümlerinden çok farklı olarak
sunulurlar. Figürlerin hem şekillerinde hem de renklerinde bunu görmek
mümkündür. Figürler birbirlerine
orantılı olarak çizilmezler, oran ve
perspektif ilkesi geçerli değildir:
İslam sanatçısının yolu soyutlama yoludur, gerçeği gerçek olarak tanımlayan ne varsa resimlerinde ortadan kalkar; gölge-ışık, perspektif gibi,
nesnelere relief kazandıran ve onları
mekânda göstermek için uygulanan
tüm anlatım araçları silinir; sadece
renkler ve şemalar kalır. Resim burada nakış ve sembol oluyor, bir yandan
da dünyanın gölge ve görüntü (zıll ü
hayal) olduğuna işaret ediyor, öte yandan değişmeyen ‘Hakikat’i, Allah’ı bize
düşündürüyor (İpşiroğlu 2005: 10).
Yetkin, İpşiroğlu’nun tasviri “bir
işaretler ve semboller alemi” olarak
gördüğünü ileri sürerek ona karşı
çıkmakta ve Müslüman nakkaşın ger-
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çeğin sınırlarının dışına atılmaması
gerektiğini ileri sürmektedir (1953:
35). Yetkin’e göre tasvir, gerçekliği
çok daha iyi yansıtması bakımından
gerçekçilikten bir kopuş olarak görülmemelidir ancak bu noktada gerçekliğin nasıl kavramsallaştırıldığı önem
kazanmaktadır. Modern Batı düşüncesinde gerçeklik, fizik dünya boyutlarına hapsedilmiş, sınırları belirli
bir kavram iken; İslam düşüncesinde
fizik dünya sınırlarını aşan metafizik
bir boyuta sahiptir. Bu sebeple de Batı
resmiyle karşılaştırıldığında gerçekçilikten uzaklaştığı söylenebilecek olan
tasvire İslam düşüncesi ekseninde bakıldığında gerçekçi olduğu ileri sürülebilir. Koç, “İslam estetiğini, metafizikle ilgisini asla kesmeyen bir estetik
olarak” görmemiz gerektiğini söylemektedir (2008:15). Temsil, gerçekliği
bütünüyle yakalayabilme iddiasında
değildir.
Tasvir, perspektifte olduğu gibi
tek bir bakış açısından resmedilmemiştir ve bakan göz metin içinde dolaşabilir. Aynı resmin içinde çoklu bakış
açıları mevcuttur, bu gerçekliğin çok
yönlü olarak kavrandığı bir görme biçiminin sonucudur. Resme bakan kişi
resmin merkezine yerleştirilmez; daha
ziyade ona metnin içinde dolaşma
imkânı tanınır. Zaten tasvirde tekil
bir merkezden söz edilemeyeceğinden,
bakanın, nakkaşın önceden belirlediği
ayrıcalıklı, merkezî, biricik bir bakış
açısına mahkum edilmesi teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenledir
ki resme bakan kişiye ne tanrısal bir
bakış atfedilir ne de bakan kişi resim
tarafından nesneleştirilir; tersine o,
resmin içinde dolaşma deneyimini ya-
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şar. Tasvir bakan kişide perspektifte
olduğu gibi özne olduğu yanılsaması
yaratmaz. Aynı tasvirin içinde kimi
nesneler önden görülürken kimilerinin yan cepheleri ya da arkaları, kimilerinin dış cepheleri görülürken kimilerinin içleri gözükür. Perspektifte
olduğu gibi derinlik oluşturma çabası
yoktur. Nesneler yakınlık ya da uzaklıklarına göre konumlandırılmazlar,
resimde yer alan figürlerin küçüklük
ya da büyüklükleri bakan kişiye olan
mesafelerine yani bakana göre belirlenmemiştir. Ne sahici bir öznenin
duyu organlarının algılama kapasitesine ne de değişkensiz bir geometrinin
soğuk mekaniğine göre şekillendirilmiş, dolayısıyla da ne bakanın durduğu noktanın ne de başka bir zaviyenin
mutlaklaştırıldığı bir yüzey sunar
tasvir: onun sunduğu, bir değil birçok perspektifin kesiştiği bir yüzeydir.
İnsanı merkeze yerleştiren bir görme
biçimine karşılık, insanın aczini gören
görme biçimi Şems Tebrizi’nin şu sözlerinde de görülmektedir:
Bir grup dedi ki: ‘Başlarınızı dizlerinize koyun ve bir süre bekleyin.’
Az sonra, birisi başını kaldırdı, ‘Arşı
ve kürsüyü gördüm; zirvelerine kadar,’ dedi. Bir başkası, ‘Görüşüm, Arşı
ve Kürsüyü de aştı, uzaydan boşluk
âleme bakıyorum!’ dedi. Bir başkası
dedi ki, ‘Ben, ineğin ve balığın sırtını
görüyorum ve o melekleri ki ineğe ve
balığa müvekkildirler.
Gördüğüm kadarıyla...kendi aczimden başka bir şey görmüyorum
(2004:38)
Tasvirde amaç bireyin duygularını ya da düşüncelerini ortaya koymak-
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tan ziyade ilâhî olanın hatırlatılmasıdır. Burckhardt da, tasvirde gerçeğin
olduğu gibi aktarılmamasının temelinde kendi aczinin bilincinde olan insan anlayışını görmektedir:
Doğulu sanatçı asla eşyanın bütün görüntüsünü aktarma hülyası
içinde olmaz; o böyle bir çabanın boş
olduğu konusunda tam bir kanaate
sahiptir ve bu anlamda, onun eserlerinin, neredeyse çocukça olan safdilliği
hikmetten hiç de aşağı değildir (2005:
39).
Tasvirde çoklu bakış açılarının olması zaman ve mekâna da yansımaktadır. Aynı tasvir içinde farklı zamanlara dair hikâyeler yer alabilir. Tasvir,
zamanı mutlaklaştırmak bir yana,
birçok zamanı içermesiyle ilerlemeye
değil bütünsel bir zaman anlayışına
dayanmaktadır. Bunun temelinde,
tasvirin değişenden ziyade değişmeyenin ve kalıcı olanın peşinde olması
bulunmaktadır:
Zamanın doğrusal bir şekilde
ilerlediği algısı ya da anlayışı beraberinde değişme ve dramı getirir. Bu da
sonunda insanda bir gerilim doğurur.
Ama sükûnet, ânı esas almakla, tasavvuftaki adıyla ibnü’l vakt olmakla elde
edilebilecek bir aydınlanma ve mutluluk durumudur. İslam sanatındaki
sükûnet arayışı ve vurgusuyla kader
ve irade arasında çok sıkı ve derin bir
ilişki vardır (Koç 2008: 191).
İlerlemeye dayalı mutlak zaman
anlayışının temelinde değişim düşüncesi bulunmaktadır; zamanın mutlaklaştırılmadığı ve zamanların çokluğunu yansıtan bir zaman anlayışı ise
değişimden ziyade tekrar olgusuna
vurgu yapmaktadır. Zamanların çok-
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luğu, bunun yanı sıra, zamanın kendisinin sorunsallaştırılmasına ve bu
bağlamda da varoluşun sorunsallaştırılmasına imkân vermektedir.
Tasvirlerde mekânlar da üst üste
yığılmış gibidir, farklı etkinlikler ve
bu etkinliklerin gerçekleştirildiği
mekânlar aynı tasvir içinde yan yana
yer almaktadır. Mekân kapalı değil
açık bir alandır; önceden belirlenmiş,
hesaplanabilir bir alan değil daha çok
sonsuzluğa açılan bir alandır. İnsan
doğanın dışında değil, onun bir parçasıdır dolayısıyla insan doğaya egemen
olacak olan olarak kavramsallaştırılmaz. Tam tersine, insan doğanın
içinde küçük bir nokta gibidir; modern
görme biçiminde olduğu gibi evrenin
merkezinde değildir. Boşluk, tasvirlerde en az figürler kadar önemli bir yer
tutmaktadır.
Nasuh’un tasvirlerinde kent sonsuz bir mekânın içinde oluşturulmuş
bir alandır; boşluğun içine nakşedilmiştir. Bu da evrenin büyüklüğünü
ve insan yapısı kentin bu sonsuzluk
içinde küçük bir alanı kapsadığını
göstermektedir. Bu, insanı evrenin
merkezine yerleştirmeyen bir düşünme biçimidir. İnsanın ürettiği kentler,
esas nakışın küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Mekân çok boyutludur;
tek bir bakış açısından oluşturulmamıştır. Örneğin, kentteki evler farklı bakış açılarından resmedilmiştir.
Kentler kuşbakışından çizilmesine
karşın, kent içindeki nesneler sadece
yukarıdan nasıl görülüyorlarsa o şekilde değil, zaman zaman yukarıdan,
zaman zaman karşıdan, zaman zaman
arkadan, önden ya da yandan resme-
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dilmiştir. Bu da kuşbakışı manzara
resimlerinin aksine, mekânın tek bir
perspektiften ele geçirilecek bir alan
olmasını engellemiştir. Aksine bu tasvirlerde perspektiflerin çokluğundan
üretilen ve bu haliyle bile eksik, sonlu ve kusurlu olarak sunulan görününüm, mümkün olan perspektiflerden
herhangi birinin tekil sunumunun
olsa olsa Şems’in sözünü ettiği acizliği
temsil edeceğini ima etmektedir.
Mekânların çok-boyutluluğu zamanın da çok-boyutlu olmasını sağlamıştır. Tasvir, belirli bir zamanda
kent nasıl görülüyorsa o şekilde değil,
kentin farklı zamanlarda farklı bakış
açılarından görünüşlerinin bir toplamı olarak nakşedilmiştir. Bunun yanı
sıra, Nasuh’un topografik tasvirleri,
manzara resminin tersine, tarih ve
coğrafyadan bağımsız değildir; resim
bir bağlam içinde anlamlıdır. Yazıyla
birlikte okunmak için oluşturulmuştur. Zaman ve mekânın çok-boyutlu
kavranışı gerçekliğin çok-boyutlu kavranışından kaynaklanmaktadır.
Matrakçı Nasuh’un topografik
tasvirleriyle Rönesans manzara resimleri çok farklı iki görme biçiminin ürünüdür. Batı haritacılığının ve
manzara resminin aksine, Matrakçı
Nasuh’un topografik tasvirleri mekânı,
ele geçirilecek, kapalı bir alan olarak
değil, açık, çok boyutlu bir alan olarak
kavramsallaştırmaktadır. Nasuh’un
topografik tasvirlerinde insan figürlerine rastlanmamakta; mekân, bitki
örtüsü, burada yaşayan hayvanlar,
yapılar ve meydanlar ayrıntılarıyla
gösterilerek kendi bütünlüğü içinde
yer almaktadır (bkz. Resim 6-10). İp-
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şiroğlu, Nasuh’un tasvirlerinin “minyatür sanatının donmuş kalıplarını”
kırdığını ve “XVI. Yüzyıl resim sanatına ‘Osmanlı manzara ressamlığı”
diyebileceğimiz yeni bir tür” kattığını
söylemektedir (2005: 67):
Resim burada gerçeği veriyor
ama, bu gerçek, İslam sanatının soyut
form diline aktarılarak gerçeklik niteliğini yitiriyor, bir içgörünün resmi
oluyor. Matrakçı, gördüklerini değil,
gördüklerinin kavramlarını resme geçiriyor. Bu yüzden resimlerinde bütün
ayrıntılar silinerek en önemli formlar
kalıyor ve bunlar geometrik motifler
haline sokularak, halı desenleri gibi
derinliği olmayan bir düzeye aktarılıyor. Hiç kuşkusuz bu resimlerde bir
mekândan da söz edilebilir. Fakat
bu soyut mekândır. Matrakçı “düşüncesinde” gördüğü yerleri bir daha
dolaşıyor ve tabiatçı Batı sanatında
olduğu gibi, belli bir bakış noktasına
saplanmıyor: Kuşbakışı gösterdiği bir
şehrin yapılarını, şehrin içine girerek
yakından ve karşıdan veriyor, ya da
önemsediği bir şeyi gösterebilmek için
yolunu birdenbire değiştirerek nehir
boyunda ilerlemeye başlıyor. Ara sıra
göstermek istediği şeyin etrafında dolaştığını ve onu değişik yanlarından
verdiğini görüyoruz …… Şekiller inanılmaz renkler içinde ışıldıyor; dağlar,
kayalar ona korkunç hayvanlar, devler olarak görünüyor. Tabiat izlenimiyle hayal gücü, bu resimlerde masal
sınırında buluşuyorlar (2005: 68-69).
Günsel Renda da, Matrakçı
Nasuh’un tasvir alanında kendine
özgü bir üslup geliştirdiğini ileri sürmektedir:
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Matrakçı bu topografik çizimlerine öyle bir doğa duygusu katmış, parlak renkli bitkiler, masmavi, yemyeşil
tepelerle bunları öylesine donatmıştır ki, bu minyatürler birer manzara
denemesi sayılabilirler. Şu noktayı
da belirtmek gerekir: Çeşitli yollarla
gelmiş gözüken Batı etkileri, Osmanlı
nakkaşını bir taklitçiliğe, bir kopyacılığa itmediği gibi, onun, İslam minyatürcülüğünün estetik kurallarından kopmaksızın daha gerçekçi, daha
inandırıcı tasvirler yaratmasına yol
açmıştır (1980: 25).
Kathryn Ebel, Kanuni’nin 15331536 arasındaki ilk İran seferinin resimli bir tarihi olan Mecmu‘-ı
Menâzil’de yer alan kasaba ve şehir
tasvirlerinin İslamî el yazması resimleme geleneğinin en sıradışı örneklerinden olduğunu ileri sürmektedir:
“minyatürden, deniz haritacılığından,
Avrupaî kuşbakışından unsurlar barındırmakla birlikte bu resimler üç
kategoriden hiçbirisine tam anlamıyla
dâhil edilemez” (2005: 492). Hüseyin
Yurdaydın, Matrakçı Nasuh’un hayatını ve eserlerini incelediği “Matrakçı
Nasûh” adlı eserinde bu yazmadan
şöyle bahsetmektedir:
Bu yazma 90 sayfalık bir metin,
107 minyatür ve 25 resimli metinden
ibarettir. Minyatürler, bu sefer esnasında konup göçülen menzillerin adeta bir haritasını teşkil etmektedirler.
Bu bakımdan topoğrafik ve şematik
bir karakter taşımakta ve daha çok
dokümenter bir değeri bulunmaktadır. Geçilen şehirlerin cami ve saray
gibi belli başlı binalarının resmedilmiş
olması, bu resimlerin İslam mimarisi
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tarihi için olan dokümenter değerini
arttırmaktadır. (…) Bununla beraber
minyatürlere hakim olan ifadeciliğin
(expressionism) eserleri monotonluktan kurtardığı görülmektedir. (…) Bu
minyatürlerin diğer bir özelliği de mübalağasız ve realist oluşlarıdır (1963:
13).
Yurdaydın’a göre Nasuh’un eserlerinin dönemin diğer eserlerinden
farkı ve belki de en önemli özelliği,
geçilen şehir ve kasabaların adlarının kaydedilmesine önem vermesi ve
gerçekçiliği dolayısıyla belge niteliğini
taşımasıdır. Bu eserlerin, o dönemin
şehirlerine ve mimarisine ilişkin belgeler niteliğinde olması tarihçilik ve
şehircilik anlayışları bakımından büyük önem taşımaktadır. Ancak Nasuh
belge niteliği taşıyan eserler üretmenin yanı sıra farklı bir haritacılık formu ve tasvirin temelinde yer alan düşünceleri koruyarak özgün bir tasvir
anlayışı geliştirmiştir. Askeri seferler sırasında nakşedilmiş olmalarına
karşın mekânı fethedilecek kapalı bir
alan olarak kavramsallaştırmak yerine açık ve çok-boyutlu bir mekân anlayışı üretmiş, matematiksel hesaba
dayanan modern haritacılığın aksine
gerçekle hayali içiçe geçirmiştir. Matrakçı Nasuh’un topografik tasvirleri
insanı merkezine yerleştirmeyen, gerçekliği fizik dünya ile sınırlandırmayan, değişimden ziyade değişmeyenin
peşinde olan, zamanı ve mekânı eylemin içinde gerçekleştiği bir kap olarak
değil de eylemi biçimlendiren unsurlar
olarak gören bir görme biçiminin ürünüdür.
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SONUÇ
Tasvir gerçekliği görünende aramayan, görünenin ötesinde bir hakikat bulunduğu inancına dayanan;
bireyi evrenin merkezine yerleştirmeyen ve onu doğanın ve evrenin bir
parçası olarak algılayan bir görme
biçiminin ürünüdür ve böyle bir görme biçimini üretmektedir. Bu görme
biçiminde, zaman ilerlemeye dayalı
bir bakış açısıyla değil, bütünselliği
içinde çok-katmanlı ve çok-boyutlu bir
kategori olarak kavranmakta; mekân
aşılacak bir engel ya da fethedilecek
bir alan olarak değil, hayatı biçimlendiren çok-boyutlu gerçekliğin bir
yansıması olarak görülmektedir. Bu
sebeple de, tasvir kendisine bakanı
özne-nesne konumuna yerleştirmez;
bakan kişi hikâyelerin ve farklı perspektiflerin arasında dolaşma imkânı
bulur. Tek bir bakış açısını, tek bir
zamanı ve tek bir mekânı mutlaklaştırmak yerine bakanın farklı zamanlar
ve mekânlar arasında dolaşmasına ve
zamanın ve mekânın kendisini sorunsallaştırmasına imkân verir. Kendisini mutlak bakış açısı olarak ortaya
koymaması nedeniyle düşünümsel
(reflexive) bir yapıya sahiptir; gerçekliğin mutlak bir temsili olmaktan ziyade gerçekliğin ele geçirilemeyişinin
bir kanıtıdır. Bu bağlamda, Matrakçı
Nasuh’un tasvirleri, perspektif ideolojisinin içinden çıktığı ve sürekli olarak
yeniden ürettiği görme biçimine referansla tanımlanamaz zira ne bakan
kişiyi metne hâkim kılan ne de onun
üzerinde hâkimiyet kurma çabasında
olan tamamen farklı bir görme biçiminin ürünüdür.
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Resim 1:Leonardo da Vinci – Mona Lisa (1403-1407)

Resim 3: Giovanni Bellini – Madonna and Child
in a Landscape (1490-1500)

Resim 4: Giorgione “Giorgio de Castelfrance” –
Fiesta Campestre (1508)
Resim 2: Leonardo da Vinci – Madonna and
Child with Pomegranate (1475-1480)

Resim 5: Paolo Caliari – The Wedding at Cana
(1562-63)
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Resim 6:Matrakçı Nasuh – Bağdat (1533-1536)

Resim 8: Matrakçı Nasuh – Tatvan (1533-1536)

Resim 7:Matrakçı Nasuh – Eskişehir (1533-1536)

Resim 9: Matrakçı Nasuh – İstanbul/Haliç
(1533-1536)
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Resim 10: Matrakçı Nasuh – Adana (1533-1536)
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BOZKURTTAN HIZIR’A TÜRK HALK ANLATMALARINDA
KILAVUZ
Guide in Turkish Folk Narratives From Gray Wolf to Hizir

Mustafa DUMAN*
ÖZ
Halk anlatmaları, ait olduğu toplumun zihin dünyasını yansıtan halk bilgisi ürünleridir. Halk
anlatmalarını yaratan ve aktaran toplumun sosyal hayatındaki değişiklikler, anlatmaların da içerik ve
yapısının değişmesine sebep olur. Halk anlatmaları, dönemin sosyal şartlarına uygun olarak değişse de
anlatmaların içerisinde yer alan bazı unsurlar, sosyal hayattaki değişmelere rağmen sabit kalır. Değişmez nitelikteki bu sabit iskelet yapılar, insan zihninde bulunan ve belli ihtiyaçlara cevap veren işlevsel
özelliklere sahip unsurlardır. Halk anlatmalarının çoğunda yer alan “olağanüstü kılavuz varlık” bu
iskelet yapılardan biridir. “Dirençli kültür unsuru” ya da “arketip” olarak adlandırılabilecek bu varlığın, tezahür biçiminin somut olmadığı, yalnızca prensipte belirlenen, değişmez bir anlam çekirdeğine
sahip olduğu ve ancak rüyalar ya da halk bilgisi ürünleri vasıtasıyla somutlaştırıldığı bilinmektedir.
Bu makalede, Türk toplumunun İslamiyet’i kabul etmesinden önceki ve sonraki dönemlerde oluşan
halk anlatmaları, daha özelde ise Türk destanları, “olağanüstü kılavuz varlık” bakımından değerlendirilmiştir. İslamiyet öncesi döneme ait anlatmalarda “bozkurt”, İslamiyet’in kabulünden sonra teşekkül
eden anlatmalarda ise, “Hızır” olarak karşımıza çıkan olağanüstü kılavuzdaki bu değişimin sebepleri
sorgulanmıştır. Bunun yanı sıra, “kılavuz bozkurt” ve “kılavuz Hızır” örnekleri üzerinden, Türk destanlarının hemen hemen hepsinde yer alan ve destan kahramanına yol gösteren, “olağanüstü kılavuz
varlık”ın betimlemesinde kullanılan ortak unsurlar, maddeler halinde belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kılavuz, bozkurt, Hızır, adaptasyon, arketip.
ABSTRACT
Folk narratives are folklore products that reflect imaginary world of a society whom they belong
to. Changes in social life in a society that creates folk narratives and transfers them from past to future
generations, also cause changes in the structure and content of narratives. Even though folk narratives
change in accordance with the social conditions, some elements in the narratives stay stable despite
changes in social life. These constant skeleton structures are the elements that exist in the human
mind and have functional roles in responding to certain human needs. One of these skeleton structures
is “supernatural guide being” that appears in most of the folk narratives. It is known that this being
which could be named as “resistant cultural element” or “archetype”, doesn’t manifest physically; it is
just determined as a principle, has unchangeable meaning and is materialized only through dreams
or folklore products. In this article, folk narratives, especially Turkish epics, formed in Turkish society
before and after accepting Islam were evaluated in point of “supernatural guide being”. The reasons for
changes in “supernatural guide” that appears as “gray wolf” in narratives formed before and as “Hizir”
in narratives formed after acceptance of Islam in Turkish society, were questioned. In addition to this,
common elements used in portraying “supernatural guide being” that appears in almost every Turkish
epic and guides the hero of epic, were determined using the examples of “gray wolf guide” and “Hızır
guide”.
Key Words
Guide, gray wolf, Hizir, adaptation, archetype.

Giriş
Kültür, bir toplumun tarihi süreç içerisindeki sözlü ve yazılı tüm
birikimlerini bünyesinde harmanlayabilen, bu yönüyle değişim-dönüşüm
*

sürecine açık anlam aralığına sahip
bir kavramdır. Kavram içerisinde var
olan ögeler, değişim sürecinde bazen
eskiyle bağını koparmadan kendini
güncelleyerek varlığını devam ettirir
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bazen de çağın gereksinimlerine cevap vermediği için unutulur. Kültürü
yaratan, kullanan ve aktaran birey
ve toplum, değişim temelinde yeniden
gerçekleşme, yenilenerek yeni bir döneme girme amacındadır. Bu yenilenme ve değişme süreci “eski”nin temeli
üzerine kurulur ve süreklilik arz eder
(Özdemir 2006: 15-16).
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle yeni bir kültür dairesine geçmeleri, zaman içerisinde, mazide kalan
kültürel her türlü birikimin ya İslami
bir kılığa büründürülmesi ya da unutulması sonucunu doğurmuştur. Bu
adaptasyon ve unutma sürecinin izlerini, en somut şekilde, muhtelif zamanlarda oluşmuş destanlarda takip
edebiliriz. Bu anlatmalar içerisinde
yer alan olaylar, kahramanlar ve motifler, yeni kültür çevresinin edinimleriyle dönüşüm süreci içerisine girerek
güncelliğini koruma eğiliminde olmuştur.
Bu noktada Raoul Rosiére’nin
“Epik Kanunları”nda, efsaneler hakkında ileri sürdüğü görüşleri, destanların da dâhil olduğu tüm halk anlatmaları için düşünebiliriz. Rosiére’nin
kanunlarının konumuzla ilgili son iki
maddesi, “Transpoze olabilme (yer değiştirebilme) kanunu (la loi des transpositions): Hatırası zayıflayan, unutulmaya yüz tutan bir anlatı tipine
bağlı olan anlatmalar, daha meşhur
bir anlatı tipine bağlı olarak anlatılır.”
ve “Adapte olabilme kanunu (la loi des
adaptations): Çevre değiştiren her anlatı, kendisini yeni çevresinin sosyal
ve etnografik şartlarına adapte eder,
değişir.” şeklindedir (Gennep 1912:
284).
Rosiére’nin ileri sürdüğü bu gö-
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rüşleri Türk destanlarından hareketle yorumlayacak olursak; İslamiyet
öncesi dönemde oluşturulmuş ya da
İslami dönemde oluşmasına rağmen
bünyesinde eski inanç sistemine ait
ögeler barındıran Türk destanlarında
yer alan ve o dönemde sahip olunan
inanç sistemini yansıtan unsurların,
yeni dinin kabulüyle birlikte yeni bir
çevreye girdiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle, destanlarda yer alan
ve hâlihazırda unutulmaya yüz tutan
bazı unsurların yerini İslamiyet’le birlikte tanınan, bilinen yeni unsurlara
bıraktığı söylenebilir.
Dönemin şartlarına uygun olarak
değişse de anlatmalar içerisinde yer
alan bazı unsurlar, sosyal hayattaki
değişmelere rağmen sabit kalır. “Dirençli kültür unsuru” olarak adlandırılabilecek bu yapılar, insan zihninde
bulunur ve belirli bir işlevi üstlenir.
Carl Gustav Jung’un “arketip” olarak
adlandırdığı ve psikolojik tahlillerle
ortaya koyduğu dirençli kültür unsurlarından biri de, halk anlatmalarının
çoğunda yer alan “olağanüstü kılavuz
varlık”tır (bk. Jung 2009).
Makalemizin kuramsal alt yapısını, Rosiére’nin ileri sürdüğü “yer
değiştirebilme” ve “adapte olabilme”
kanunları oluşturacaktır. Bu çerçevede öncelikle, Türk kültüründe
İslamiyet’le tanışmadan önceki halk
bilgisi ürünleri içerisindeki bazı unsurların İslamiyet’le başlayan adaptasyon süreci, “olağanüstü kılavuz
varlık” örneğinde değerlendirilecektir.
Ardından, Türklerin İslamiyet’i kabul
etmesinden önceki döneme ait anlatmalarında yer alan “kılavuz bozkurt”
ve İslamiyet sonrası Türk halk anlatmalarında yer alan “kılavuz Hızır”ın
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özellikleri ve metinlerdeki işlevleri
hakkında bilgi verilecektir. Bu iki olağanüstü varlığın anlatmalardaki kullanımlarından örnekler verilerek, kılavuz bozkurttan kılavuz Hızır’a giden
değişim süreci açıklanacaktır. Ayrıca
incelememizde, bir anlatı türünün dönüşümü üzerinde ayrıntılı olarak durmaktan ziyade, destanlar içerisinde
var olan, İslamiyet’ten önce “bozkurt”,
İslamiyet’in kabulüyle “Hızır” şeklinde karşımıza çıkan ve kılavuzluk
görevi üstlenen arketipin somutlaştırılma sürecine dikkat çekilecektir. Bunun yanı sıra makalemizde, “kılavuz
bozkurt” ve “kılavuz Hızır” örnekleri
üzerinden, Türk destanlarının hemen
hemen hepsinde yer alan ve destan
kahramanına yol gösteren, bu yönüyle dirençli kültür unsuru olarak adlandırılabilecek “olağanüstü kılavuz
varlık”ın betimlemesinde kullanılan
ortak unsurlar belirlenecektir.
1. Türk Halk Anlatmalarında
Adaptasyon Süreci ve Kılavuz
Rosiére’nin adaptasyon kanunu,
“çevre değiştiren her anlatma, yeni
çevrenin sosyal ve etnografik şartlarına kendisini adapte eder” fikrini içerir ve “yer değiştirebilme” kanunuyla
birlikte birbirini tamamlayan bir yapı
arz eder. Kanun bu yönüyle halk anlatmalarındaki varyantlaşma sürecine
işaret eder. Bu süreç içerisinde belirli
bir çevrenin sosyal, siyasi, kültürel ve
dini şartlarına bağlı biçimde oluşan
bir anlatma, çeşitli sebeplerle farklı bağlamlarda, icra yoluyla yeniden
oluşturulduğunda adaptasyon sürecine girer ve söz konusu değişim başlar. Bu duruma örnek olarak, Tarancı bakşılarına ait; “…Dihkançiga pir
bolgan / Hazreti Hızır atadur, sizdin
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medet tileymen / Derdige deva tileymen Mataçiga pir bolgan… [Çiftçilere
hazreti Hızır pir olmuştur, sizden medet diliyorum, (hastanın) derdine deva
diliyorum. Dokumacıya pir olan… ]
(İnan 2006: 121-122) duası ile Kırgız
baksılarına ait bir duadaki; “…En ülkeni Aslan bap en kiçisi Alaçakap /
Sizden medet tileymin, Kazı Kurt ata
evliya / Arı cakta Kıngrak bar, beri
cakta Karak bar… (…en büyüğü Aslan
bab, en küçüğü Alaçakap, sizden medet diliyorum Kazı Kurt ata evliya! Öte
yanda Kıngrak var, bu tarafta Karak
var.) (İnan 2006: 135-142) ifadeleri verilebilir. Duaların ilkinde Hızır’dan,
ikincisinde ise, kurttan medet dilendiği görülmektedir. Farklı Türk boylarına ait bu dualar, birbirinin varyantı
olmasa da muhteva ve işlev açısından
ortaklık arz etmektedir. Duaların ilkinde Hızır’dan, ikincisinde ise kurttan medet dileniyor olması, işlevsel
açıdan “ihtiyaç duyulan” bir durumun/
varlığın adaptasyon sürecine işaret
etmektedir. Söz konusu süreç, insan
zihninde her zaman var olan ve birey
ya da toplum tarafından daima ihtiyacı hissedilen arketiplerin, farklı somut
varlıklar vasıtasıyla ifade edilmesi sonucunu doğurur. Bu varlıkların somut
göstergelerindeki dikkat çeken farklılıkları, bireyin ya da toplumun inanç
boyutunda yaşadığı değişim ve dönüşümlerin bir sonucu olarak değerlendirmek mümkündür.
Söz konusu adaptasyon ve değişim sürecini yaratılış mitlerinden ve
ilk dönem efsanelerinden başlamak
suretiyle tüm halk anlatmalarında
takip etmek mümkündür. Bu anlatmalar içerisinde yer alan bazı ifadeler
İslamiyet’ten önceki Türk inanç siste-
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minde insanlara yolda kaldıkları, hastalandıkları, kıtlık çektikleri vb. zor
durumlarda yardım eden bazı yardımcı iyelerin mevcudiyetini göstermektedir. İnanç sisteminde yer alan bu
iyeler Oğuz Kağan Destanı’nda olduğu
gibi bazen bozkurt şeklinde tezahür
etmektedir. İslamiyet’in kabulüyle birlikte dönüşüm sürecine girdiği görülen
bu iyelere ait fonksiyonların artık tamamının İslami bir çehreye bürünmeye başladığı dikkati çekmektedir.
Bu değişim ve dönüşümün Hızır’ı,
zamanla, her türlü konuda kendisinden yardım dilenilen bir varlık olarak
tasavvur edilir hale getirmiş olduğu
görülmektedir. Burada söz konusu
edilen durum, eski Türk inanç sisteminde var olan ve halk anlatmalarında “bozkurt” şeklinde karşımıza çıkan
yardımcı iyenin Hızır’a dönüşmesi değil, toplumsal bir ihtiyaca cevap veren
ilahi unsurların, inanç sistemindeki
değişimle birlikte Hızır şeklinde yeniden tasvir edilmesidir.1 Bu duruma
Jung da dikkat çekmiş ve yaşlı bilge
adam (Hızır) ya da olağanüstü özelliklere sahip hayvan (bozkurt) şeklinde
somutlaştırılan “ruh arketipi”nin, insanın “idrak”, “iyi bir tavsiye”, “karar”,
“plan” gibi şeylere ihtiyaç duyduğu ve
bunlara kendi imkanlarıyla ulaşamadığı durumlarda ortaya çıktığını ve
böylece, insanın “yetersizliğini” telafi
ettiğini dile getirmiştir (2009: 86).
Türk destanlarında kılavuz varlık örneğine, Rosiére’nin, anlatıların
transpoze ve adapte olabilme kanunları çerçevesinde tekrar dönecek olursak; Oğuz Kağan Destanı’nda, gök
yeleli bir bozkurdun Oğuz’a kılavuzluk etmesi örneği üzerinde durmamız
gerekecektir. Bozkurdun gösterdiği
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yolda hedefine doğru ilerleyen Oğuz,
bu kılavuzluğun neticesinde, yaptığı
mücadelelerin her birini başarıyla sonuçlandırmaktadır. Gök Tanrı’yla ilişkili “gök” ve “boz” sıfatlarına sahip ve
Tanrı’nın yeryüzündeki temsilciliğini
üstlenmiş, gücün ve iktidarın timsali
ve tüm bu yönleriyle Türk kültüründe
en eski dönemlerden itibaren belirli bir
kutsallığın atfedildiği kurt, bu destanda motif olarak önemli bir role sahiptir. İslamiyet’le birlikte kabul görmeye
başlayan insanın “eşref-i mahlûkat” olduğu inancı, insan dışındaki varlıkların kutsiyetinin hoş görülmemesi gibi
bir sonucu da beraberinde getirmiştir.
Böylece; kutsal olarak kabul edilen bir
hayvanın kılavuzluğu yerine, yeni bir
kılavuza ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç neticesinde, İslamiyet öncesi dönemlere ait anlatmalarda karşılaşılan
gök yeleli bozkurt, İslamiyet sonrası
dönemlerde yerini Hızır’a bırakmış ve
kılavuzluk işlevinin devamlılığı bu şekilde sağlanmıştır.
Bozkurt ve Hızır’ın anlatılardaki
rolü üzerine bazı araştırmalar yapılmıştır. Özkul Çobanoğlu, kılavuz bozkurt motifinin değişimi üzerine yaptığı
çalışmada durumu örnekleriyle ortaya
koymuş, halk anlatmalarında kılavuz
kurt motifinin halen var olduğunu
iddia etmiştir (1997: 165-173). İsmet
Çetin ise, İslamiyet öncesi Türk inanç
sisteminde darda kalanlara yardım ettiğine inanılan Kıdır İyesi ve bu iyenin
İslamiyet’in kabulüyle birlikte önce
evliyalara, sonra Hızır’a dönüştüğü
hakkında bilgi vermiştir (2002: 30-34).
Öcal Oğuz ise, Boz Atlı Yol İyesi’nin,
İslamiyet sonrasında Hızır’a dönüşerek varlığını devam ettirdiğini belirtmiştir (2002: 82). Aynı görüşü Doğan
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Kaya’nın Boz Atlı Hızır İyesi hakkında verdiği bilgilerde de görmekteyiz
(2007: 170). Mevcut halk anlatmalarını incelediğimizde, İslamiyet öncesi
destan ve efsanelerde kahramana yol
göstererek yardım eden Tanrısal varlığın bozkurt, İslamiyet tesiriyle şekillenen destanlarda ise Hızır olduğunu
görmekteyiz. Bu nedenle, bu hususta
yapılmış çalışmalardan farklı bir noktaya dikkat çekerek, Türk destanlarındaki kılavuz bozkurttan Hızır’a
doğru giden değişim üzerinde durup
bu değişimi örneklerle açıklamaya çalışacağız.
1. 1. Kılavuz Bozkurt
Kurda duyulan saygı, temel olarak, kurttan türeme mitiyle ilgilidir.
Atalarına saygı duyan ve bu saygıyı
kültleştiren Türkler; Ata, Baba, Bab,
Buka, Kökçe/Gökçe, Kurt Ata, Kurt
Dede, Ak Sakal vb. mitik varlık veya
şahsiyetleri zihin dünyalarında yaşatmışlardır (Çetin 2002: 31). Bu bağlamda, yaratılış efsanelerinde yer alan,
Türklerin soyunun kurttan geldiğine
yönelik inanışları, kurdun bir ata olarak kabul edilmesinin göstergeleri ve
bozkurda duyulan saygının bir yansıması olarak değerlendirmek mümkündür (bk. Ögel 2003; 1-29). “Börü börü/
Ata-ana yolunda yürü” şeklindeki Karaçay Türklerine ait atasözü kurda
duyulan saygıyı, kurdun atalar ruhuyla kurulan ilişkisini ve kılavuzluk vasfını ortaya koyan dikkat çekici bir örnektir. Kurda atfedilen bu saygı, onun
tasviri esnasında kullanılan benzetme
unsurlarında da kendini gösterir. Kutsal olarak kabul edilen kurdun tasvirinde, “boz” ve “gök” renkleri bulunur.2
Orta Asya’da yaşayan Türk boylarında, hayvan sürülerinin önünde yer
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alan, onlara yön veren yaşlı ve tecrübeli tekeye “gök teke” adı verilir. Buradaki “gök teke” ile kurt sürülerinin önlerindeki, tüyleri aklaşmış “gök kurt”
arasında mantıksal bir bağlantı kurmak mümkündür (Ögel 1988: 3). Yol
gösterici, önder kurdun belirgin özellikleri gök renkli olması ve tüylerinin
aklaşmış olmasıdır. Türklerde yaşlılara özel bir saygı duyulması nedeniyle
aklaşmış, yani boz tüyün, yaşlılığın
göstergesi olarak düşünülmesi mümkündür. Bun yanı sıra, yeryüzünün
rengi olan “boz”un, gökyüzünün rengi
“gök”le birlikte kullanılması, Gök Tanrı dinine göndermeler yapmaktadır.
Kurda atfedilen kutsiyeti vurgulamak için kullanılan bu renklerin
yanı sıra, halk anlatmalarında kurdun
yalnız yerde değil, göklerde de dolaştığı bilgisine rastlanmaktadır (Ögel
1988: 5). Kurdun göklerde dolaşma
hali, ona sınırsız özgürlük ve hareket imkanı kazandırmaktadır. Bu özgürlük, anlatmalarda, kurdun birden
ortaya çıkması ve yine aynı şekilde
kaybolması şeklinde kendini göstermektedir. Ayrıca bu durum, kurdun
zaman hâkimiyetinin yanı sıra, mekân
hâkimiyetini de göstermektedir. Tüm
bu özellikleri sayesinde halk anlatmalarında Tanrısal bir hayvan olması nedeniyle saygı duyulan bozkurt,
Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olan
kişilerle, devlet yöneticileriyle ya da
komutanlarla iletişim kurmakta ve bu
yönüyle de belirli bir kutsallığı temsil etmektedir. Makalenin ilerleyen
kısımlarında örnek olarak göstereceğimiz anlatmalarda, bozkurdun yol
gösterdiği kişilerin genellikle yukarıda bahsedilen kişiler olduğu dikkati
çekmektedir. Bozkurdun kılavuzluk

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

ettiği söz konusu kişiler, sıradan değil,
Tanrı’nın kut verdiği kişiler biçiminde
karşımıza çıkmaktadır. Kurda atfedilen kutsallık; anlatmalarda kurdun
rengiyle, yardım ettiği kişilerle, zamanda ve mekânda kolayca hareket
edebilme özelliğiyle ifade edilmiştir.
Bu noktada, kılavuzluk varlık
olarak bozkurdun yer aldığı Oğuz
Kağan Destanı’ndaki pasajlardan
örnekler vererek konuya açıklık getirmek mümkündür. Oğuz Kağan
Destanı’nda, Oğuz’un gazaba gelerek
Urum Kağan’ın üzerine yürüdüğünün
anlatıldığı bölümde, Oğuz’un uykuda
olduğu bir sırada çadırına gelen gök
tüylü ve gök yeleli kurttan, şu şekilde
bahsedilmektedir:
“…O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt
Oğuz Kağan’a hitap etti ve: ‘Ey Oğuz,
sen Urum üzerine yürümek istiyorsun;
ey Oğuz, ben senin önünde yürümek istiyorum.’ dedi. Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını dürdürdü ve gitti. Gördü
ki, askerin önünde gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt yürümektedir
ve kurdun ardı sıra ordu gelmektedir.
Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek
kurt birkaç gün sonra durdu.” (Bang
ve Arat 1936: 19).
Gök tüylü ve gök yeleli kurdun
ışıkla gelmesi, onun gökselliğine ve
dolayısıyla kutsallığına vurgu yapmaktadır. Nitekim ışığın çoğu kez bir
hayvanla özdeşleştiği bilinmektedir
(Roux 2002: 186).
“…Ondan sonra Oğuz Kağan yine
gök tüylü ve gök yeleli erkek kurdu
gördü. O kurt Oğuz Kağan’a: ‘Şimdi,
Oğuz, sen asker ile buradan yürüyerek,
halkı ve beyleri götür: ben önden sana
yol gösteririm’ dedi. Tan ağarınca,
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Oğuz Kağan gördü ki, erkek kurt askerin önünde yürümektedir; sevindi ve
ilerledi”(Bang ve Arat 1936: 23).
Bu satırlarda da bozkurdun kılavuzluk işlevi, açık bir şekilde görülmektedir. Bu olay sonrasında başlayan
mücadeleyi Oğuz’un kazanmasında
bozkurdun kılavuzluğu önemli rol oynamaktadır. Burada dikkat çeken bir
diğer husus ise, gök tüylü ve gök yeleli
kurdun erkek olmasıdır. Anlatmalarda dişi kurdun genellikle doğurganlık
ya da koruyuculuk yönü ön plana çıkarken, erkek kurdun bilgelik ve kılavuzluk yönünün ön plana çıkmakta olduğu görülmektedir. Bu duruma Jung
da dikkat çeker ve rüyalar ya da anlatmalarda yer alan olağanüstü kılavuz
varlığın cinsiyetinin erkek olduğunu,
yapmış olduğu psikolojik tahliller vasıtasıyla vurgular (2009: 84-85).
Uygur dönemine ait eski yazılı
metinlerden birisinde ise, darda kalan
Uygurların karşısına bir kurt çıkar ve
yol göstererek, onları kurtarır:
“…Uygurlar, ümitsiz bir haldeyken birden ortaya çıkan bir kurdun dağın iç kısımlarına ilerlediğini gördüler. Uygur hakanı adamlarına kurdun
arkasından gitmelerini emretti. Kurt
dağın dibine vardıktan sonra büyük
bir mağaraya girdi. Kurdu takip edenlerse mağara önünde onun çıkmasını
beklemeye başladılar; fakat kurt geri
gelmedi. Askerler mağarada uzun bir
yol katettikten sonra öbür ucuna ulaştılar. Karşılarına yemyeşil otlarla kaplı, suyu bol, pek çok kuş türünün bulunduğu, boğa ve maralların oynaşıp
durduğu güzel bir yayla çıktı.” (Almas
2010: 46).
Oğuz Kağan Destanı’nın tesiriyle
teşekkül etmiş olduğunu söyleyebile-
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ceğimiz bu anlatmadaki kurdun kılavuzluğu, Ergenekon anlatmasında da
benzer şekilde ifade edilmektedir. Bu
anlatmada, kurdun kılavuzluğunda
yol alan askerlerin, sonunda geniş ve
güzel bir yaylaya ulaştığı görülmektedir. Kurdun kılavuzluğunun söz konusu olduğu Oğuz Kağan Destanı ve bu
son örnekte görüldüğü gibi, kurdu takip eden ve onun söylediklerini yapanların bir şekilde mükâfatlandırılmakta
oldukları ve bu yönüyle de kurdun kılavuzluğunda hareket eden birey ya
da toplulukların mutlak surette başarıya veya kendilerinin yararına olacak
bir sonuca ulaştıkları dikkati çekmektedir.
Dede Korkut Kitabı’nda yer alan
“Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da Kazan Bey’in zor durumda
kaldığı esnada, kurt yüzünü mübarek
sayarak onunla konuşması ve kurdun
rehberliğine ihtiyaç duyması da kurdun kılavuzluk vasfına dair bir örnektir (Ergin 1997: 101).
Türk toplumunun İslamiyet öncesinde kurda yüklemiş olduğu kılavuzluk vasfını, başka örnekler üzerinden
takip etmek de mümkündür. Bu noktada, Başkurtlara ait bir efsaneyi örnek olarak vermek mümkündür. Söz
konusu efsane şöyledir:
“…Günlerin birinde bu kabile reisi ava giderken önünde bir kurt peyda
oldu. Reis, bu kurdu takip ede ede, cennet gibi ormanları ve nehirleri olan bir
azametli dağlara geldi. O vakit Kurt
birden kayboldu. Reis anladı ki, bu
rehberlik eden Kurt, Tanrı’dan bu kavme tayin edilmiş ‘Kut: talih”tir. Reis
geriye, şark diyarına vardı. Kavim ve
kabilesini beraber alıp Ural dağlarına
getirdi. İşte diğer kardeşlerinden ay-
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rılan bu kabileye ‘Başkurt’ denildi ki,
‘Kurdun baş olup getirdiği kavim’ demektir.” (İnan 1998: 74).
Bu efsanenin İslamiyet tesirinde
oluşan diğer varyantında da kurt, yine
kılavuzluk vasfı ile karşımıza çıkmaktadır: “Peygamber, sahabelerinden üç
zatı ‘Ural’ dağlarına İslâm dini öğretmek için yollamıştı. Bu sahabelere,
Ural dağlarına kadar bir Bozkurt rehberlik etmiştir. Ural dağlarında bulunan kavim de, İslamiyet’i kabul ettikten sonra “Başkurt” diye adlanmıştır.”
(İnan 1998: 74).
Efsanenin İslami varyantında
bozkurt motifinin yer alması ilk bakışta, daha önce dile getirdiğimiz;
“İslamiyet’in kabulüyle halk anlatmalarındaki mitik unsurların yerini
İslami unsurlara bırakması” fikriyle
çelişiyor gibi görünebilir. Ancak, daha
geniş bir çerçevede düşünüldüğünde
bu durumun, İslamiyet’i kabul eden
Türklerin eski inançlarından birden
bire ve bütünüyle uzaklaşmadığını
ortaya koyan, dikkate değer bir örnek
olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır. Nitekim günümüzde yapılan “türbe ziyareti”, “ağaca çaput bağlama”,
“dilek yazıp suya atma” vb. inanç uygulamalarının eski Türk inançlarıyla
olan ilişkisi düşünüldüğünde; en eski
inanç biçimlerinin bile, yeni inanç
uygulamalarının kabul edilmesinden
sonra varlıklarını bir şekilde sürdürdüğü gerçeği ortaya çıkacaktır.
Halk anlatmalarında, hayvan motifleriyle sık sık karşılaşılması mümkündür. Bu anlatılarda hayvanların
insan gibi davrandıkları, konuştukları
ve çeşitli özellikleriyle, insanlardan
daha üstün bir zekaya ve bilgi düzeyine sahip oldukları gözlemlenmekte-
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dir. Bu durumda, söz konusu anlatmalarda, bahsedilen ruh arketipinin bir
hayvan üzerinden ifade edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır (Jung 2009:
100). İnsan zihninde var olan -yardımcı- ruh arketipi, bu şekilde bir hayvan
biçiminde belirmiş olmaktadır. Bu arketip, İslamiyet öncesi dönemde fiziksel özellikleri ve hırçınlığı nedeniyle
saygı duyulan ve totem olarak kabul
edilen bozkurt şeklinde somutlaştırılmışken, İslamiyet’i kabul ettikten
sonra belirli bir değişim ve dönüşüm
süreci yaşayarak Hızır şeklinde tasavvur edilmiştir.
1. 2. Kılavuz Hızır
Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte değişen dünya görüşleri
ve buna bağlı olarak sosyal hayatta
meydana gelen değişiklikler, halk bilgisi yaratmalarına yansımıştır. Halk
anlatmalarında değişiklik gösteren
unsurlar arasında en dikkat çekici
olanlardan biri Hızır’dır. Hızır’ın halk
anlatmalarındaki kullanımı, bozkurt
örneğinde olduğu gibi, bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış halk anlatmalarındaki yardımcı ruh arketipi, İslami düşünüş tarzıyla yeniden şekillenerek,
aksakallı bilge Hızır figürü şeklinde
kendini göstermiştir.
Bu gelişmeyi, Jung’un ileri sürdüğü “…ruh faktörünü simgeleyen kişi,
çoğu kez yaşlı bir adamdır. Zaman
zaman ‘gerçek’ bir ruh, yani ölmüş bir
kişinin hayaleti, nadiren de, grotesk,
cücemsi figürler ya da konuşan bilge
hayvanlar bu roldedir” (Jung 2009:
85) düşüncesi kapsamında değerlendirmek mümkündür. Buna göre; ruh
arketipinin halk anlatmalarında hem
yardımcı gücün karşılığı olarak insani
boyutuyla temsili, hem de işlevsel bir
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ihtiyacın sonucunda ortaya çıkan bilge hayvan tipinde belirmesi, psikolojik
temelleri bulunan ve buradan da halk
anlatmalarına yansıyan, dikkat çekici
bir durum olarak değerlendirilmelidir.
İslami düşünüş tarzıyla oluşmuş
halk anlatmalarında yer alan Hızır
tipinin kaynağı, Kuran-ı Kerim ve hadislere dayanmaktadır. El-Kehf suresinde, “Hızır” adı zikredilmeden Hz.
Musa’ya rehberlik eden bir kişi hakkında bilgi verilmektedir. Bu kişinin
Hızır şeklinde adlandırılması sahih
hadisler vasıtasıyla olmuştur. Arapça
kökenli bir kelime olan Hızır; bir isim
değil, “yeşil, yeşil dal veya yeşilliği çok
olan yer” manasına gelen “el-Ahdar”
kelimesinden türeyen, “el-Hadır” şeklinde kullanılan bir lakaptır. Bu lakabın kullanılmasının sebebi ise, Hızır’ın
oturduğu verimsiz, kuru yerleri yeşertmesine yönelik olan inançtır (Ocak
1999: 24-29; 39-40).
Hızır, Türkler arasında farklı
adlarla da anılmaktadır. Gök Sakallı Koca, bu adlardan biridir. Bu adlandırmaya Altay efsanelerinde de
sıkça rastlanmaktadır. Tıpkı Manas
Destanı’nda “gök-kurt”un Tanrı’nın
sembolü olması gibi, Gök Sakallı Koca/
Vezir’i de Tanrı tarafından gönderilmiş, hükümdarın yardımcısı olan kutlu kişi olarak değerlendirmek mümkündür (Köksal 1984: 176).
Tasavvufi etkiyle oluşan anlatmalarda somut olarak bir kılavuzluktan
ziyade mürşitlik vasfıyla karşımıza
çıkan Hızır, Türk inanç sisteminde,
ölümsüz olarak kabul edilir. Hızır’ın
ölümsüzlüğüne yönelik bu düşünce,
Türk toplumunun zihninde derin köklere sahip olan “ruhun ölmezliği” anlayışının tezahürü şeklinde değerlen-
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direbileceğimiz atalar kültü inancının,
İslamiyet’ten sonraki dönemde de devam ettiğine işaret etmektedir.
İslamiyet’in kabulünden sonra
yalnızca inanç boyutunda bir süreklilik olmamış bunun yanı sıra, siyasi
düşünüş tarzı da bu sürece dâhil olmuştur. Türklerin cihan hâkimiyeti
düşüncesi İslamiyet’le birlikte, bünyesine “gaza” ve “fetih” anlayışını da
katarak varlığını sürdürmüştür. Bu
düşüncenin gerçekleşmesinin tek yolu
ise, söz konusu dönemde gerçekleştirilen savaşlar olmuştur. Bu doğrultuda yapılan savaşlarda, ilahi bir güce
duyulan ihtiyacı karşılayan yardımcı,
İslamiyet’in kabulünden önce Oğuz
Kağan’a yol gösteren gök yeleli bozkurt iken, İslamiyet’le birlikte Hızır’a
dönüşmüştür. Bu noktada, Hızır’ın
büyük savaşları yöneten cihangir hükümdarlara yol göstericiliğine dair bir
örneği aktarmak yerinde olacaktır:
“Devletşah Tezkiresi’nde onun
(Hızır’ın) Cengiz Han’ın askerlerinin
önünde Hz. Muhammed’le birlikte kılavuzluk yaptığı; Risâle-i Tevârih-i
Bulgariye’de ise, Türkistan seferi esnasında Buhara’ya kadar Timur’a yol
gösterdiği anlatılır” (Ocak 1999: 9495).
İslamiyet’ten sonraki dönemde
yazılı olarak oluşturulan destanlar
arasında yer alan Battalâmelerde,
Hızır’ın kılavuzluğuna dair pek çok
örnek bulunmaktadır. 16. yüzyılda kaleme alındığı düşünülen Battal Gazi
Destanı’nın bir varyantında yer alan
örneklerden birinde Battal Gazi’nin
arkadaşları, onu aramaya çıktıklarında Hızır’la karşılaşır ve Hızır onlara;
“Dönün sizi Seyyit’e ileteyim.” der.
Daha sonra onları Battal Gazi’nin ya-
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nına getirir ve kaybolur (Köksal 1984:
178). Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz’a
rehberlik eden bozkurdun ani bir şekilde gözden kaybolması gibi, Battal
Gazi’nin arkadaşlarına yol gösteren
Hızır’ın da ani bir şekilde ortadan kaybolduğu görülmektedir.
Bu konuda aktarılabilecek bir
başka örnek ise, Menakıb-ı Gazavât-ı
Battal Gazi”de yer almaktadır. Yolunu kaybederek çaresiz kalan Battal’ın
yardımına Hızır, atıyla birlikte yetişir ve “Ciger kuşem, atın başını şehre
tut” deyip atını ona vererek kahramana hangi yöne gideceğini gösterir.
Hızır’ın dediğini yapan Battal, böylelikle şehrine vararak cadıların elinden kurtulur (Ergun 1993: 26). Battal
Gazi’nin kahramanlıklarını anlatan
Battalnâmelerde Hızır’ın yol göstericiliğinin yanı sıra, yara sağaltması,
insanları dine davet etmesi gibi pek
çok özelliğini vurgulayan örnek de yer
almaktadır.
Hızır’ın kılavuzluğuna dair bilgilere, Saltuknâme’de de rastlamak
mümkündür. Saltuknâme’de Hızır,
Sarı Saltuk’a mağrip diyarındaki
kafirlerle mücadelesi esnasında yardım eder. Bu pasajlardan birinde,
Sarı Saltuk’un bindiği gemi girdaba
yakalanır ve Hızır birden ortaya çıkarak Saltuk’un bindiği gemiyi girdaptan kurtarır. Saltuknâme’de yer
alan bir başka bölümde ise Hızır,
Hilal Cadu’yla savaşmaya giderken
Saltuk’a, Seyhun ırmağını aşması
için yardım eder (Ocak 1999: 174).
Rumi’nin, derlemeleri neticesinde
oluşturduğu Saltuknâme, halk arasındaki mevcut anlatmalardan yararlanılarak oluşturulması nedeniyle önemlidir; çünkü yazılı olarak oluşturulmuş
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Türk destanlarında destan yaratıcısı,
her ne kadar toplumun değer yargılarına bağlı kalarak destanı oluştursa
da, bu yaratımda esas olan destan yaratıcısının yararlandığı kaynak ve hayal dünyasıdır. Bu nedenle Rumi’nin
eseri, halkın zihnindeki Hızır algısını
yansıtan, daha sübjektif bir destan
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Battalnâme ve Saltuknâme dışında, Kırgız Türklerinin Manas
Destanı’nda da Hızır, kahramana yardım eden ilahi bir varlık olarak yer almaktadır. Destanda Hızır, kahramana
yardım edip, ona yol göstermektedir
(bk. Yıldız 1995).
Hızır’ın, destan kahramanlarının
koruyucusu, yol göstericisi rolüne Köroğlu Destanı’nın Urfa Rivayeti’nde de
karşılaşmak mümkündür. Bu rivayete
göre; Hasan Bey eşkıyalığa giderken
Hoca Hızır’a rastlar. Hızır, Hasan
Bey’in sırtını okşar. Bir defa da Hasan
Bey, annesinin mezarına uğrayıp attan düştüğü zaman onu Hızır kurtarır.
Hasan Bey Çin’e gideceği zaman Hızır
tekrar karşısına çıkar ve “Sen güzelsin. Git, muvaffak olursun” der (Ergun 1993: 29). Hızır’ın Hasan Bey’in
Çin’e gideceği esnada karşısına çıkıp
onu yolculuğa teşvik ettiği bu kısım,
Oğuz Kağan Destanı’nda yer alan,
bozkurdun Oğuz’un otağına gelerek
Oğuz’la konuşmasının yer aldığı kısmı anımsatmaktadır. Bu örneğin yanı
sıra Hızır’ın, Köroğlu Destanı’nda,
kendinden medet umulan bir varlık
olarak, çok farklı işlevlerde yer aldığı
görülmektedir.
Köroğlu Destanı’nın Kazak Türlerine ait versiyonunda, Köroğlu’nun
Ayvaz’ı almaya giderken ettiği dua
şöyledir:
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Elmas kılıç alayım
Düşmana karşı koşayım
Hızır, İlyas, Ğavıs - Ğıyas
Yardım eder hanginiz?
Köroğlu’nun duası neticesinde Hızır, savaş esnasında da Köroğlu’nun
karşısına çıkmaktadır (Ergun 1993:
31). Savaşa gitmeden önce Oğuz’a
yardım eden bozkurdun toplumun zihnindeki imajıyla, örnekte görüldüğü
gibi, kendisinden yardım dilenen Hızır imajının, aynı psikolojik alt yapıya
bağlı olarak ortaya çıktığını söylemek
mümkündür. Nitekim bu psikolojik alt
yapı, bireyin zihninde şekilsiz olarak
yer alan ve ihtiyaç duyulduğunda rüyalar ya da halk bilgisi ürünleri vasıtasıyla ifade edilme imkanı bulan ruh
arketipini karşılamaktadır.
Bu örnekler dışında pek çok Türk
destanında Hızır, kahramana ad koyan, yaralarını sağaltan, savaşlarda
yardım eden ve kahramana yol gösteren ilahi varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.3
Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonraki dönemlerde oluşan halk anlatmalarının bazılarında
Hızır’ın yanı sıra, Hz. Muhammed
ve Hz. Ali’nin yardımcı kişi olarak
karşımıza
çıktığı
görülmektedir.
İslamiyet’in kabulünden hemen sonra
oluşan bu anlatmalarda, kahramana
yardım eden ilahi varlığın Hızır yerine, Hz. Muhammed ya da Hz. Ali
şeklinde tasavvur edilmesi, toplum
zihninde Hızır figürünün tam olarak
yerleşmemesiyle alakalı olabilir. Nitekim daha sonraki dönemlerde teşekkül ettiğini bildiğimiz destanlarda,
Hızır’dan başka yardımcı ilahi varlığa
pek rastlanmamaktadır. Bu durumun,
Ebû Müslim Destanı’nın ortaya çıktı-
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ğı çevre gibi belli çevrelerde, Bâtıni ve
Heterodoks eğilimlerin etkisiyle oluştuğunu düşünmek de mümkündür.
Bu etkilerin artmasıyla bu çevrede
oluşan destanlarda Hızır’ın yerine Hz.
Ali’nin geçtiğini söylemek mümkündür (Ocak 1999: 176). Örnek verecek
olursak, Alpamış Destanı’nın Fazıl
Yoldaşoğlu anlatmasında (Yoldaşoğlu
2000) Baybörü ve Baysarı’ya çocukları
olması için Hz. Ali’nin yardımcı olması, Alpamış ile Berçin’i rüya âleminde
Hz. Ali’nin buluşturması gibi bölümler
bulunurken, destanının Töre Mirzayev tarafından derlenen Böri Bahşi
versiyonunda, Hz. Ali’nin yerini Hızır
almıştır. Benzer örnekler Türk dünyası destanlarının çoğunda mevcuttur.
Sonuç
Türk halk anlatmalarında ve
özellikle destanlarda, destan kahramanına kılavuzluk eden olağanüstü
yardımcı varlığın değişim-dönüşümü
üzerine yaptığımız inceleme, Türk toplumunun zihin dünyasındaki kılavuz
figürünün temel özelliklerini göstermektedir. İslamiyet öncesi dönemde
teşekkül eden anlatmalarda bozkurt,
İslamiyet’in kabulüyle birlikte başlayan dönemde teşekkül eden anlatmalarda ise Hızır şeklinde karşımıza
çıkan olağanüstü kılavuz varlık, bir
arketipin ifade boyutuna taşınması girişiminin sonucudur. Bağlı olunan dinin temel dinamiklerine uygun formlarda ifade edilen bozkurt ve Hızır’ın
tavsiflerindeki bazı benzer unsurlar
şunlardır:
1. Olağanüstü, tanrısal varlıklardır.
2. Kutsal, soyut bir varlık kabul
edildikleri için ölümsüzdürler.
3. Zaman ve mekâna hükmederler.

200

4. Süratlidirler, aniden ortaya çıkıp kaybolurlar.
5. Her ikisi de erkek olarak tasavvur edilir.
6. Yaşlı, güçlü ve tecrübelidirler.
7. Tavsiflerinde “gök, boz, ak, kır”
gibi sembolik olarak tanrısallığı simgeleyen renkler kullanılır.
8. Bozkurt, Tanrı’dan kut almış
kişilere görünür, yardım eder ve onlarla konuşur; aynı şekilde özellikle
tasavvufi anlatmalarda Hızır, hak yoluna baş koymuş insanlara görünür ve
yardım eder.
Bu benzerlikler, bir taraftan Türk
kültür hayatındaki sürekliliği ortaya
koyarken diğer taraftan Türk toplumunun zihnindeki olağanüstü kılavuz
varlığın temel özelliklerini gözler önüne sermektedir.
Rosiére’nin halk anlatmaları üzerine geliştirdiği kanunlar arasında
yer alan yer değiştirme ve adaptasyon
kanunları, bozkurttan Hızır’a giden
değişim-dönüşüm sürecinin edebi dayanağını oluştururken; Jung’un, “ruh
arketipi”nin rüyalarda ve halk bilgisi
ürünlerinde bazen “olağanüstü özelliklere sahip hayvan” bazense “yaşlı
bilge adam” şeklinde tasavvur edilmesine dair görüşleri, bu sürecin psikolojik temellerini göstermektedir.
NOTLAR
1
Benzer bir adaptasyon sürecini, şamanlığa giriş (initiation) ritüelleri ile günümüz
destan anlatıcılığı geleneğinde de görmek
mümkündür. Şamanlığa girecek kişinin,
ölmüş şamanların ruhlarını görmesi sonucu hastalanması (bayılması) ve hastalık
sırasında veya öncesinde gördüğü rüya
sonucunda kendisine Şaman olması gerektiği konusunda birtakım şeyler söylenmesi
ve yaptırılmasıyla günümüz destan anlatıcılarının gördüklerini söyledikleri, bir
destan kahramanı veya dini kimliği olan
Hızır, pir, derviş, evliya, dede vb. tarafın-
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dan kendilerine verilen “bade” benzeri içecekleri içmeleri sonucunda mesleğe girmeleri veya sanatlarına profesyonel anlamda
başlamaları arasında ciddi bir benzerlik
vardır (Ekici 2004: 45-46).
Kurdun ilahi bir varlık olarak algılandığı
anlatmalarda, yelesinin renginin gök, kendi renginin ise boz olduğu görülmektedir.
Kurda tanrısallık kazandıran bu renklerin,
gökyüzü ve dolayısıyla Gök Tanrı diniyle
ilgili renkler olması tesadüfi değildir. Zira
Kırgız Türklerinde “Kök cal”, yani “Gök
yeleli” betimlemesi kurt, yani “böri” sözünün karşılığı olarak kullanılır. Buna “kök
cal pörü” diyen Türk boyları da vardır. Bu
unvan destanlarda, Manas Han gibi Türk
yiğitlerine verilen betimlemedir. Hırsız
ve hayvan katili kurtlar için ise, yalnızca
–yine kurt karşılığı olarak- “kaskır” veya
“kaşkır” denilir. Yani kurdun iki sıfatı için
ayrı ayrı adlar söylenir (Ögel 1988: 4).
Hızır’ın ad koyma, yaraları sağaltma,
savaşlarda yardım etme ve kahramana
yol gösterme rollerinin bulunduğu destanlardan bazıları şunlardır: Karakalpak Türklerinden Kurbanbey Cırav’dan
derlenen Mehlikal Destanı’nda, yine Karakalpak Türklerinin muhabbet destanlarından olan Selim Can Destanı’nda, Gülneher Destanı’nda, Şaryar Destanı’nda,
Hacı Girey Destanı’nda, Koblandı Batır
Destanı’nın Kazak ve Karakalpak varyantında, Özbek Köroğlu Destanı’nı dairesi içerisine giren destanlardan olan
“Balagerdan”, “Şahdarhan”, “Haldarhan”
ve “Nurali”de, Özbek Delli ve Hüşkeldi
destanlarında, Yekke Destanı’nda, Kırgız
Türklerinin Er Tabıldı Destanı’nda, Kazak Türklerinin Asınkayğı, Toğan, Abat
destani hikâyesinde, Başkurt Türklerinin
Akbuzat Destanı’nda, Uygur Türklerinin
Abdurrahman Han Destanı (bk. Ergun
1993; 25-50).
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OSMANLI FAL GELENEĞİ BAĞLAMINDA YILDIZNÂME,
FALNÂME VE TÂLİNÂME METİNLERİ
Texts of Yıldıznâme, Falnâme and Tâlinâme in the Context of
Ottoman Fortune-Telling Tradition

Nagihan GÜR*
ÖZ
İnsanoğlunun geleceği öğrenme merakı evreni anlamlandırma çabasının da bir parçasıdır. Bu
merak, yüzyıllar boyunca, kendi geleceğini öğrenme peşinde gidecek olan kimseyi farklı deneyimlere
yönlendirmiş ve bilinmeyeni ortaya çıkarma bağlamında birtakım fal metotları geliştirmesine olanak
sağlamıştır. Kökeni Mezopotamya olarak tahmin edilen ve Babil döneminde Yunanca ve Sanskritçe’ye
uyarlanan bu metotlar, Batı Avrupa’dan Çin’e yayılmış, böylece antik çağlardan Orta Çağa ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışmada, kendine özgü bir geleneği olan ve bugüne kadar ulaşan fal geleneği
ve bu gelenek etrafında oluşan ritüellere değinilerek Osmanlı döneminde yazılı kültürde kendisine
önemli bir yer edinmiş fal metinlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi ve Ankara Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda,
yıldıznâme, tâlînâme ve falnâme başlığı altında birtakım eserlere ulaşılmıştır. Bu araştırma kapsamında psikoloji, metafizik, fal, falnâme, astronomi ve astroloji ilmi, gizli ilimler (okkültizm) ve rüyalar
gibi çeşitli konu başlıkları altında toplanan farklı metinlerin özellikleri irdelenmiş ve fal yazınının
özellikleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu eserler üzerinden fal geleneğinin nerde durduğu, halkın
bu metinlerden beklentisinin ne olduğu, dahası, geleceğe dair merak ve hevesleri karşılamak amacıyla
bu metinlere yöneltilen soru ve dikkatlerin neler olduğu ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, Osmanlı
döneminde oldukça yaygınlık kazanan fal yazınının yöntem ve deneyimleri incelenerek bu geleneğin
sistematiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca fal yazınının İslâmî gelenek çerçevesinde nerede durduğuna temas edilerek bu metinlerin kurgusu, İslâmî tevekkül anlayışı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Fal, Yıldıznâme, Falnâme, Tâlinâme.
ABSTRACT
The curiosity of mankind to learn about the future is also a part of his effort to give meaning to
universe. This curiosity has led man, who for centuries aimed to seek the opportunity to learn about the
future, to new experiences and caused the development of new fortune-telling methods as to have new
angles in the pursuit of future events. These methods, which were presumed to originate from Mesopotamia and transferred to Greek and Sanskrit in Babylon era, spread from Western Europe to China,
and hence from ancient times to Middle age and to present time at last. The purpose of this essay is to
present the texts for fortune-telling with utmost importance in the written culture of the Ottoman times. For the very reason, the unique fortune-telling tradition which has survived until today and the rituals generating from this tradition are to be concurrently dealt with. Following the searches took place
in Süleymaniye Library, Millet Manuscripts Library, and the National Library of Turkey in Ankara, a
number of texts have been attained under the titles; yıldıznâme, tâlînâmeand falnâme. Within the scope of this research, the characteristics of various texts under the headings of psychology, metaphysics,
fortune-telling, falname, astronomy, astrology, occultism, and dreams have been analysed. Besides, the
literature of fortune-telling has been examined. Through a deep analysis of the aforementioned texts,
it is also aimed to bring in where the tradition of fortune-telling stands, what the expectation of community is from these texts, and furthermore, what the questions and applications are directed to these
texts in order to satisfy curiosity and desire to know the future. Within this framework, methods and
experimentations of fortune-telling literature, which have gained prevalence in the Ottoman period,
have been examined, and therefore the systematic of this tradition has been under examination. Where
fortune literature stands within the framework of Islamic tradition has also been touched upon. Hence,
the construct of these texts has evaluated under the light of Islamic fatalist understanding.
Key Words
Ottoman, Fortune-telling, Yıldıznâme, Falnâme, Tâlinâme.
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İnsanlık tarihi kadar ötelere götürülen fal inancı, geleceği öğrenme
arzusunun son bulmayacağının da en
önemli göstergesidir. İnsanoğlunun
geleceğe dair duyduğu bu bitimsiz merak, aynı zamanda, evreni anlamlandırma çabasının da bir parçasıdır. Bu
çaba sürecinde insanoğlu, “hem gerçek
boyutu, hem de zihni esnetme becerisi bakımından engin olan bu dünyayı
anlamanın en iyi yolu[nun] yüce varlıklara danışmak” (Burton 112) olduğunun idrakine varmıştır. İşte bu idrak, kendi geleceğini öğrenme peşinde
gidecek olan kimseyi farklı deneyimlere yönlendirmiş ve bilinmeyeni ortaya
çıkarma bağlamında farklı metotlar
geliştirmesine olanak sağlamıştır.
Yüzyıllar boyunca insanların merakını celb eden gayb âlemi, İslamî anlayışta daima insan idrakinin dışında
tanımlanmıştır. Bu âlemin sırları peygamberlere dahi açılmamıştır. Bu anlayışın aksine, bilinmeyene ulaşmanın
yollarını denemek -dahası zorlamak“putperestlik işleri”nden (Duvarcı
10) sayılmıştır. “Bazı tefsirciler, Hz.
Peygamberin kullandığı fal deyimini “Allah’a her zaman güvenilmesi ve
ondan iyilikler umulması gerektiğini
dile getiren bir tavsiye” (Aksoyak, 2)
olarak değerlendirerek falı meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda,
İslâmî açıdan kabul gören tek fal, “duyulan güzel bir kelimeyi hayra yormak, uğurlu sayarak onunla tefe‛ül etmek manasını taşı[yan] ‘fal-ı hayr’dır.
(Duvarcı 12)
“Geleceğin haberler[ini] veri[r]
ken hayatın döngüselliğinden istifade
ed[en]” (Boyraz, “12 Hayvanlı Hayvanlı…” 151) fal inancı, “iptidai Şamanizm
felsefesine göre kişioğlunun ruhunda
bıraktığı ve tedavisi kabil olmayan
http://www.millifolklor.com

hastalıklardan biri” (Sümbüllü 65)
olarak değerlendirilir. Falın en eski
kökeni Mezopotamya olarak tahmin
edilmektedir. “Babil döneminde, fal
yazınının Yunanca ve Sanskritçe’ye
tercüme edilip uyarlanması Batı
Avrupa’dan Çin’e yayılmasına yardımcı olmuş, böylece antik çağlardan Orta
Çağa ve günümüze kadar bu metinler
önemli başvuru kaynakları olmuştur. Bu kitapların, Gilbaltar’dan Orta
Asya’ya ve Pasifik kıyılarına kadar,
Latince, Yunanca, İbranice, Süryanice, Arapça, Farsça, Sanskritçe ve Çince gibi çeşitli dillerde bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır (Masumeh-Bağcı
222). “Akadlar döneminde geliştirilen
birtakım fal teknikleri, daha sonra
bütün Asya ve Akdeniz bölgelerinde
uygulama alanı bulmuştur. Kullanılan tekniklerin çeşitliliği ve günümüze
kadar ulaşan yazılı belgelerin çokluğu,
bu tür işlerin bütün sosyal tabakalarda yaygın olduğunu göstermektedir”
(Aydın 135). “Etnolojik bir terim olarak özellikle gayb, gelecek ve insan
karakteri hakkında bilgi verme amacı
taşıyan bütün esrarengiz faaliyetleri
ifade eden fal kelimesi […] Câhiliye
döneminde de görülmüştür” (Çelebi
138). Anadolu sahasında ise bu türün
en eski örneklerinden biri ilk olarak
Arapça yazılan, daha sonra Farsçadan
Türkçeye tercüme edilen Falnâme adlı
eserdir. Tahminen 1421-1451 yılları
arasında yazıldığı söylenilen eserin
Harun Reşid’e sunulduğu bilinmektedir (Aksoyak 2).
Bu çalışmada, kendine özgü bir
geleneği olan ve bugüne kadar ulaşan
fal geleneği ve bu gelenek etrafında
oluşan ritüellere değinilerek Osmanlı
döneminde yazılı kültürde kendisine
önemli bir yer edinmiş fal metinle-
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rinin tanıtılması amaçlanmıştır. Bu
bağlamda, Süleymaniye Kütüphanesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi ve
Ankara Milli Kütüphane’de gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda,
yıldıznâme, tâlînâme ve falnâme başlığı altında birtakım eserlere ulaşılmış
ve fal metinlerinin özelliklerine dair
çeşitli bulgular elde edilmiştir. Söz konusu bulgulara geçmeden önce, mevcut adlandırmalar çerçevesinde fal
metinlerinin genel özellikleri üzerinde
durmak uygun olacaktır.
“Fal bakmaya yarayan, mistik
folklorun gereği olarak anlaşılması
kolay bir dille yazılmış resimli ve resimsiz, tıbbi folklorik telkine dayalı
kitaplar” (Şanlı 165) şeklinde ifade
edilen birtakım eserler, Klâsik Türk
ve Fars edebiyatlarında “falnâme” adı
verilen bir türü meydana getirmiştir.
Bu metinler, kutsal kitaplardan çeşitli matematiksel hesaplamalar yaparak hayır ve şerrin öğrenilmesi, sûre
ve ayetlerin gönderme yaptıkları anlamlardan birtakım çıkarımlarda bulunma, kur’a yöntemiyle peygamber
isimleri, şehir, kabile, ağaç isimleri vb.
birçok unsurun işaret ettiği anlamlara
dair yapılan yorumlar, şairlere atfedilen fal manzumeleri gibi çok sayıda fal
türünü içermektedir. “Dönemlerinin
dil özellikleri [ve ait oldukları] toplumların eğilimlerini gösteren ilginç
tanıklar” (Sezer 13) olarak görülen fal
metinleri, aynı zamanda, farklı bilgilerin de kaydedildiği kaynaklardır.
Segirnâme1 gibi farklı türler, tılsımlar, çeşitli nasihatler, kulak çınlaması
gibi rahatsızlıklarda yapılacak şeyler,
kulunç duası vb. dualar (bkz. Resim
III), çeşitli konularda özet bilgiler,
bayram günlerinin denk geldiği tarihler, esmâü’l-hüsna gibi birtakım bilgiler bu kitaplara kaydedilmiştir.
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Geleceği fal kitaplarından okumaya çalışan kimse, “bir dileğin yerine gelip gelmeyeceği, gelecekte mutlu
olunup olunmayacağı, başladığı/başlayacağı işin uğurlu olup olmayacağı,
hastanın iyileşip iyileşmeyeceği, gebe
kalınıp kalınamayacağı, doğacak bebeğin kız mı, erkek mi olacağı, sefere çıkmanın hayır mı şer mi olduğu, hacca
gitmenin kendisine nasip olup olmayacağı, düşmana galip gelinip gelinemeyeceği, aşkta muvaffak olup olunamayacağı” gibi sorularla fal talebinde
bulunur. Söz konusu çerçeve sorular
ve bu soruların işaret ettikleri muhtemel cevaplar, fal metinlerinin kurgusunu oluşturmaktadır. Bu özellik,
incelediğimiz fal metinlerinin, kahve,
su, remil gibi şekiller ve nesnelerin yorumlanmasıyla bakılan fallardan farklılığını da ortaya koymaktadır. Özge
Soysal, “Kadınsının Oluşumunda Bir
Koşul: Annenin Nostaljik Melankolisinin Sosyal Söylem Tarafından Ele
Alınması” adlı doktora tezinin, “Kahve
Telvelerinden Okumak…” başlıklı alt
bölümünde, kahve falını, “[H]akikatin
ya da geleceğin kendisini bilmekten
ziyade, kişinin yabancısı olduğu kendi
bilinmezliğini bir oyuna dönüştürebilmesi ve yapılan yorumlar aracılığıyla olası yaşam deneyimlerini kendisi
için kurgulanabilir hale getirebilmesi”
(Soysal 54) şeklinde tanımlar. Büyük
ölçüde yorumlayanın bilinçdışı ve çağrışım yetisine bağlı olan kahve falı türünden fallarda, yorumlayan ve falına
baktıran kimse arasında yazılı fal kültürünün aksine kontrol altına alınamaz bir ilişki kurulur. Bu tarz fallarda
çerçeve soruların dayattığı işaretler ve
yorumların aksine, serbest çağrışım
yoluyla kurgulanan deneyimler yer almaktadır. Bu bağlamda,“kişinin kendi
http://www.millifolklor.com
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bilinmezliği”nin ortaya çıkarılmasında yazılı fal geleneği nerede durmaktadır? Dahası, yazılı fal geleneğini
oluşturan mevcut klişe sorular, muhatabına, geleceği öğrenmede ne derece
tatminkâr cevaplar sunmaktadır? Bu
sorulara yanıt bulmadan önce, söz konusu fal metinlerini irdelemek yerinde
olacaktır.
“Göğün Yazıları”ndan Gaybın
Karanlığını Okuma: Yıldıznâmeler
Bilinmeyeni
bilinir
kılmak
amacıyla üretilen metinler içinde,
yıldıznâme yazını söz konusu geleneğin en önemli duraklardan biri olagelmiştir. Gökyüzü ve yeryüzü arasındaki kodları çözümlemek için zamanla
çeşitli kaynaklar kaleme alınmıştır.
Büyü, Gizem ve Bilim adlı kitabında,
“Bilimsel açıdan ilginç cisimler olmalarının yanı sıra yıldızlar ahlâken de
eğiticidir. Hem gözleri hem de ruhu
yukarıya yöneltirler” (114) diyen Dan
Burton ve David Grandy, “akli melekelerin kilidini açtıkları ve aklı fiziksel kozmosun ötesindeki görülmeyen,
değişmez bir ebedi hakikatler dünyasına sevkettikleri için” yıldızların
çok önemli olduklarına vurgu yapar.
Gayb âleminin karanlığına ışık tutan
bu parlak cisimlerin eğiticilik ve yol
göstericilik vasfı tarihin hemen her
döneminde dikkate alınmıştır. “Mezopotamyalılara göre yıldızlar göğün yazıları idi. Onlar, milletlerin ve insanların kaderinin orada yazılı olduğuna
inandıkları için bu konuda bir yorum
şekli geliştirmişlerdi. […] Gökyüzü
ile yeryüzü olayları arasındaki münasebetle ilgili müşahedeler astrolojik
kodlar halinde belirlenmişti. İnsanlar
hayat olaylarını yorumlamak için bu
kodlardan faydalanıyorlardı”.(Aydın
135)
http://www.millifolklor.com

“Yıldız fallarının yapılandırılıp
yorumlanmasında belli bir ölçüde
serbest oyun devreye girdiği için astrolojinin kesin bir bilim değil, bir sanat olduğ[u]” (Burton 126) düşüncesi,
yıldıznâme yazını için de dikkate değerdir. Nitekim birtakım matematiksel hesaplarla bir zeka oyununa
dönüşen yıldıznâmemetinleri, aynı
zamanda ehil kimselerin yorumuna
ihtiyaç duyar. Dileğini öğrenmek isteyen kimse, yıldıznâmeyi okuyup
anlayabilecek durumda olsa bile, alınyazısını öğrenemeyecek ve bu nedenle
iyi bir cinciye başvurmak durumunda kalacaktır (Eyüpoğlu 523). İşte bu
durumda, “yıldıza bakacak kimsenin
yapacağı iş, gök varlıkları ile yıldızına baktıran kimse arasındaki gizli
ilişkiyi” çözümleyerek (Eyüboğlu 514)
fal baktıranın sorularına tatminkâr
cevaplar bulmak olacaktır. Falı bakan
kişilerin ehil olma gerekliliklerinin
yanı sıra, aynı zamanda halk nezdinde
de belirli bir saygınlıklarının olması
gerekmektedir. Zira falın etkisi, yorumlayan kişinin falı talep edene etkisi ölçüsünde değer kazanacaktır.
Söz
konusu
kütüphanelerde
yapmış olduğumuz araştırmalarda,
8 yıldıznâme nüshası inceledik. Bu
metinlerin 4 tanesi matbu eserdir2.
Matbu eserlerde görülen çerçeve yapı,
burçların resmedilmiş olup olmamaları bakımından birbirinden farklılıklar
göstermektedir. İncelediğimiz matbu
yıldıznâmelere, -derkenara kaydedilmiş- Câfer-i Sâdık’a ait olan Kur’ânâme falı ve bu falın bakılma aracı
olan zarın üzerine yazılacak harflerle
bu harflerin denk geldiği kombinasyonların hangi sayfalarda bulunduğuna işaret eden bir fihrist eklenmiştir.
Yıldızların, dostluk-düşmanlık çerçe-
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vesinde birbirleriyle olan uyumlarının verildiği yıldıznâme metinlerinde
(bkz. Resim VIII), ebced-i kebîr ve
ebced-i sagîr değerlerine yer verilir.
Bunun ardından falı bakılacak kimsenin annesinin ve kendi isminin harflerine denk gelen ebced harfleri toplanarak 12’ye bölünür. Kalan sayı kitabın
hangi bâbına denk gelirse o kısım
okunur. Yıldıznâmelerde erkeklerin
ve kadınların burçları farklı başlıklar
altında verilir. Birtakım yazma eserlerde bazen kadınların burçlarının eksik olduğu, ya da kadın ve erkeklerin
burçlarının ayrımının yapılmayarak
sadece burçların isimlerine yer verildiği görülmektedir3. Yıldıznâmelerde
yer alan bölümlerde, kişinin fiziksel
özellikleri, maddi durumu, seyahatlerinin hayır mı şer mi olduğu, anne
babasından fayda görüp görmeyeceği,
başından geçen hastalıkların neler
olacağı, ne renk kıyafet giymesi gerektiği, yaşamında ölüm tehlikesi ve
bu tehlikeyi hangi yaşlarında geçireceği gibi konular yer almaktadır. Bu
metinler aynı zamanda, “Bir âdem söz
söylese gerçek mi, yalan mı? Bir yerde
sâkin olmak hayır mıdır, şer midir?”
gibi soruların cevaplarının da arandığı başvuru kaynakları olarak görülmektedir. Bu soruların cevaplandırılış
yöntemi ise şöyledir: Sözü söyleyen
kişinin ismiyle sözü söylediği günün
isminin ebced karşılığını topladıktan
sonra çıkan sonuç beşe bölünür. Çıkan
sonuç tek ise söylenen söz gerçektir,
çift ise yalandır4. Görüldüğü üzere, bu
metinler adeta bir bilmece gibi kurgulanmış ve matematiksel hesaplar üzerinden oyunlaştırılmıştır.
Kutsalın
Oyunlaştırılması:
Falnâmeler
Fal geleneğinin temsil edildiği bir
diğer kaynak falnâmelerdir. Araştır-
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mamız süresince falnâme başlığı taşıyan 24 fal kitabını inceledik. Bu metinlerin, “Falnâme” adının yanı sıra,
“Falnâme-i Cafer-i Sâdık, Falnâme
Mecmûası, Şerh-i Falnâme-i Caferü’sSâdık, Tercüme-i Falnâme-i Muhiyiddin el-Arabî, Falnâme-i Avni Efendi”
gibi başlıklarla da kayda geçtiği görülmektedir.
Falnâmelerde Cafer-i Sâdık’a
atfedilen metinlerin sayısı oldukça
fazladır. Genellikle bir duayla başlayan metinlerde, fal bakımından önce
gerçekleştirilmesi gereken birtakım
ritüeller, falın nasıl bakılacağı ve okunacak duaların sırası ve adedi anlatılır. Bu başlık altında toplanan fallar
içinde en yaygın olanı, şüphesiz sûre
fallarıdır. Sûre fallarının başında, bir
daire içinde verilen rakamlar ve bu
rakamların bulunduğu dilimlerde fal
baktıran kişinin hâcetini ortaya koyan sualler ve en iç kısımda ise sûreler
yer almaktadır (bkz. Resim I). Sûreler
Kur’ân’da yer aldığı sıraya göre şu şekilde yerleştirilmiştir: Bakara, İmran,
Nisa, Maide, En’âm, A’râf, Enfâl, Tevbe, Yûnus, Hûd, Yusuf, Ra’d, İbrahim,
Hicr, Nahl, Beni İsrâil, Kehf, Meryem,
Tâ-Hâ, Enbiyâ. Söz konusu dairenin
altındaki dairede yer alan rakamların bölümlere ayrılarak sıralandığı
bir tablo bulunmaktadır5. Abdest alıp
dua ettikten sonra dairenin yer aldığı
tablodan seçilen rakama karşılık gelen
sûre okunur. Sûrelerin başlıklar şeklinde sıralandığı metinde, sûrelerde
yer alan ibarelerin karşısına Türkçe
yorumlar verilmiştir:
Sûretü’l-İmrân
Delâlet eder oğullara huddâmlara
veverızka
rızka َﺍﺟ ُﻜﻤﺒَ ِﻨﻴﻦ
ِ  َﻭ َﺟ َﻌﻠَﻠَ ُﻜﻤ ﱢﻤ ْﻨﺄ َ ْﺯ َﻭ/6
Aynı defter içinde yer alan bir
elif ()ﺍfal örneğinde ise peygamber
başka

Eger be ()ب
http://www.millifolklor.com
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ve İslâm büyüklerinin isimlerinin rakamlarla birlikte yer aldığı bir tablo
bulunmaktadır. Tabloda, Hz. Adem,
Şit, İdris, Nuh, Lut, Muhammed,
İlyâs, Şuâyip, Danyal, Lokman, Ebubekr, Hüseyin, Ali, Hasan, İsa, Salih,
İshak, Yakup, Üzeyir, İsmail, Yunûs,
Hûd, İbrahim, Eyüp, Ömer, Yusuf,
Harun, Süleyman, Zekeriya, Osman,
Zülkifl isimleri yer almaktadır. Tablodan kur’a yöntemiyle seçilerek bakılan
fal, atfedildiği peygamberin vasıflarına da gönderme yaparak kişiye bir
talih çizmektedir:
Hz. Adem: Ey fal issi, sana
beşâret ve nimet vardır ki bir kişiden
iyilik göreceksin ve dahi cümle maksudun revâdır ve cümle gaykudan emin
olacaksın ve Hz. Adem aleyhisselam
tövbe ettiği gibi sen dahi tövbe eyleyip daima istiğfâr üzere olacaksın tâ
ki her iş muradın üzere olup hayr ile
maksuduna erişip şâd u hürrem olasın
inşallahu Teâlâ7.
Millet
Yazma
Eser
Kütüphanesi’nde AEsry 569/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı bulunan başka bir falnâme metni, yıldıznâme içermektedir. Resimsiz olan bu yıldıznâme
nüshası burçlara göre ayrılmış bölümlerden oluşmaktadır. Metinde dikkati çeken, “Divnâme” başlığı altında
birtakım hikâyelerin anlatılmasıdır.
Nüshanın 30. varağında başlayan
Divnâme’de, Hz. Süleyman’a öğretilen
dualar hikâye edilir:
Vakta ki Süleyman aleyhisselam
divleri zabt eyledi, âdemoğullarına ettikleri mekrin dermânını sordu. Bâb-ı
Hamel [Koç]: Evvelki perinin adı Ebulleys idi. Süleyman aleyhisselâm eyitdi:
Ya Ebulleys, yerin turagın kandadır
âdemoğullarına nice rencide idersin
didi. Ebulleys eyitdi: ya Nebiyullah
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benim canım sana feda olsun yabanlarda yurdum. Kaçan hamel talihli
kişi gerek erkek gerek dişi bana yakın gelse ben anı yelim birle çelerim.
Ol saat başı ağırır teni titrer mecali
kalmaz didi. Andan Süleyman aleyhisselam eyitdi: Anın dermânı budur ki
Ayete’l-Kürsi yazıp başında götüre ve
dahi bunu yaza üç gün suyun içe: Bismillahirrahmanirrahim bismillahi şâfi
bismillahi kafi bismillahi maâfi bismillahil evvel bismillahilahi birahmetike
ya erhamerrahimin8.
Bu bölümün özelliği, diğer
yıldıznâme metinlerinde de yer alan
bu anlatının, “Divnâme” başlığı altında verilmesi ve her burcu zikredecek
şekilde duâların hikmetinin hikâye
edilmesidir.
Falnâme başlığı altında toplanan
fallar içinde yaygın bir geleneği olan
diğer bir fal, Kur’ân fallarıdır (bkz.
Resim IV). “Kur’an falları ilk olarak
Araplarda görülm[üştür]. Daha sonra, İranlılar ve Türkler [de] Kur’an
fallarıyla ilgili manzum ve mensur
eserler meydana getir[mişlerdir] (Yıldız 183). “[Fal] merakı insanın, akla
hayale gelmeyecek pek çok unsuru fal
ve kehânet için kullanmasını sağlamıştır. Hatta yine aynı merak, bazen
insanı öylesine ileri götürmüş ki, […]
kimi zaman kutsalını bile fala vasıta
et[mesini]” (Boyraz, Fal Kitabı3) sağlamıştır. Bu merakı yansıtan ve belirli
ritüelleri olan Kur’ân falları çok çeşitli
yöntemlerle bakılır.
Kur’ân’daki harflerden belirli anlamlar çıkarmak cifr ilmine dayandırılmaktadır. Fal yazınına hayat veren
ve yazdığı çeşitli eserlerle cifr ilminin kurucusu olarak görülen Cafer-i
Sâdık’ın takipçileri, “Kur’ân’daki birtakım hurûf-ı mukattaa ile diğer bazı
ayetlerin bâtınî manalarına dayanan
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ve geleceğe ilişkin olayların bilgisini keşfettiği öne sürülen cifr ilmini
Cafer-i Sâdık’a atfet[mişlerdir]” (Yurdagür 216). Ardından cifr, İslâmî literatürde bir ilim dalı olarak telakki
edilmeye başlanmış ve bu ilim çerçevesinde kurgulanan fallar “Kur’ân ilmi”
kapsamında değerlendirilmiştir9.
“Üç Manzume ve Halkbilimi Açısından Değeri” başlıklı makalesinde
Kur’ân falının genellikle olumlu yorumlar içerdiğine dikkat çeken Şeref
Boyraz, bu tarz falların tercih edilme sebebini şöyle açıklar: “[Kur’an]
falın[ın] tamamına olumlu bir hava
hâkimdir. Bu hava, bir anlamda “fala
inanma, falsız da kalma” diye düşünüp
Kur’ân’dan fal tutanlar için psikolojik
açıdan rahatlama işlevini görmektedir. Hem bu işlevi ve hem de merakı
tatmin etmesi dolayısıyla bu ve bu tür
metinler halk tarafından çok okunmuştur” (164). Kur’an’dan fal bakma
ihtiyacına psikolojik düzlemde bir yorum getiren bu ifadeler, aynı zamanda falların yaygın olarak kullanılması
ve tercih edilmesinde taşıyacakları
“olumlu” söylemlerin önemine de dikkat çekmektedir. Ancak, Kur’an falları her ne kadar geleceğe dair olumlu
çıkarımlar içerseler de, Kur’ân’dan fal
bakmak ve onu geleceği öğrenmede
vasıta olarak kullanmak Sünnî inanç
çerçevesinde oldukça olumsuzlanmıştır. Ayrıca Kur’ân’da Maide Suresi’nin
3. ayetinde “fal oklarıyla kısmet
arama[k]” haram kılınmıştır10. Sünnî
inancın temsilcisi olan şeyhülislâmlık
makamının bu husustaki hükmü oldukça kat’idir. “Olur olmaz niyet için
Kur’ân-ı Azîm tefe’ül edilmez” (Düzdağ 303) diye fetva veren Ebusuud
Efendi’nin fala dair söyledikleri de bu
olumsuz tavrın temsili niteliğindedir.
Ancak bu hükümler, halk inanç sis-
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teminde falın kıymetini eksiltmemiş,
Kur’ân’dan bakılan falların belirli
metotlara dökülmesine engel olamamıştır. Basılan bazı Kur’ânların sonuna falnâmelerin ve fal değerlendirme
cetvellerinin eklenmesi de bunun en
somut göstergesidir. Kur’ân’dan açılan bir sayfada belirli hesaplar üzerinden seçilen
harfin
ve rızka
ﺍﺟ ُﻜ
َﻤﺒَ ِﻨﻴﻦyorumlanmaِ َﻭ َﺟ َﻌﻠَﻠَ ُﻜﻤ ﱢﻤ ْﻨﺄ َ ْﺯ َﻭ
sıyla ve
bakılan
fallar
bu
yöntemlerden
َ
rızka َﺍﺟ ُﻜﻤﺒَﻨِﻴﻦ
ِ َﻭ َﺟ َﻌﻠَﻠَ ُﻜﻤ ﱢﻤ ْﻨﺄ ْﺯ َﻭ
biridir: “Eger elif
elif ( )ﺍgelse, bilgil ey fal
issi beşaret
elif ( )ﺍolsun sana. Hak Teâlâ çok
()ب
mal ve nimet Eger
verebe
sevindire
vakti hoş
Eger be
be ( )بgelse, bilgil ey fal issi
ola. Eger
kur’asına ( )ﺍ ﺍ بgelen
sahib-i devletten sana menfaat ola iyikur’asına
)ﺍ ﺍ بola”11.
gelen
liği dege gayet(hoş
Kur’ân’dan belirli çizelgeler aracılığıyla bakılacak diğer bir fal yöntemi
ise şu şekildedir:
İmâmü’l-evliyâ-i
kutbü’l-ârifîn
Ca’fer-i Sâdık […] te’lif eyledi. Kur’ân-ı
Kerim üzere yirmi daire kodı, her dâire
beraberinde hâcet-i müsliminden bir
hâcet kodı ve her dâire beraberinde bir
sûre yazdı. Ve her sahifenin evvelinde
yazup altında yigirmi satır yazdı. Ve
şol ayet-i kerîme kim keyfiyet-i hâle
delâlet eden anı yazdı. […] Pes dilesin
kim fal dutasın nazar kıl hâcetin kankı dâirede yazılmışdır. İki kişi ya’ni
fal açan ve açtıran iki elleri parmakları yumalar. Fal üzerine ya birisi ya
ikisi evvela bir kere Fatiha ve üç kere
İhlâs okuyup üç kere resullullaha allahümmesalli ala Muhammedün ve ala
ali Muhammed diyüp dahi yumulan
parmakların kaçın dilerlerse açalar.
Tizcek ikisinün açılan parmakları kaç
adet olur zabt edesin. Hâcetin dairesine nazar edesin. Ol kadar sağ yanından sayup hisab kankı dâirede nihayet bulursa ana nazar kılgıl ki kankı
sûredür ve sûreler içre ol sûreyi bulup
evvelinden ol aded mikdarınca satırların sayup aded nihayet bulduğu satıra
http://www.millifolklor.com
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nazar kıl. Ne ayet çıkar anun ta’birine
i’tibâr eyle.
Falnâme başlığı altında yer
alan ve farklı özelliklere sahip olan
bir başka fal türü, Süleymaniye
Kütüphanesi’nde 0000153 ve Milli
Kütüphane’de 06 Mil Yz A 2146 demirbaş numaralarıyla kayıtlı fal metinleridir12. Çeşitli dairelerin yer aldığı
falın bakılma yöntemi de oldukça karışık görülmektedir. Eserin başında falın nasıl bakılacağına ve bu dairelerin
nasıl kullanılacağına yönelik bir açıklama bulunmaktadır. Nüshada bulunan çeşitli daire ve çizelgelerin üzerlerinde, “Aşktan muhabbetten faîk bula
mı? Ticaret etse fâik bula mı? Âkıbeti
hayr ola mı? Korkudan kurtulur mu?
Arzu ve ümid hâsıl ola mı olmaya mı?
Yüklü avretin doğan oğlanı nice ola?”
gibi çeşitli sorular yer almaktadır.
Bu soruların cevabını bulmak isteyen
kimse, falda yer alan daireler üzerinden adeta bir bilmece çözer gibi talihini okumaya çalışacaktır.
Fal Geleneğinin Kırkambarı:
Tâlinâmeler
Fal yazınını temsil eden bir diğer adlandırma da “tâlinâme”dir.
Araştırmalarımız sonucunda yalnızca 3 tâlinâme metnini inceledik.
Bu fal metinlerinden iki tanesi13
klâsik yıldıznâme özelliği göstermektedir. Milli Kütüphane Yazmalar
Koleksiyonu’nda 06 HK 3760/2 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan fal metnine, “Bu kitaba yıldıznâme derler”
şeklinde kayıt düşülmüştür. Bu durum, kütüphane kayıtlarının tutulmasında metinlerin içeriklerinin sağlıklı
bir şekilde irdelenmediğinin de göstergesidir.
06 Mil Yz B 947/35 demirbaş numarasıyla kayıtlı bulunan tâlinâme,
diğer ikisinden oldukça farklılık
http://www.millifolklor.com

göstermektedir.
Nüshada,
Cafer-i
Sâdık Kur’anâmesi yer almaktadır.
Kur’anâmenin bulunduğu sayfalarda,
derkenâr şeklinde, Hz. Ali’ye atfedilen
farklı bir fal bulunmaktadır. Birtakım
matematiksel hesapların neticesinde
çıkan sayıların işaret ettiği gezegenlere
göre bakılan falda, “Beş kalırsa Müşteridir. Hayr ile husûl-i murada delildir”
şeklinde ibareler yer almaktadır. Ayrıca
metnin, “Filozof Hindî Kitab-ı Esrârında
Bu İlm-i Kefin Hakkında Buyurmuştur
Ki” başlıklı bölümünde resmedilmiş bir
el falı bulunmaktadır. (bkz. Resim IX)
Fal Edebiyatına Doğru: Manzum Fallar
Fal metinlerinin yöntem ve tekniklerinde görülen çeşitlenmelerin
yanı sıra, söz konusu metinlerin manzum oluşları ve edebî değerleri de üzerinde durulması gereken bir hususiyettir.
İncelediğimiz fal metinlerinden
6 tanesi manzumdur14. Bu nüshaların bazılarında fal dairelerinin nasıl
kullanılacağı manzum olarak anlatılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi’nde
0000153 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan metinde fal dairelerinin üstünde, falın nasıl bakılacağı beyitlerle
verilmiştir. Aynı fal metninin farklı
bir nüshası Milli Kütüphane’de 06
Mil Yz A 2146 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır (bkz. Resim VI). Her iki
metinde de, yorumu verilen “Halifeler
Dairesi”’nde, falı baktıracak kimseye
birtakım telkinlerle sabretmesi gerektiğişöyle söylenir:
Sen rızk mâlikinden umarsın verir Hüdâ
Bes sabreylegil sana erince ol ‘atâ
Yakında bulasın ne kim ettinse
tâleb
Hem hak sana vere ne kim itdünse ricâ
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Ankara Milli Kütüphane’de 06
Mil Yz A 2837/3 demirbaş numarasıyla kayıtlı olan yıldıznâme nüshasında
da, iki manzum fal örneği bulunmaktadır. “Falnâme-i Ad ve Meyvehâ” adlı
falların başında falın nasıl bakılacağına dair bir çizelge bulunur (bkz. Resim X). Dörtlüklerle yazılmış şiirlere
numaralar verilmiş, bu şiirler falda
bulunan meyve ve isimlerle ilişkilendirilmiştir:
Göreli zîbâ cemâlini gözüm
Gözlerimin nuru sensin ey gözüm
Dürlü yemişler içinde ey sanem
Hâtırınuz diler imiş yaş üzüm
Manzum olan bir diğer fal nüshası, Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz
A 5179 demirbaş numarasıyla kayıtlı
olan falnâmedir15. Minyatürlü nüsha
olması açısından diğer falnâmelerden
farklılık gösteren eser, büyük ölçüde
tahribata uğramıştır. Kur’a yöntemiyle bakılan falnâme, harfler ve bu
harflere denk gelen fal beyitleriyle
başlamaktadır. Harflere açılmış bu
başlıkları, “Nücûm-ı Utarit”, “Nücûm-ı
Mirrîh” gibi gezegen isimlerinin yer aldığı başlıklar takip etmektedir:
Ben direm ki Utarit adımdır
Yedi kat gök bana bir adımdır
Kur’ayi sen benim katımda getir
Deyiverem sana bil ki nedir
Aynı defterde yer alan minyatürlü peygamber falı, diğer nüshalarda
bulunan mensur peygamber fallarından farklıdır. Aynı zamanda metinde
herhangi bir kur’a çizelgesi/dairesi
bulunmamaktadır. Minyatürler, peygamberlerin vasıflarına göre resmedilmiştir (bkz. Resim VII). Mesnevi
nazım şekliyle yazılmış falnâme, edebî
değer taşımaktadır. Klâsik peygamber
fallarında yer alan bütün peygamberleri içermeyişi, nüshanın bu kısımlarının eksik olabileceğini düşündür-
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mektedir. “Kale Musa Aleyhisselâm”
başlığı altında yer alan manzum fal şu
şekildedir:
Şâd olasın cihânda sen dâim
Karşına devletin olur kâim
Dün ü gün izzetin ziyâde ola
Düşmenin dâima piyâde ola
[…]
Dükeli halk ana ita’at ede
Şâzlık gele gussâsı gide
Peygamber falını, hayvan isimleriyle bakılan manzum fallar takip etmektedir. Hayvanlar yine farklı şekillerde resmedilmiştir. “Kedi” başlığına
denk gelen fal şu şekildedir:
Ger varasın katına Yaʿkub’un
Hâsıl ola muhabbeti mahbûbun
Manzum fal örneklerinden biri de,
Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde
AEmnz 786 numarayla kayıtlı olan
falnâmedir. Eser, Cafer-i Sâdık’ın
meşhûr Kur’ânâmesi’nin manzum bir
şekilde düzenlenmiş örneğidir (bkz.
Resim II). Genellikle mensur biçimde, yahut da yıldıznâme metinlerinde
derkenâr şeklinde bulunan söz konusu Kur’ânâmenin, rastladığımız ilk
manzum örneği bu nüshadır.
Metin,
ve rızka َﺍﺟ ُﻜﻤﺒَﻨِﻴﻦ
َﻭ َﺟ َﻌ
ِ ﻠَﻠَ ُﻜﻤ ﱢﻤ ْﻨﺄ َ ْﺯ َﻭanlatıldığı
falın nasıl bakılacağının
manzum
elifbir()ﺍgirişle başlar. Daha sonra atılacak kur’a harflerine denk gelen
şiirler sıralanır.
Eger be ()بŞiirlerin kenarlarına
kur’a harfleri not düşürülmüştür. Örgelen kişinin falı
kur’asına ( )ﺍ ﺍ بgelen
neğin kur’asına
şu şekildedir:
Ey fal issi iki elif bir be geldi
Şükr eyleki falın sa’d oldu
[…]
Bu niyet ki kıldın cedele tut
Yoz işi gider gönlünden unut
Manzum fal metinleri içinde değineceğimiz son örnek şair falıdır
(bkz. Resim V). Millet Yazma Eser
Kütüphanesi’nde AEMnz 743/1 demirbaş numarasıyla kayıtlı nüshada,
http://www.millifolklor.com
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Emrî, Bâkî, Cevrî, Hayretî, Hayâlî,
Derrâkî, Zâtî, Rûhî, Surûrî, Sun’î,
Tıflî, Zuhûrî, Ubeydî, Gınâyî, Fuzûlî,
Kabûlî, Keşfî, Lâmi’î, Meşâmî, Nef’î,
Visâlî, Hemdemi, Yahya gibi Osmanlı
edebiyatının önemli şairlerine atfedilen manzum fal kıtaları yer almaktadır. Ancak söz konusu kıtalar şairlerin divanlarında yer almadığı gibi,
üslûplarında görülen ortak söylem, bu
manzum parçaların tek bir kalemden
çıkmış olduğunu düşündürmektedir.
Söz konusu şair falını, peygamberlere,
halifelere, erenlere vb. önemli kişilere
atfedilen fal metinleri düzleminde değerlendirmemiz mümkündür. Şairler
adına düzenlenmiş olan bu fal metni,
aynı zamanda Osmanlı döneminde şairlik mesleğine duyulan ilgi ve saygının da bir göstergesidir. Öyle ki, fal talebinde bulunan kimse, saygı duyduğu
ve manevi bir değer atfettiği şairlerin
dilinden çıktığını düşündüğü sözlere
itibar edecek ve falının hayırlı geldiğine kanaat getirecektir.
Metinde herhangi bir çizelge bulunmamaktadır. Ancak, diğer nüshalardaki yöntemler çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu fala ait belirli bir
metodun ve muhtemel bir çizelgenin
varlığından söz edilebilir, düşüncesindeyiz. Ayrıca her fal kıtasının numaralandırılmış olması, bu numaraların
belli bir işleve göre verildiğini göstermektedir. Söz konusu nüshada, Osmanlı şiirinin “sultanü’ş-şuârâ”sı Bâkî
adına açılan manzum falın ilk kıtası
şu şekildedir:
Ey kılan ahvâl-i düşmandan suâl
Sana andan hiç zarar gelmek
muhâl
Galip oldun düşmana her vechle
Hâtırında kalmasun kat’â melâl
Görüldüğü üzere, fal metinleri
geleceğe dair bilgilerin doğrudan akhttp://www.millifolklor.com

tarıldığı metinler olmaktan ziyade,
okuyanın ve dinleyenin kulağına hoş
gelen ve bellekte kalmasına imkân
sağlayan edebî bir söylem içermektedir. Bu metinlerin manzum şekilde
üretilmesi, metni kurgulayanın edebî
kaygısını yansıtmakla birlikte, bu geleneğin bellekte tutulması ve sözlü
kültürde yaşatılmasına da olanak sağlar niteliktedir. Ayrıca manzum falların üslûbunun, hedef kitleye uygun
olarak sade bir şekilde düzenlendiği
de dikkat çekmektedir.
Sonuç Yerine
35 fal metnini incelediğimiz bu
çalışmada, fal yazını ve bu geleneğin
yöntemlerine yönelik bir çerçeve sunmaya çalıştık. Osmanlı döneminde
oldukça yaygınlık kazanan ve bizim
bu çalışmada çok küçük bir kısmını inceleyebildiğimiz fal geleneğinin belirli
bir sistematiği olduğu görülmektedir.
İncelediğimiz metinlere yöneltilen sorular ve bu sorular çerçevesinde sunulan yorum ve cevaplar, söz konusu
metinlerin içeriklerinin temelde aynı
olduğuna işaret etmektedir. Büyük bir
çoğunluğu kur’â yöntemiyle bakılan
bu falların farklı isimlerde adlandırılmış olması, içeriklerini çok da farklı
kılmamaktadır. Farklılığı oluşturan
ise bu metinleri açmada kullanılan
şemalar, matematiksel hesaplar ve
yazarlarının tercih ettiği üslûplardır.
Fal yazınının sergilediği bu geleneksel yapı, İslâmî kadercilik anlayışıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Fal
kitaplarına sorulacak sorular ve bu
kitaplarda bulunan muhtemel cevapların birbirleriyle bu derece örtüşmesi,
bu metinlerin İslâmî gelenek çerçevesinde kurgulandığını düşünmemize
imkân sağlamaktadır. Öyle ki, bu metinler adeta hevelisine, geleceği öğrenme gayretinde durması gereken yeri
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söylemekle birlikte, hakikatin ancak
belirli ölçüde bilinir kılınabileceğine
de işaret etmektedir. Tam da bu noktada, söz konusu gelenek, insanoğluna, “kendi bilinmezliğini bir oyuna
dönüştürebilmesi[nden]” öte, hakikati
arama serüveninde durakları belirlenmiş bir çeşit kader okuma rehberi sunmaktadır, diyebiliriz.
Son olarak şunu önemle belirtmemiz gerekir ki, biz, yalnızca bir makale
çerçevesinde ve sınırlı sayıda fal metni
üzerinden bu geleneği irdelemeye ve
birtakım sonuçlara ulaşmaya çalıştık.
Çalışmamızın, bu alanda yapılacak diğer araştırmalar için bir çıkış noktası
olmasını ümit ediyor ve bu alanda yapılacak diğer çalışmaların gerek bizim
gerekse yapılacak diğer çalışmalara
yol gösterici olacağını düşünüyoruz.
NOTLAR
1 “İnsan vücudunun bazı organlarında, istem
dışı sinir ve kas hareketi olarak tanımlanabilecek segirmelere, dünden bugüne, gelecekte olacakların öncüsü, habercisi gözüyle
bakılmıştır. Bu doğrultuda, oldukça geniş bir
ilgi odağı haline gelen seğirnâmeler kaleme
alınmış ve bu türe özel bir değer atfedilmiştir” (Sümbüllü 53). Milli Kütüphane’de 06
Mil Yz A 6247 Falnâme ve Milli Kütüphane HK 3760/2 demirbaş nolu Tâlinâme’de
segirnâme metnine yer verilmiştir. Fal
kitaplarına kaydedilen segirnâmeler, bu
metinlerin içinde farklı türlerin de temsil
edildiğini göstermesi açısından dikkate değerdir.
2 Matbu Yıldıznâmeler şu şekildedir: Risale-i
Yıldıznâme, Ebu Abdullah Cafer b. Muhammed b. Ali Cafer es-Sadık, İstanbul: 1858;
Yıldıznâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Demirbaş no: 0000570; Yıldıznâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Demirbaş no: 0000391-001;
Yıldıznâme, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Demirbaş no: AEsry 570. (Basım yeri
ve tarihlerine dair bilgiler eserlerin içeriğinde mevcut olmadığı için yukarıdaki 3
yıldıznâme metninin künyeleri verilirken
kütüphanede kayıtlı bulundukları demirbaş
numaraları tercih edilmiştir.)
3 Kadınların
burçlarının
yer
almadığı
yıldıznâme örneği: Yıldıznâme, Milli Kütüphane, Demirbaş no: 06 Mil Yz B619.
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4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14

15

Yıldıznâme, Milli Kütüphane, Demirbaş no:
06 Mil Yz B619
Falnâme, Millet Yazma Eser Kütüphanesi,
Demirbaş no: Aesry 549/1.
Bu âyet Nahl Sûresinin 72. âyetidir. Falda
âyetin Âl-i İmrân sûresine ait olarak verilmiş olması bu metinlerin sıhhatinin sorgulanmasını açıkça ortaya koymaktadır.
Falnâme, Millet Yazma Eser Kütüphanesi,
Demirbaş no: AEsry549/1.
Falnâme, Millet Yazma Kütüphanesi, Demirbaş no: AEsry569/2.
Birtakım falnâmelerin konu başlıklarının
kütüphane kayıtlarında “Kur’ân İlmi” başlığı altında verilmesi bunun bir göstergesidir:
Galib ve Mağlub Cetveli-Falnâme, Süleymaniye, Demirbaş No: 001037-018 (Arapça),
Fal-i Kur’an-ı Azîm, Demirbaş No: 0000260002.
Maide Sûresi 3. Ayet: […] Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. (Kahraman106)
Falnâme, Milli Kütüphane, Demirbaş no: 06
Mil Yz A 2703/1.
Bu Falnâme’nin farklı bir nüshasının faksimile edilmiş şekli, Hikmet Ertaylan tarafından yayımlanmıştır. (Falnâme, İstanbul: Sucuoğlu Matbaası, 1951). Müellifi
belli olmayan bu falnâmenin, Fatih Sultan
Mehmed’in emriyle hazırlanmış olduğu belirtilmektedir. (Aktaran Ertaylan 36)
Tâlinâme, Milli Kütüphane, Demirbaş no: 06
HK 3760/2:Tâlinâme, Milli Kütüphane, Demirbaş no: 06 HK 3760/3.
Falnâme, Süleymaniye Kütüphanesi, Demirbaş no: 0000153: Falnâme-i Cafer-i Sâdık,
Süleymaniye Kütüphanesi, Demirbaş no:
0000052; Falnâme, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Demirbaş no: AEsry 786; Şerh-i
Falnâme-i Caferü’s-Sâdık, Milli Kütüphane,
Demirbaş no: 06 Mil Yz A 2146; Falnâme,
Milli Kütüphane, Demirbaş no: 06 Mil Yz A
5179.
Söz konusu falnâme metni tarafımızca çalışılmakta ve başka bir makale kapsamında
yayıma hazırlanmaktadır.
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TERSİNE DÖNEN BİR EVLİLİK MODELİ OLARAK
SAKARYA’DA DAMAT ALMA GELENEĞİ
VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Groom-Getting Tradition in Sakarya as a Reverse of the Marrıage Model
and Its Psycological Effects

Yılmaz IRMAK*
Ertuğrul TAŞ**
ÖZ
Türkiye’den evlilik yoluyla Avrupa ülkelerine gelen damatların yaşantısındaki değişimde, “evliliğin tersine dönmesi” nin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu kavramlaştırmak için Sakarya
yöresinde tespit ettiğimiz, evlilik geleneğinin tersine işlediği, özellikle “Manav” olarak adlandırılan
toplumlarda devam eden “damat alma geleneği” ni, halkbilimi ve psikoloji bilimdalları açısından inceledik. Bu çalışma bize, sosyal ve kültürel çevrede karşılıklı etkileşimle oluşan kişilik ve kimlik gelişiminin bu evlilik geleneğiyle nasıl değişime uğradığını anlama imkânı vermiştir. Bir nevi “içgüvey”
evlilik olarak görülebilecek bu evlilik çeşidini “içgüvey” evlilikten ayıran nokta; bu evliliğin bir törenle,
düğünle yapılması, ritüellerin tersine işlemesi, tüm faaliyetlerin “kız evi”nde gerçekleşmesi ve aynı
zamanda düğün masraflarının da “kız evi” tarafından karşılanmasıdır. Temel olarak “ocağın devamı”
ve “soyun sürmesini” hedefleyen bu evlilik türünde damat, tamamen bir “obje”ye dönüşüyor ve kişilik
olarak silikleşiyor. Bu evlilikten doğan çocuklar da kızın ailesine ait sayılıyor. Damat, kız evine taze
kan ve işgücü sağlıyor. Mirasın asla damada geçmemesi, damadın kuşaklar arasında mal aktarımını
sağlayan bir işlev üstlendiğini gösteriyor. Evlilikte gelinin yaşaması gereken kopuş duygusunu damat
yaşıyor. Bazen geri dönülmesi zor olan bu süreç, kişilerde bazı psikolojik sorunlar yaratıyor.
Anahtar Kelimeler
Evliliğin Tersine Dönmesi, Damat Alma Geleneği, Düğün Adetleri, İşlevsel Kimlik Damat, Psikolojik Etkiler.
ABSTRACT
We consider that “reverse of marriage” which experience in the life of the groom, whom come to
European countries in which the bride live from Turkey by marriage, is important. In order to conceptualizing these phenomena, we have scrutized “groom-taking tradition” which we have discovered in
“Manav” societies located in Sakarya region by using the means of psychology and folklore. This field
study facilitates us to grasp the change of personality and identity progression which are constructed
in a reciprocally determined by society and culture by this marriage.What differentiate this kind of
marriage from a well-known from of marriage in which son-in-law lives in bride’s house is this kind of
marriage requires a ceremony. In this ceremony, the rite is reversed, everything takes places in bride’s
house and all expenses are offered by bride’s family.This special sort of marriage aims “continuation
of line” and “continuity of family” and objectifies the groom. In this marriage genre, the children are
considered to belong to the bride’s family. The groom functions new labor to the bride’s family. The fact
that the groom never get any-thing from the heritage stretchers that the groom functions as a mediator
between the generations in bride’s family. The groom feel the unbearable psychological pain in the
marriage which is usually experienced by the bride.
Key Words
Reverse of the Marrıage, Groom-Taking Tradition, Wedding Customs, Functional identification
Groom, Psycological Effects.
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Giriş
İnsanoğlunun yaşamının temel
dönüm noktalarından biri olan evlilik; gerek kadın ve erkeğin yaşamını
birleştirmesi, gerek aile ve akrabalık
bağlarının kurulması açısından son
derece önemli bir toplumsal olgudur.
Anadolu’da birçok evlenme çeşidi vardır. Ancak bizim üzerinde durmak istediğimiz konu; “damat alma geleneği”
olarak adlandırılan bir evlilik uygulamasının1 damatlar ve damat alan aileler üzerinde oluşturduğu psikolojik
etkilerdir.
Bu araştırmanın kuramsal çıkış
noktasını; Avrupa ülkelerinde yaşayan
Türk ailelerinin kızlarını, Türkiye’den
damat getirmek suretiyle evlendirmeleri ve bu tür evliliklerle damat olarak
kadının yaşam alanına gelen erkeğin
yaşatısında meydana gelen değişim ve
psikolojik sorunlar oluşturmaktadır.
Belçika ve Avrupa’da yaşayan
Türklerle ilgili “evlilikler, göç ve psikopatolojik sorunlar” üzerine yapılan klinik çalışmaları ve araştırmalar; Belçika’da yaşayan göçmen Türk
toplumunda yapılan evliliklerin üçte
ikisini Türkiye’den yapılan evlilikler
oluşturmaktadır (Taş, 2008: 25-26).
Evlilik yaşına erişen kadın ve erkeğin
karşısına üç tür evlilik seçeneği çıkmaktadır:
1. Belçika’dan Türk kökenli bir eş
seçme
2. Belçika’dan farklı uyruktan bir
eş seçme
3. Türkiye’den bir eş seçme
Türkiye’den Belçika’ya gelen
“damatların” psikolojik bakımdan acı
çektikleri gözlemlenmiştir. Bu acı bazılarında depresyon, kaygı bozukluğu,
dissosiasyon, kimlik kargaşası gibi psikopatolojik boyutta sorunlara dönüşmektedir. Kendi ülkesinden koparak
bir başka ülkeye yapılan evlilik göçü, o
http://www.millifolklor.com

ülkeye uyum süreci açısından göçmen
hayatında önemli rol oynar (Baupet ve
Moro, 2009: 49-57). Eşe, eşin ailesine
ve Türk toplumuna uyum sürecinde
yaşanan sorunlar, bazen maruz kalınan horlanma ve aşağılanmalar bu
kişilerde rahatsızlık oluşturmaktadır.
Evlilik göçüyle kadının yaşam alanına
yerleşen erkek; dil, bilgi ve para bakımından eşine bağımlı kalmakta, bu
durum da rol kargaşası yaşanmasına
sebep olmaktadır (Taş, 2004: 256-258).
Göçmen
Türk
toplumunda
Türkiye’den damat olarak gelen erkeğin, kadının evine veya yaşam alanına
yerleşmesini ifade etmek için “evlilik
yönünün tersine dönmesi2” kavramını
geliştirdik. Bu kavrama bir model bulmak için araştırmalarımızı sürdürürken Sakarya’da sınırlı bir bölgede görülen ve “damat alma geleneği” olarak
adlandırılan bir evlilik türüyle karşılaştık.3 Halkbilimi uygulamalarından
yararlanarak bu geleneği “tersine dönen evlilik modeli” olarak adlandırdık.
Ayrıca bölgede yıllardır uygulanan bu
evlilik çeşidinin damadın yaşantısını psikolojik açıdan nasıl etkilediğini
mercek altına alarak ulaştığımız sonuçlarını ortaya koymaya çalıştık.
Anadolu’da devam eden evlenme adetlerine göre; erkek tarafı kızı
ailesinden ister. Kız, erkek evine gelin olarak gider. Fakat tersine dönen
evlenme çeşidinde, düğün gelenekleri
kız evi merkezli uygulanmaktadır. Kız
evi tarafından istenen erkek, kayınpederinin evine, yani kız evine “damat”
olarak gitmektedir. Bir nevi “içgüvey”
evlilik olarak görülebilecek bu gelenek; evliliğin bir düğünle yapılması
ve düğün faaliyetlerinin tümünün kız
evinde gerçekleşmesi bakımından “içgüvey” evlilikten ayrılmaktadır.
Anadolu’da var olan ve belki de
kaybolmaya yüz tutmuş önemli bir
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kültür mirası olarak görülebilecek
“damat alma geleneği” nin folklorik
açıdan kayıt altına alınarak sosyal ve
kültürel işlevlerinin ortaya konulması
son derece önem arzetmektedir.
Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da; yetişkin kimliğine
geçiş sonrasında önemli bir unsur olan
evlenme ve aile kurma olgusunun “evliliğin yönünün tersine dönmesi”yle
damadın yaşantısında ve çevresindekiler üzerinde meydana getirdiği birtakım etkiler ve değişimlerdir.
İki farklı disiplin olan halkbilimi ve psikoloji bilimdalları açısından
bu evlilik geleneğini araştırmak zor
görünebilir. Moro, (2009:34-35) farklı
bilim alanlarının ortak konu üzerinde çalışmalarıyla ve yine farklı bilim
alanlarının birbirini tamamlamalarıyla ilgili olarak, sosyoloji ve psikolojiyi
kullanmak suretiyle etnopsikanaliz
kuramını geliştiren Devreux’yi örnek
göstererek; herhangi bir brüt olgunun ne psikoloji ne de sosyoloji alanına
ait olduğunu ve ancak bu iki bilimdalı
tarafından açıklanmasıyla sosyolojik
ya da psikolojik anlam kazandığını
söyler. Diğer bir deyişle; toplum kurallarına bağlı olan bireyin psikolojik
faaliyetlerinin açıklanması için halkbiliminin topladığı malzemeden psikologlar da yararlanabilirler. Özellikle
halkbilimi ürünlerinin doğuşu ve şekil
alışı aşamalarının açıklanması söz konusu olunca, halkbilimci psikoloji yöntemlerine ve düşüncelerine başvurur
(Artun, 2008:22). Bu noktada elde ettiğimiz bilgi ve gözlemlerimizi disiplinlerarasılık ilkesinden hareketle bu iki
bilimdalı çerçevesinde inceleyeceğiz.
Araştırma Metodları:
Araştırmamızda “serbest görüşme”, “hayat hikâyesi alma” (Michel,
1993:182-217) ve “yerinde gözlemleme” (Beaud ve Weber, 1997:139-175)
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metodları kullanılmıştır. Görüşmeyi
belli bir çerçevede tutmak için hayat
etaplarından oluşan bir görüşme kılavuzu hazırlanmıştır. Ayrıca kaynak
kişilere açık uçlu sorular yöneltilmiştir.
Araştırma Uygulamaları:
1. Alan Tespiti ve Veri Toplama: Bölgeye yaptığımız ilk ziyarette4
araştırma konusuyla ilgili köyün muhtarıyla görüşülerek, damadın5 (B)’nin
hayat hikâyesi derlendi.
2. Düğün İzleme ve Veri Toplama: Kız evinde gerçekleşen düğün gelenekleri ve ritüelleri üç gün boyunca
izlenip kamera çekimi ve fotoğraflarla
kayıt altına alındı.6 Bu süre içinde üç
damat7, iki kız ailesi ve bir damat eşi
ile bire bir görüşme yapıldı. Bu görüşmeler sırasında damatlardan birisi ses
kayıt cihazını kullanmamızı istemediği için görüşme not edildi.
3. Verilerin Analizi: Derlenen
sözlü, yazılı ve görsel veriler yazıya
aktarılarak kalitatif içerik analiz yöntemiyle incelendi ve bu verilerin sonuçları ortaya konuldu.
Tarihi Süreçte Türklerde Evlilik Türleri ve İçgüveylik:
Her kültür, evlenme olgusunu
ve düğünü kendi kural ve kalıplarına
uydurarak gerçekleştirir. Bu biçimlendirmede; toplumun tarihsel gelişimi, yerleşim düzeni, ekonomik yapısı ve gelenekleri rol oynar (Tezcan,
2000:36). Türk toplumunun yapısına
göz attığımızda erkek egemenliğine
(patriarcal) dayalı bir yapılanma karşımıza çıkar. Bu yapılanma, evlilik
sürecinde ve aile oluşumunda belirleyici olmaktadır. Geleneksel Türk ailesinde karşılıklı olarak kız alınıp kız
verilmesi olgusu, akrabalık kuramının
da temel ilkelerinden biri olan karşılıklılık gerektiren kadınların değişimi
http://www.millifolklor.com
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kavramıyla örtüşmektedir (Lévi ve
Strauss, 2002: 59-60). Evlilik sonrası
çift, ya baba evine yerleşmekte (patrilocal) ya da erkeğin aile reisi olduğu
eve yerleşmektedir (virilocal). Türk
toplumunun son yıllarda yaşamış olduğu iç göç hareketleri çiftin yeni yerleşim alanlarına (neolocal) taşınmasına sebep olmaktadır. Nadir olarak evli
çiftlerin, kadının annesinin evine veya
yakınlarına yerleştiği evlilik çeşidi de
görülmektedir (matrilocal).
Ülkemizdeki evlilik türlerine bakıldığında; görücü yoluyla evlenme,
tanışarak evlenme, kız kaçırarak evlenme, beşik kertme yoluyla evlenme, berdel evliliği, taygeldi evliliği ve
içgüveysi evlenme çeşitleri görülür
(Gönen, 2006:64-65). İç güveyliği ya da
konumuz olan “damat alma” ile ilgili
Orta Asya’dan Anadolu’ya konunun
tarihî boyutunu da dikkate alarak
yaptığız kaynak taramaları, Türklerde bu evlilik türünün farklı boyutlarda mevcut olduğunu gösteriyor. Göktürklerde güveyinin, evlendiği kadının
yanına gidip belli bir süre kadının ailesine hizmet ettiği, yani güveyilik sistemine göre verilen kıza karşılık “güveyi hizmeti” sunduğu bilinmektedir.
Bu hizmetin süresi yıllara ve çocuk
sayısına göre değişebilir. 10.yüzyılda
Kutluk erkekleri, kızın velisine bir yıl
hizmet ederlerdi (Tezcan, 2000:19).
Kırgızistan’da erkek çocuğu olmayan,
erkek iş gücüne muhtaç olan birisi böyle bir erkeği çalıştırmak üzere
evine alır, sonra onu güveyi yapardı.
Buna Güç Güyöö (güç güvey) denilirdi.
Fakir adam, kayın pederinin yanında
iki-üç sene yaşayarak ve çalışarak kızın kalıňını (evlenme karşılığı kız babasına verilen mal veya para) öder ve
böylece kızı kendi evine götürme hakkını kazanırdı (Abramzon’dan aktaran
http://www.millifolklor.com

Aynakulova, 2006:102) Altay Türklerinde de erkek, kadına bir bedel ödemek zorundadır. Bu bedel, para veya
hediye olmayıp, geçici bir iş yardımıdır. Kız ailesinin yanında görülen bu
geçici hizmet, Altay Türklerindeki aile
tipinin, Kırgızlarla ilişiğini gösterir.
(Eröz ve Güler, 1998:6) Son zamanlara
kadar boy teşkilatı geleneklerini muhafaza etmiş olan Kazaklar arasında
yoksul güveylerin kızın evinde “yiğit
olarak” çalıştığı gözlenmiştir (Başar,
2009:74). Bazı kaynaklarda; Eski
Türklerde bir gencin evlenirken, karısını kendi babasının ocağına getirmediği gibi kendisinin de karısının ocağına gidip yerleşmediği belirtilmiştir
(Başar, 2009:42). Bu bize hem “dışgüveylik” hem de “içgüvelik” uygulmasının olmadığını, çiftin yeni bir yerleşim
alanına yerleştiğini göstermektedir.
“Damat alma geleneği” nin tarihte Türk kültüründe görülen içgüvey
evliliğinden tören ve ritüeller boyutuyla farklı olması; damadın ömür
boyu kayınpederinin evinde kalması,
doğacak çocuk sayesinde kız ailesinin
soyunu devam ettirmesi, ocağı tüttürmesi ve kız evine dinamik bir işgücü
sağlaması dikkatleri bu konu üzerine
çekmemizde etkili olmuştur.
Yörede Düğün ve Evlilik:
Yörede çoğu evlikler normal evlilik yoluyla yapılmaktadır. Normal evlilikler; Anadolu’da görülen kız isteme,
söz kesimi-şerbet, nişan, düğün ve düğün sonrası gibi (Kaya, 1996:23) safhalardan oluşmaktadır. Her etap yöreye has ritüeller içermektedir. Bölgede
genel olarak evlilik ve düğün sürecini
erkek ailesi (oğlan evi) yönetmektedir.
Normal evlilik sürecinde erkek tarafı,
kızı ailesinden ister, eğer kızın ailesi
kızlarını vermeyi kabul ederse iki aile
arasında söz kesilir. Erkek evi geline

219

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96

yüzük takar ve hediyeler verir. Daha
sonra iki tarafın davetlililerinin de
katıldığı nişan merasimi yapılır. Nişanda geline hediyeler verilir. Genelde
hasat mevsimini takiben yapılan ve üç
gün devam eden düğün; küçük kına,
büyük kına ve düğün (gelin alma) gibi
rituelleri içerir. Düğün başlamadan
önce resmi nikâh işlemleri tamamlanır. Düğün günü oğlan evinde “düğün
cemiyeti” kurulur ve davetlilere gün
boyunca yemek verilir. Düğünün son
gününde damat tarafı gelini evinden
alarak konvoy eşliğinde evine getirir.
Gelin, damat evine girerken üzerine
çeşitli şekerlerden ve leblebilerden
oluşan yiyecekler (saçı) saçılır. Daha
sonra bir imam tarafından gelin ve damadın imam nikâhları kıyılır. Gerdeğe
girilmesiyle düğün tamamlanmış olur.
Evlilik Yönünün Tersine Döndüğü Düğün: “Damat Almak”
Bu tür eviliklerde, yukarıda bahsettiğimiz evlilikle ilgili ritueller aynen uygulanmakta ancak oğlan evi
ve kız evi arasında roller karşılıklı
yer değiştirmektedir. Evlilik yönü tamamen tersine dönmekte ve kız ailesi
aktif rol almak suretiyle evlilik sürecini oğlan evi gibi yönetmektedir. Yaptığımız saha araştırması ve gözleme
göre, yıllardır bölgede devam eden ve
“damat alma geleneği” olarak adlandırılan bu evlilik uygulaması, sırasıyla
şu aşamalarla gerçekleştirilmektedir:
1. Görücülük, Dünürcülük /
Erkek Bakma / Damat İsteme:
Evlenmede ilk aşama olan görücülük, kız bakma, kız beğenmeyi ifade eder. Ancak biz bu başlığı “damat
beğenme”, “erkek bakma” olarak adlandıracağız. Erkek çocuğu olmayan
aileler, ocağın tütmesi için baba evinde kalmayı kabul eden kızlarına, ilkin
komşularından, yakın çevrelerinden
başlayarak damat aramaya çıkarlar.
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Anne özellikle kızlarından birini küçük yaşından itibaren bu tür bir evlilik
için hazırlar, onu ikna eder. Gözlemlediğimiz bu düğünde kız ve erkek birbirlerini sevmişler ve erkek, kız evine
damat olarak gitmeyi kabul etmiştir.
Kız tarafı erkek evine aracı göndererek
oğullarını istemeye geleceklerini bildirir. Kızın ailesi ve yakın çevresi, erkek
tarafının uygun gördüğü bir günde bir
aile büyüğü tarafından “Allah’ın emri,
peygamberin kavliyle oğlunuzu kızımıza istiyoruz” denilerek erkeği ailesinden ister. Erkek tarafı “kısmetse
olur” diyerek bir hafta düşünmek ve
aile içinde istişare etmek için zaman
ister. Daha sonra kız tarafı, ikinci kez
erkeği istemek üzere erkek evine gelir
olumlu cevap alınınca “soy isim değişikliği” konuşulur.8
2. Söz Kesme- Şerbet:
Söz kesimi, erkek isteme aşamasından sonra gelmektedir. Dünürcülük yoluyla anlaşan aileler, bu
anlaşmalarını yakın akrabaların huzurunda damada ve kıza yüzük takarak pekiştirirler. Ayrıca damat evine
çeşitli hediyelerden oluşan bir bohça
gönderirler. Damat evinde takı merasimi yapıldıktan sonra eğlence yapılır,
oyunlar oynanır.
3. Nişan:
Kızın annesinden ve damattan
edindiğimiz bilgiye göre, nişan töreni söz kesmeyle birleştirilmiş ve aynı
anda yapılmıştır. Son zamanlarda yapılan düğünlerde daha ekonomik olması için söz kesme ve nişan törenleri
birleştirilmektedir.
4. Düğün:
Nişan ve düğün arasında kızın
çeyiz hazırlıkları tamamlanır. Annesi,
akrabaları veya kızın kendisi tarafından hazırlanan çeyizler sandıklara
konur. Kızın çeyizi, düğünden birkaç
gün önce kız evinde sergilenmeye başhttp://www.millifolklor.com
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lanır. İzlediğimiz düğünde sergilenen
çeyizler şunlardır: El işlemeli havlular, pike takımı, el işlemeli seccadeler,
yastık dantelleri, gümüş takımı, çatak-kaşık seti, porselen yemek takımı,
sehpa örtüleri, bardak takımı, işlemeli
patikler, işlemeli yorgan ve yastıklar,
damadın ve gelinin kıyafetleri, gelinlik, tüller ve perdeler, iğne oyaları,
elli yıllık dede mirası dokuma bezleri,
mutfak eşyaları, beyaz eşya ve mobilya takımlarıdır. Kız evi baştan ayağı
yeniden döşenir, bütün çeyizler ve düğün eşyalarının masrafı kız evi tarafından karşılanır.
Düğünden bir iki hafta önce kız
evi tarafından düğün davetiyeleri bastırılarak dağıtılır. Düğünler genellikle
cuma günü öğleden sonra başlar, pazar
günü öğleden sonra biter. Cuma akşamı kız evinde kına gecesi yapılır. Kına
gecesi başlamadan önce köyün muhtarı resmî nikâh kıyar. Kına gecesinde
ellerinde kına tepsisi bulunan kızlar,
“yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar” ve “kınayı getirin aney” gibi kına
gecesi türküleri eşliğinde gelinin eline
kına yakarlar. Kına yakılırken gelinin
annesi tarafından gelinin avcuna altın
veya para konulur. Kınayı izlemeye
gelenlere de kına ve çerez dağıtılır.
Yörede her düğünden önce “düğün cemiyeti” kurulur. Normal olarak
düğün cemiyetinin başkanı damat babasıdır. Fakat bu düğünde kızın babası
bu cemiyetin başkanlığını yapmıştır.
Cumartesi akşamı orkestra eşliğinde
davetliler eğlenmiş, gelin ve damat da
eğlenceye katılarak meydanda müzik
eşliğinde oynamışlardır. Ayrıca gelin
ve damat alanda kendileri için hazırlanan sandalyelere oturarak gecenin
ilerleyen saatlerine kadar eğlenceyi izlemişlerdir. Düğüne yoğun bir katılım
olmuştur. Bu kalabalığa bağlı olarak
http://www.millifolklor.com

da satıcılar, düğün alanına tezgahlar
kurarak davetlilere satış yapmışlardır.
Pazar günü sabahtan itibaren çift
davul ve çift zurna (klarnet) eşliğinde
eğlenilmiş; öğle saatlerinde misafirlere düğün yemeği ikram edilmiştir.
Yemekte misafirlere pilav üstü tavuk
döner, çorba, tatlı ve ayran ikram
edilmiştir. Düğünde kızın ailesi tarafından evinden alınması gerekirken
damat, toplumsal baskıdan çekindiği
için kız evine arkadaşlarıyla beraber
gelmiştir. Dolayısıyla bu düğünde
çok merak ettiğimiz damadın evinden
alınması ritüeli gözlemlenememiştir.
Arkadaşlarıyla beraber kız evine gelen damat gelini evinden alarak
oluşturulan konvoy eşiliğinde köyde
tur atmışlardır. Damat arabasını kız
evinin önünde durduran gençler, kız
evinden “bir tepsi pişmiş tavuk” istemişlerdir. Önceden hazırlanan kızarmış tavukları alan gençler damat arabasının üzerinde bu tavuklardan hem
kendileri yemiş, hem de damada yedirmişlerdir. Ayrıca arabanın önünü kesen çocuklara, kızın babası tarafından
para verilmiştir. Damat arabadan indirilmeden önce kız babasına “damada
ne veriyorsun?” denilmiş, kız babası
da “tüm servetim onundur” demiştir.
Daha sonra köyün imamı tarafından
dua yapılarak damat ve gelinin başlarına kuruyemiş ve şekerlerden oluşan
“saçı” atılmıştır. Normal düğünlerde
görülen baba evinden ayrılan gelinin
oğlan evine girerken yaşadığı dramatik durum, bu düğünde damadın kız
evine girerken ağlaması biçiminde
karşımıza çıkmıştır. Bu sırada gelinin
ve ailesinin de çok sevinçli oldukları
gözlemlenmiştir.
5. Düğün Sonrası:
Düğün sonrasında damat, yatsı
namazına götürülmüş, namazdan son-
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ra imam, kız evinde gelin ve damadın
dinî nikâhlarını kıymıştır. Sonrasında
gerdek odasına girilmiştir. Gerdeğe
girilmeden önce damadın arkadaşları
evin camını taşlayarak kız evinden tavuk istemişlerdir. Ayrıca düğün sonrasında köyün gençlerinin kız evinin bacasına silah sıkmaları da dikkat çeken
önemli bir olaydır. Bu durum Türk
kültüründe gelinin (damadın) göçü boyunca, yeni evine indiğinde veya gerdek sonrasında göğe ok ve silah atılması, kötü ruhları kovma ve Tanrı’dan
kut dileme (Ergun, 2010:279) inancı
ile ilişkilendirilebilir.
Ocak Kültü ve Damat Alma
Geleneğinin İşlevleri:
Türk dünyasında “ocak” olgusu
geçmişten günümüze kutsal sayılmaktadır. Yakutlarda evlilik, sönmeyen
bir ateş yakma şeklinde ifade edilmektedir. Çünkü evlilik sırasında yeni
bir ocak kurulmuş olur ve bu ocağın
yanması gerekir. (Ayva, 2008:1-14).
Bahaeddin Ögel, (1995: 504) Altay
Türklerinde eski evdeki ateşi, yeni eve
taşıma geleneğinin olduğunu, bu taşıma işlemini ailenin en büyüğü tarafından yapıldığını ve bu ateşle yeni evde
bir ocak yakıldığını aktarır. Buradaki
taşıma basit bir ateş götürme hadisesi
değildir. Ateşle birlikte yıllarca ocağa
atfedilen düşünceler ve inanışlar da
aileyle birlikte yeni eve dahil olmaktadır (Duymaz ve Şahin, 2008 :123).
Kazakistan’da erkek ocağın sahibi sayılır ve gelin ocağı tüttürmekle sorumludur (Vuillenemot, 2009: 173-180).
Türk dünyasındaki ve Anadolu’daki
ocakla iligili inanışlar ve düğün rituelleri bu tespiti desteklemektedir.9
İzmir ve Mersin de yaşayan Tahtacılar üzerine yapılan bir çalışmada ; ocağın aileyi temsil etmesiyle ve
kutsallaştırılmasıyla ilgili bir ritüel
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dikkat çekicidir. Evli olan bir çift ana
baba evinden ayrılıp da başka bir evde
yaşamaya başlayacağı zaman «ocak
kazma» adı verilen bir tören yapılır.
Bu törende dede; “evin ocağının başına
geçerek elindeki kazma ile «ya Allah»
deyip ocağın sağına, «ya Muhammed»
deyip soluna, «ya Ali» deyip ortasına
üç kez kazıyormuş gibi yavaşça vurur
ve ardından ocağa konulmuş odunları
veya çırayı tutuşturur. Yeni ev kuran
çiftin ocağının ilk defa dede tarafından
yakılmasını simgeleyen bu durum, o
ailenin ocağının devamlı tütmesi içindir. Bu tören, ocak kültünün atalar
kültü ile ilişkisini de gösterir. Ocağın
bu şekilde kutsanması atalara karşı gösterilen saygının bir ifadesidir.
Bunda atanın öldükten sonra kendi
ailesine yardımcı olabileceği inancı etkili olmaktadır. Ocak kazma töreninde atalar ruhuna kurban sunulmakta,
atalarla temasta bulunma aracı olduğuna inanılan ateşin yakılmasından sonra dua edilmektedir (Çıblak,
2007:676-680).
Bugün Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ailenin en küçük erkek evladının,
baba ocağında kalıp aile ocağını tüttürmesi, bu yolla ailenin devamını sağlaması “ocak kültü” ile ilgilidir. Halk arasında “ocağı batsın”, “ocağı batasıca”,
“ocağın tütmesin”, “ocağına incir dikilsin” gibi beddualarda sözü edilen ocak,
ata ocağıdır, baba ocağıdır.
Bu bilgilerin; “ocak” olgusunun
kutsallığını göstermesi bakımından ve
atalar kültünden gelen bir inançla şekillenen soyun gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli olan erkek evladın olmadığı durumlarda başvurulan
bir evlenme çeşidi olan “damat alma
geleneği”nin işlevlerini belirlemede
son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
http://www.millifolklor.com
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Yörede yaşayanlar, bu geleneğin
özellikle Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarından sonra ortaya çıktığını dile
getirmektedirler. Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında yöre erkeklerinin
şehit düşmesi bir çok “ocağın” erkeksiz kalmasına sebep olmuş, bu “ocakların” tekrar “yeşermesi” için zamanın
devlet erkanı, başka bölgelerden bekar
erkekleri dul kalan kadın veya genç
kızlarla evlenmeye teşvik etmiştir.10
Günümüzde, ailede erkek çocuğunun olmadığı durumda, kızlardan
biri dışardan “damat almak” suretiyle
evlendirilir ve bu evlilikten doğacak
çocuklar sayesinde soyun devamı sağlanır. Kız evine gelen damat, doğacak
çocuklar sayesinde “ocağı’’ tüttürecek
ve ailenin ocağını kendinden sonraki
kuşaklara aktaracaktır.
Gelen damat, onlar için dinamik
bir iş gücü sunmaktadır.11 Aynı zamanda kızın anne ve babasının kendi
yaşlılıklarını evde kalacak kız ve damatları sayesinde huzurlu geçirme arzusu içerisinde olmaları da bu evlilik
çeşidini tercih etmelerinde bir etkendir.
İzlediğimiz düğünde, “Bu düğünde sizi mutlu eden şey nedir?” sorusunu yönelttiğimiz gelinin anne ve babası; “altı kızımız vardı, bir de oğlumuz
oldu. Ocağın tütmesi için damat aldık.
Damat çalışacak, yaşlandığımızda
bize bakacak, ayrıca doğacak çocuklarla soyumuz devam edecek”12 cevabını vererek adeta bu geleneğin bütün
işlevlerini özetlemişlerdir.
Damadın Yaşantısında Değişim:
Bu evlenme geleneğinde kullanılan “damat” kavramı bu sürece giren
bireyin hayatında önemli bir değişim
yaratmakta ve damat kendini yeniden
tanımlama ihtiyacı hissetmektedir.
http://www.millifolklor.com

Bu evlenme geleneğinde damadın yüklendiği görev, önemlidir. Damat, kurulu bir iş düzenine sahip olmakta ve
eşine kalacak mirasla da kendi geleceğini garanti altına almaktadır. Genel
olarak damat alanlar zengin aileler,
damat verenler ise ekonomik olarak
imkânları sınırlı olan ailelerdir.
Diğer önemli bir nokta ise; bu geleneğin genelde yörede “Manav” olarak tanımlanan grupta yaşatılmasıdır. Manav; Batı Anadolu’ya dışarıdan
muhacir ve göçebelikle gelen (Yörük)
nüfus dışında eskiden yerleşmiş “yerleşik Türk/Türkmen topluluğu” ya da
hareketli nüfusa karşın yerini değiştirmeyen, devamlı olarak orada oturan
topluluk üyeleri olarak tanımlanmaktadır. Yani Manav; bir yere sonradan
gelenleri, yerleşik olanlardan ayırt
etmek ve Türkçe dışında dil bilmeyen
topluluk için kullanılan bir adlandırmadır. (http://manavturkleri.tr.cx/).
Bu evlilik geleneğinde ilk karşımıza çıkan olgu; evlilik yönünün değişmesidir. Kız ailesinin eve damat
getirmesiyle ailelerin rolleri karşılıklı
olarak yer değiştirmektedir. Kız evi,
aktif rol alarak merkeze oturuyor ve
kızlarına eş getiriyorlar. Erkek evi ise,
pasif rol üstlenerek erkek çocuklarını
damat olarak veriyorlar”.13 Bu süreç,
erkeğin baba ocağından kopmasını gerektiriyor. Erkek, evlilik yaşına kadar
içinde yaşadığı aile, sosyal ve kültürel
çevreden ayrılıyor ya da koparılıyor.
Bireyin içinde büyüdüğü ve yaşadığı
çevre; kişilik ve kimlik gelişimi açısından son derece önemlidir. Kişide
kimlik duygusu; kişinin kendine benzerlik algısını, zaman ve mekân içinde
kendi devamlılığını ve bunun da içinde
yaşadığı grup tarafından tanınmasını
gerektirmektedir (Erikson, 1972:4649). Yaşadığı çevreden ayrılma kişide
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kendine yabancılaşma ve kendini yeniden tanımlama zorunluluğu doğurmaktadır.
Bu kişiler evlilikleri sırasında
farklı duygular yaşadıklarını dile getiriyorlar. Kendi kendilerini tanıyamıyorlar. Bazen de utanç duygusu
yaşıyorlar. Görüştüğümüz damatlar,
damat alayı tarafından kız evine “gelin” gibi götürülmelerinin kendilerine
ağır geldiğini dile getiriyorlar. O an,
çevrenin bakışı damat üzerinde büyük
bir baskı oluşturuyor. Düğün sırasında
ve sonrasında yanında olması gereken
arkadaşları olmuyor. Görüştüğümüz
damatlar, böyle bir evlilik yapmaktan
pişmanlık duyduklarını dile getiriyorlar.
Evlilik sonrasında kız evine yerleşen erkek, karısının ailesinde ve
geldiği çevrede “damat” olarak tanımlanıyor. Bütün evliliğe dayalı akrabalık türlerinde erkek, eş aldığı ailenin
damadı olarak kabul edilmektedir
(Balaban, 2002:10-15). “Damat alma
geleneği”nde “damatlık” işlevsel bir
kimlik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Damat olarak çağrılması ona sorumluluklarını ve işlevini sürekli hatırlatan
bir süreci oluşturuyor. Kişi köyde ve
yaşadığı çevrede herkesin damadı ya
da eniştesi oluyor ve bu kimlikle çağırılıyor: “Damat Ali”, “Damat Hasan”
gibi.
Damadın içine girdiği çevreyle kuracağı ilişki, kayın babası aracılığıyla
gerçekleşmektedir. Damat, toplum
tarafından “Hüseyin’in damadı Ali”
gibi nitelendirmelerle tanınmaktadır.
Bu durum, kişinin yaşadığı çevrede
tanınması için gerekli olsa da damat,
“uydu” gibi suni olarak kayın babasına bağlanıyor. Kendi soy ağacından
kopuyor ve geldiği aile ve çevrede birey olarak yerini bulamıyor. Damadın
kişiliği silikleşiyor. Kişinin hayatı bo-
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yunca kendi aile ve sosyal çevresinde
geliştirdigi “ben kimliği” (Erikson,
1972:46-49) başka deyişle “kişiye özel
sitil”, damadın geldiği ortamda tanınmıyor. Bu durum çoğu zaman damadın kişiliğini ve benlik değerini zedeliyor. Erkek merkezli normal evlilik
süreci yaşayan insanlar, bu değişimi
yaşamamaktadırlar.
Görüştüğümüz kişiler14 “damat
almak” veya “damat vermek” kavramını kullanıyorlar. Bu durumda erkeğin
alınıp verilen bir “nesne” pozisyonuna
girdiğini izliyoruz. Damat (B)’ye, akrabaları tarafından “seni damat verelim”
denmesi, kız evinin “damat almak”
için damat (V)’nin ailesine dünürcü olması bu duruma örnek teşkil edebilir.
İşsizlik ve ekonomik yetersizlik
bu evliliğe girme kararını etkileyici
temel unsurlardır. Damat alan ailenin ekonomik durumunun iyi olması bu tür evliliği cazib hale getiriyor.
Görüştüğümüz kişiler, almış oldukları kararı “kısmet” veya “Allah yazgısı” diyerek kendilerini biraz da olsa
sorumsuzlaştırıyorlar. Bu düşünce,
onların “damatlık” konumuna karşı
hissettikleri suçluluk ve pişmanlık
duygularını hafifletiyor.
Damadın düğünden sonra yerleştiği eşinin ailesinin evine (matrilocal)
ve aile ortamına uyumu en önemli konuyu oluşturuyor. Kızın ailesinin ve
aile üyelerinin tutum ve davranışları
gerek damadın kendisi için yeni ortama adaptasyonunu, gerekse damadın
gelişiyle girilen yeni aile yaşantısını
olumlu veya olumsuz etkilemektedir.
Damat yeni kurallara uymak ve beklentilere cevap vermek zorunda kalıyor. Temel olarak çalışmak ve çocuk
yapmak zorunda olan damat, yaşamı
boyunca kazanmış olduğunu otoritesini, bağımsız karar verme gücünü ve
erkek olmasından kaynaklanan erklihttp://www.millifolklor.com
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ğini kaybediyor ya da tam kullanamıyor. Aile üyelerinin oluşturduğu aile
meclisine günlük işlerle ilgili konularda bağımlı kalıyor. Tek başına aile
mallarının kullanımıyla ilgili karar
alamıyor. Damat (B) bize, “Sabah kim
erken kalkarsa evin horozu o” diyerek
herkesin kendisi üzerinde otorite sahibi olduğunu dile getirmiştir. Damadın
ürettiği ekonomik kazançların aile kasasına girmesi ve cep harçlığı da dahil
olmak üzere ekonomik bakımdan kayın babasına bağımlı kalması dikkatimizi çeken önemli bir unsurdur.
Kızın Ailesinin Evi

B

M

Tablo: Kızın Ailesinin Evi (Matrilocal), Çift ve
Çocukları (Örnek: B+M)

Yukarıdaki tablo; damat (B)’nin
ve eşi (M) nin evini temsil ediyor. Kayın baba, kayın valide, damat (B), eşi
(M), Damat (B) ve eşi (M)’nin çocukları ve (M) nin üç kız kardeşi aynı çatı
altında yaşıyorlar. Başka bir deyişle
tablo bir evde yaşayan üç kuşağı sembolize ediyor.
Bu evlilikte doğan çocuklar kızın
ailesine ait oluyor. Erkek çocuk sahibi
olan damat ise eşinin ailesi ve çevresi tarafından onaylanıyor. Damat (V),
kayın babasının ve kayın validesinin
kendi evliliğinden dünyaya gelen dört
erkek çocuktan dolayı mutlu olduklarını ifade etmiştir. Doğan çocuğun
kız olması, damadın dışlanmasına ve
horlanmasına sebep olabiliyor. Damat
(K), ilk çocuğunun kız olmasından
dolayı kayın baba ve kaynanası tarafından aşağılandığını ve bu durumun
http://www.millifolklor.com

eşinden ayrılma nedenlerinin başında
geldiğini dile getirmiştir. Bu aile ortamında doğan çocukların eğitiminde
de damat olan baba zayıf kalabiliyor.
Çok kuşaklı ailelerde olduğu gibi bu
ailelerde de çocuk yetiştirmede fikir
ayrılığı ve çatışma yaşanabiliyor.
Bu evlilikte damadın erkeklik
kimliğinin ve aile içi pozisyonlarının
doğası değişiyor. Kişinin erkeklik kimliği bu süreçte zarar görüyor. Görüştüğümüz kişiler kendi aile ortamı ve çevrelerinde “erkek” olarak yaşarken bu
evlilik sürecinde ve sonrasında sanki
“gelin” gibi yaşamak zorunda olduklarını dile getiriyorlar. Damat (B), damat olmanın, gelin olmaktan daha zor
olduğunu dile getiriyor.
Damat gelen erkek, kendinden
bekleneni yerine getirmeye çalışmakta ve çoğunlukla da bunu başarmaktadır. Bazen de çeşitli sebeplerden dolayı
sorunlar yaşanabilmektedir. Görüştüğümüz damatlar kendilerinin bu
görevi üstlendiklerini ve büyük çaba
gösterdiklerini dile getirmektedirler.
Bazı aileler; “seni biz adam ettik” (Damat K), “bu eve damat olmadan neyin
vardı? Fakirin biriydin” (Damat M) diyebiliyorlar. Sosyal çevrede bu kişiler
için “atma” ve “içgüveyi” gibi terimler
de kullanılıyor. Nitekim, köylülerin
otuz yıllık bir damat için “Bu da damat işte! Leylek yavrusunu yuvadan
atmış, o da gitmiş damat olmuş” sözü
bu evlilik çeşidinin damat üzerindeki
olumsuz etkilerinin en bariz örneğidir.
Bu durum; anaerkil yapıdaki toplumların bazılarında görülen eşinin evine
yerleşen erkeğin, köyün yerlileri tarafından dışlanması, aşağılanması davranışlarıyla (Lévis-Strauss, 2002:137138) örtüştüğünü göstermektedir.
Gerek gözlemlerimiz gerekse elde
ettiğimiz bilgilerin analizi bize “damat” olarak eşin ailesinin evine yerle-
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şen kişilerin bu durumdan psikolojik
olarak acı çektiklerini gösteriyor. Bu
süreçte kişinin yaşadığı aşağılanmışlık ve silinmişlik duygusunun altını
çizmekte de yarar var. Bu kişiler kendi
hayatlarına hakim olamadıklarını hissediyorlar. Başkaları için yaşadıklarını düşünüyorlar. Bu acıyla baş edebilmek için kendilerine farklı stratejiler
geliştiriyorlar. Bunlara; hayata karşı
boş vemişlik (Damat B), çevreden ve
aileden gelen tepkilere duyarsızlaşma (Damat V), aynı kaderi paylaşan
insanlarla dertleşme (Damat B) örnek
olarak gösterilebilir. Bazen de alkol
bağımlılığı ve şiddet (Damat K) gibi
davranış bozuklukları da görülebiliyor. Eşinden ayrılmış ve eşinin evini
terketmiş olan (Damat K), yaşadığı
kaos ortamında cinayetin eşiğinden
döndüğünü dile getirmiştir. Bu durum
klinik olarak ayrıca ele alınması gereken bir konu olduğu için üzerinde durmayacağız.
Hayat hikâyesini aldığımız damat
(V), kendisinin de ilk başta diğer damatlar gibi sorunlar yaşadığını ancak
yirmi dokuz yıllık evliliğini pozitif olarak yönlendirerek, evliliğini başarılı
bir şekilde devam ettirdiğini ifade etmiştir. Damat (V)’ye göre bu başarının
sırrı; ailede karşılıklı saygı ve sevginin
olması, damadın mal sahibi olmak için
aç gözlü davranmaması ve kayınpederin ve kayınvalidenin güveni kazanmasıdır.
Görüştüğümüz damatlar, kadının da bu tür evliliklerin yürümesinde
önemli bir role sahip olduğunu, eğer
kadın, kocasını anlar ve desteklerse
aile içinde yaşanan sorunların etkisinin azaldığını dile getiriyorlar.
Kadının ve ailesinin rolünü anlamak için damat (B)’nin kayınpederi,
kayınvalidesi ve eşiyle görüştük. Kadın bu evlilik geleneğinde, yaşadığı rol
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değişiminden rahatsızlık duyuyor. Kocasının evine gelin gitmesi gerekirken
kendisi evine koca getiriyor. Damat
(B)’nin eşi (M), kendisinin eve damat
getirme sorumluluğunu aldığını ama
bunun kendisi açısından oldukça zor bir
durum olduğunu belirtmiştir. Ailesinin
beklentileri ve eşinin tepkileri arasında
kaldığını ve yıllardır bu durumu idare
etmeye çalıştığını söyleyen (M), çok acı
çektiğini ve bu durumun kendisinde
birtakım psikosomatik sorunlar yarattığını belirtiyor. “Eğer seçme hakkım
olsaydı ben de diğer kadınlar gibi gelin olarak kocamın evine gitmeyi tercih ederdim” diyen (M), bundan dolayı
çocuklarının onları asla damat olarak
vermeyeceğini belirtmiştir.
Aile mallarını işletme ve gelecek
kuşaklara aktarma görevi damada
düşmektedir. Kayınbaba ve kaynana
yaşadığı sürece miras paylaşımı yapılmıyor. Kayınbaba ve kayınana öldükten sonra miras kızlarına kalıyor.
Kızları aracılığıyla da mallar torunlara aktarılıyor. Damat kuşaklar arası
mal aktarım işlevini yerine getiriyor
ve hayatı boyunca hiç bir şeye sahip
olamıyor.
Bu evlilik geleneğinde mirasın
“ocağı tüttürme” misyonunu yüklenen
çifte geçmesi gerekiyor. Ama hukuken
anne babanın ölümünden sonra mirasın kardeşler arasında paylaşılması söz
konusu oluyor. Damat (B) ve eşi (M)
babalarının hayatta iken malları kendilerine devretmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kayınbaba ise kesinlikle yaşadığı sürece mallarını veremeyeceğini,
mallarının kendisi için ölümüne kadar
bir sigorta olduğunu söylemiştir.
Sonuç:
Sakarya’da sınırlı bir bölgede
devam eden“damat alma geleneği”,
Türkiye’de uygulanan normal düğünlerden “evlilik yönünün tersine
http://www.millifolklor.com
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dönmesi” bakımından farklılık arzetmektedir. Bu tür evlilikleri “içgüvey”
evilikten ayıran nokta, yapılan düğünün ritüellerden oluşması ve bu ritüellerin tamamen tersinden işlemesidir.
Temel olarak “ocağın devamını”
ve “soyun sürmesi” işlevini gören bu
gelenek, erkek çocuğu olmayan ebeveynlere bu evlilik süresince evlerini
“erkek ocağına” dönüştürme imkânı
vermektedir. Ebeveynler bu düğünde
kendilerini erkek evi gibi görmekte
ve erkek çocuklarının olmamasından
dolayı hissettikleri eksikliği veya acıyı
bu yolla gidermeye çalışmaktadırlar.
Onlar için “ocağın tütmesi” son derece
önemlidir.
Bu tür evlilikte damadın döl vererek kuşak yaratması, çocukların sembolik olarak kızın ailesine ait sayılması ve mirasın asla damada geçmemesi
damadın kuşaklar arasında mal aktarımını sağlayan bir “by pass” işlevi
gördüğünü ortaya koymaktadır.
Bu evlilik sonucunda kendi aile
çevresinden kopan damatların, işlevsel bir kimlik kazandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca toplumda kayınpeder
aracılığıyla tanınma, yalnızlaşma, objeye dönüşme, kadının ailesine uyum,
otorite ve erklik kaybı, aşağılanma,
pişmanlık ve silinmişlik duygularının
oluşması damatların maruz kaldıkları
psikolojik sorunlardır. Ancak evliliklerini pozitif anlamda yöneten ve başarılı olan damat örnekleri de az da olsa
karşımıza çıkmaktadır.
Yönü tersine işleyen bu tür evliliklerin damatlar üzerindeki etkilerini
ortaya koyarak bir mukayese modeli
oluşturmak; evlilik yoluyla Avrupa ülkelerine göç eden damatların yaşadıkları psikolojik sorunlarını anlamada
bize yol gösterici olacaktır.
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Kına Gecesi

Kına Yakma

Damat Eve Girmeden Önce Dua Ederken

Damadın Üzerine Saçı Atılırken
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NOTLAR
1
Sakarya’nın Ferizli ilçesinin Hocaoğlu
Köyü’nde 3-5 Aralık 2010 tarihleri arasında gözlemlediğimiz düğün.
2
Fransızca “inversion des alliances ” olan bu
kavram doktora tezi çalışması kapsamında
Ertuğrul Taş tarafından geliştirilmiştir.
3
www.kenthaber.com/marmara/sakarya/
ferizli/Haber/Genel/Normal/ferizli-nindamatlar-koyu/bfb90d84-e58c-4337-84fc1ecbc28b3864
4
2010 yılının Nisan ayında yapılan araştırma.
5
Damat (B) 48 yaşında, evli ve üç çocuk babası.
6
3-5 Aralık 2010’da yörede damat (İ) ve gelin (Ö)’nün düğünü.
7
Damat (A): Yaş (25) yapmış olduğu damat
evliliğinden iki yıl sonra ayrılmış. Bu evlilikten bir kızı olmuş. İkinci evliliğini normal evlilik olarak yapmış. Bu evlilikten de
bir erkek ve bir de kız evladı olmuş. Damat
(V): 49 yaşında ve çevrede evliliğini pozitif
olarak yaşadığı söylenen bir damat. Evli ve
dört erkek çocuğu var.
8
Bu düğünde damat soy ismini değiştirmek
istememiştir. Ancak soy ismi değişen damatlar da vardır.
9
Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk
İnançlarının İzleri, Ankara, 1999, s. 59-64.
10
Doğancı Köyü muhtarı Şaban Akagündüz
aktarmıştır.
11
Damat (B) nin kayın babası bu işlevi temel
olarak göstermiştir.
12
Düğününü izlediğimiz gelin (Ö)’nün anne
ve babasıyla yapılan görüşme.
13
Damat (V), babası karşı çıkmasına rağmen
bu evliliği kendisi istediğini söylemiştir.
14
Araştırmamıza katılanların isteği doğrultusunda çalışmamızı anonim tutup, kişilerin adlarını açıklamayacağız. Onları temsilen sadece bazı harfler kullanacağız.
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MÜLKİYEDE İNEK BAYRAMI: RİTÜEL NİTELİKLERİ VE
MÜLKİYELİ KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
The Cow Feast in Mülkiye: Its Characteristics of Ritual and Role
in Mülkiyeli Identity Formation

Pınar KARATAŞ*
ÖZ
Bu çalışmaya Mülkiyelilerin yaklaşık yetmiş yıldır kutladığı İnek Bayramı konu edilmiştir. Geleneğin gücünün ve onları var eden özelliklerinin bilincinde olan eğitim kurumlarından biri olan Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, bir diğer adıyla “Mekteb-i Mülkiye”, geleneklerine bağlılığı ve
renkli yapısı ile kendine özgü bir duruş sergilemektedir. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, mezunları ve öğretim elemanlarının taşıdığı kimlik olan “Mülkiyeli” kimliğinin oluşumunda İnek Bayramının
önemli bir rolünün olduğu görülmektedir. Bayram eğitimlerine devam eden fakülte öğrencilerinin yanı
sıra, Mülkiyeden kırk yıl önce mezun olanlar başta olmak üzere, diğer mezun Mülkiyelilerin ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşmektedir. Açılış konuşmaları, dua, inek yürüyüşü ve ferman
ve çamurluk gibi bölümlerden oluşmaktadır. İnek Bayramı sembolik bir dile ve kendine özgü bir imge
dünyasına sahiptir. Mülkiyeliler için sıradan bir öğrenci şenliği olmanın ötesinde, bir eleştiri/özeleştiri
bayramı olarak kabul edilmektedir. Bu makalede Siyasal Bilgiler Fakültesinin geçmişi, İnek Bayramının ritüel özellikleri, yapısı, bölümleri ve işlevleri, bayramda mizahın kullanımı ele alınarak bunların
“Mülkiyeli” kimliğinin oluşumundaki etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Ritüel, Kimlik, İnek Bayramı, Mülkiye, Mülkiyelilik
ABSTRACT
In this paper The Cow Feast, which the group of Mülkiyeli celebrates approximately 70 years, is
discussed. Ankara University Faculty of Political Sciences, other name Mekteb-i Mülkiye, which is one
of the educational institutions notices strength of tradition, exhibits a unique position with adherence
to tradition and multi-hued structure. It is seen that in the formation of Mülkiyeli identity, which
students, graduates and academic staff of Ankara University Faculty of Political Sciences carries, The
Cow Feast has an important role. The Cow Feast is celebrated with the participation of students to
continue their education, at first graduates to finish the university forty years ago and the other graduates and academic staff. The Feast consists of some parts like opening speeches, the pray, the cow
walking, the decree, the fender and the others.The Cow Feast has a symbolic language and a distinctive
image world. For the Mülkiyelies, the feast is beyond being an ordinary student festival, considered as
a criticism festival. This article discusses history of Faculty of Political Sciences; ritual characteristics,
structure, parts and functions of The Cow Feast, using the use of humor in the feast and its influence
on the Mülkiyeli identity formation.
Key Words
Ritual, Identity, Cow Feast, Mülkiye, Mülkiyelilik

Giriş
Günümüzde değişen tanımıyla
halk en az bir ortak faktörü paylaşan
herhangi bir insan grubunu ifade etmektedir. Grubu birbirine bağlayan
ortaklığın ne olduğunun önemi yoktur.
Önemli olan herhangi bir sebebe bağlı olan grubun kendisine ait olduğunu
*

kabul ettiği bazı geleneklere sahip olmasıdır (Dundes 2003:10). Böylelikle
halkbiliminin çalışma alanı genişlemiş ve kent merkezli sosyal gruplar da
çalışmalara konu olmaya başlamıştır.
Bu çalışmanın ele aldığı İnek Bayramı da Mülkiyelilerin sahip olduğu bir
gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, pmaden@
hacettepe.edu.tr
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Kuruluşu Cumhuriyet öncesine
dayanan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi köklü eğitim
kurumlarından biridir. Osmanlı Devletine üst düzey yönetici yetiştirmek
amacıyla “Mekteb-i Funun-i Mülkiye”
adıyla 1859 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Sırasıyla “Mekteb-i Mülkiye-i
Şahane” (1876-1908), “Mekteb-i Mülkiye” (1908-1923), (1937-1949) adlarını alan okul, 1950 yılından itibaren
“Siyasal Bilgiler Fakültesi”, adıyla eğitim vermektedir (Yavuzyiğit 1997: 88).
Mekteb-i Mülkiye, Cumhuriyetin
ilanından sonra başkentin Ankara olmasından dolayı, 1936 yılında İstanbul’ dan Ankara’nın Cebeci semtine
taşınmıştır. Mülkiye geleneğinin korunması amacıyla okulun bağımsız
olarak mevcudiyetini sürdürmesini isteyenlerin karşı çıkmalarına rağmen,
1950 yılında Ankara Üniversitesine
bağlanmıştır (Akalın 1976: 183).
Günümüzde adı geçen üniversiteye bağlı olan fakültenin oluşturulan kurumsal kimliği üniversitenin
kurumsal kimliğinin önüne geçmiştir.
Mülkiyeliler kendilerini ifade ederken,
üniversitenin adını kullanmamakta,
okudukları ya da mezun oldukları okul
sorulduğunda doğrudan “Siyasal” ya
da “Mülkiye” cevaplarını vermektedirler. Denilebilir ki pek çok öğrenci için
üst kimlik olan üniversite kimliği ile
alt kimlik olan fakülte kimliği yer değiştirmiştir. Mülkiyenin Ankara Üniversitesinden, hatta Cumhuriyetten
daha eski olmasının üniversite kimliğinin alt kimlik olarak algılanmasında
etkili olduğu görülmektedir. Mülkiye
çevresinde oluşan ruh ve kimlik Mülkiyeliliğin başat bir kimlik kategorisi
olarak işlev görmesini sağlamıştır. Söz
konusu Mülkiyeli kimliğinin oluşumunda kimliği taşıyanların, gelenek-

230

lerin rolünün bilincinde olduğu görülmektedir.
İnek Bayramı
Bayram, bir topluluğun bütünü
için düzenlenen, biçimlerini kurallarını geleneklerin belirlediği, bir sıra gösteriden meydana gelen, en büyük ayırt
edici özelliği kutlanmasına bir ferdin
vesile olmadığı eğlence olarak tanımlanmaktadır. (Boratav 1997: 204) İnek
Bayramı da bir dizi gösteriyi içeren ve
Mülkiyeliler için anlamlı olan bir bayram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanmakta olan bayram, cuma ve cumartesi olarak iki gün sürmektedir.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan
öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve
fakülteden kırk yıl önce mezun olanların katılımıyla gerçekleştirilen bir öğrenci bayramı olmanın ötesinde, Mülkiyelilerin kabulüne göre bir eleştiri/
öz eleştiri bayramıdır.
İnek Bayramının ortaya çıktığı
yıllarda okulun yatılı olması ve kendine ait bir yurdunun bulunması, öğrencilerin ders içi ve ders dışı faaliyetlerde
birlikte olmasını sağlamış, aralarında
oluşan etkileşim bayramın temellerini
hazırlamıştır. İstanbul’dan Ankara’ya
taşınan okulun öğrencileri, dönemin
eğlence olanakları sınırlı Ankara’sında kendi eğlencelerini kendileri yaratma yoluna gitmişlerdir. Başlangıçta
küçük gruplar hâlinde gerçekleştirilen
eğlenceler, 1937-1938 yılında büyük
bir bayram havasıyla kutlanmış ve
kutlamaların bayrama dönüşme süreci başlamıştır (Güzel 1982: 209).
1938 yılından itibaren sadece
öğrencilerin katıldığı bir etkinlik olmaktan çıkmış ve Cebeci halkının da
katıldığı büyük bir etkinlik hâline gelmiştir. Bayrama bir sembol aranmış
ve bu sembolün inek olmasına karar
http://www.millifolklor.com
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verilmiştir. Eski Mülkiyelilerden Bahri Savcı ineğin çalışkan bir öğrenciyi
simgelediği gibi, toplumsal olaylarla,
dış dünya ile ilgisi olmayan “bön bir
tipi” de simgelediği için sembol olarak seçildiğini ifade etmektedir (Güzel
1982: 210).
İneğin eski dönemlerde, çeşitli
ritüellerde gerek kurban, gerekse ritüelde yer alan kutsal bir varlık olduğu bilinmektedir (Erginer 1997). İnek
etinden, sütünden faydalanılan ve verimliliği ifade eden kutsal bir hayvan
olarak değerlendirilmiştir. Mülkiyenin kendisine sembol olarak ineği seçmesinin ardında ise kutsiyetin değil;
hem eleştiri hem de eğlence düşüncesinin yattığı görülmektedir.
İnek Bayramı, sembolün seçilmesinde olduğu gibi, eleştirel yönüyle diğer öğrenci eğlencelerinden ayrılmaktadır. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Celal
Göle, 2008 yılındaki konuşmasında,
farkı şöyle dile getirmiştir:
“Hiçbir şekilde diğer üniversitelerde olduğu gibi, hep söylüyorum,
bir bahar bayramı, şenliği değildir…
İnek Bayramını esas ön plana çıkaran
öz eleştiri bayramı olmasıdır.” ( Göle
2008)
Her
aşamasında
eleştirinin
hâkim olduğu İnek Bayramı; açılış töreni, dua, inek yürüyüşü, fermanlar,
çamurluk gibi bölümlerden oluşmaktadır.
Ritüelin Özellikleri ve İnek
Bayramının Ritüel Özellikleri
Çeşitli disiplinlerin farklı bakış
açılarıyla ele aldığı ritüelin, kabul görmüş tek bir tanımına ulaşmak güçtür.
Ancak yapılan tanımlamalar incelendiğinde ritüel; bireysel ya da kolektif
olabilen, doğaçlamaya izin verecek
ölçüde esnek olsa da değişmeyen temel dinamikleri ve düzeni olan, belirli
http://www.millifolklor.com

zamanlarda tekrar edilen, toplumsal
ilişkilerin kontrol edildiği ve bireylerin toplumu yaşadıkları eylemler dizisi şeklinde tanımlanabilir (Özbudun
1997: 17; Erginer 1997: 44; Wulf 2009:
242-243; Rappaport 2003:396; Connerton 1999:86).
Yapılan ilk çalışmalarda ritüel, ilkel toplumlara özgü, dini ya da kutsal
bir içeriğe sahip, inanç temeline dayalı
ve kutsal olana gönderme yapan davranışlar bütünü olarak ele alınmışsa
da, günümüzde ritüellerin sadece ilkel
toplumlara özgü ve dinsel içerikli eylemlerle sınırlı olmadığı, modern toplumlarda da ritüellerin var olup önemli işlevler gördükleri savunulmaktadır
(Rappaport 2003:396; Özbudun 1997:
26; Karaman 2010: 229).
Lauri Hunko, ritüelleri geçiş ritleri, takvimsel ritler ve kriz ritleri olmak üzere üç başlıkta incelemiştir. Bu
sınıflamaya göre İnek Bayramı geçiş
ritleri özelliklerini taşımaktadır. Geçiş ritleri kişilerin bir statüden diğer
statüye geçtikleri topluluk tarafından
organize edilen geleneksel ritüellerdir
(Honko 2009:206). Geçiş ritleri her ne
kadar birey merkezli olsa da grubu da
içeriğe dahil etmektedir. İnek Bayramı kişinin Mülkiyelilik statüsüne geçişinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ritüellerin yapısı incelendiğinde
hem sözleri hem de eylemleri kapsadıkları görülmektedir (Rappaport
2003:401). Özellikle eylem ritüelin
başat unsurudur. İnek Bayramı, dua
ve ferman gibi söze dayalı bölümlerin
yanı sıra, inek yürüyüşü, su savaşları,
yastık savaşları ve çeşitli danslar gibi
harekete dayalı bölümlerin oluşturduğu bir bütündür.
Ritüelde süreklilik de büyük bir
önem arz etmektedir. Tarihsel sürek-
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lilik, ritüele katılan grubun düzenini
istikrarlı hâle getirmekte ve onu meşrulaştırmaktadır. Süreklilik, ritüelde
yaratılan toplumsal durumların “doğal” olduğu izlenimini vermektedir
(Wulf 2009: 242). Yetmiş yılı aşkın
süredir kutlanan İnek Bayramında
süreç içinde oluşmuş bir düzen vardır.
Grup kendini bu süreklilik içinde bir
yere oturtmakta ve istikrarın getirdiği
güven duygusunu yaşamaktadır.
Bir ritüelin başlangıcı ve sonu
arasında, ritüel etkinliğin farklı eylemlerinin beklendiği ve yürütüldüğü
farklı sıraları vardır. Ritüel eylemleri aynı zamanda kronolojik bir düzen
izlemektedir (Wulf 2009: 246). İnek
Bayramında bu kronolojik sıra; açılış
konuşmaları, dua, inek yürüyüşü, fermanlar, çamurluk ve diğer etkinliklerden oluşan ardıl bir düzen izlenmektedir.
Ritüellerde süreç içinde oluşan
bir ritüel şablonu kullanılmaktadır.
Ancak bu şablonun nasıl kullanılacağı
yalnızca ritüelin bilfiil ediminde kararlaştırılır (Wulf 2009: 242-243). Bir
ana çatı oluşturan bu şablon az çok
değişime açık bir yapı sergiler. İnek
Bayramı şablonunda dua, ferman ve
inek yürüyüşü her bayramda gerçekleştirilen ana unsurlardır ancak duanın ve fermanın içeriği değişebilir; bu
bölümler dışındaki diğer etkinlikler
her sene değişebilir. Bu bilgiler ışığında bayramın ritüel düzeni ve yapısı
çözümlenebilir.
1. İnek Bayramının Hazırlık
Aşaması
Hazırlıkları yaklaşık bir yıl süren bayramın düzenlenmesinden daha
çok üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan, kısa adı “Fest-kom”
olan festival komitesi sorumludur.
Fest-kom öğrencilerinin üç ve dör-
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düncü sınıflardan seçilmesi bilinçli bir
tercihtir. Bayramda asıl söz söyleyen
dördüncü sınıf öğrencileridir. Üçüncü
sınıf öğrencileri bayramın nasıl düzenlendiğini öğrenmek için komitede yer
almaktadır.
Fest-kom resmi bir kimliğe sahiptir. Ekip dönem başında fakülte dekanından aldıkları mazbatalarla göreve
başlamaktadır (Güngörmüş 2009). Komitenin göreve mazbata ile başlaması
onların sıradan bir düzenleme kurulu
olmadıklarını, dekanlıkça tanınan ve
yetkileri olan resmi bir komite olmalarını göstermesi açısından önemlidir.
Hazırlıklar bağlamında bayrama
sponsor bulma, duanın hazırlanması
ve duayı okuyacak kişinin seçilmesi,
bayram sonunda konser verecek sanatçının isteklere göre belirlenip getirilmesi Fest – kom’un gerçekleştirdiği
etkinliklerdir (Güngörmüş 2009).
2. Açılış Töreni ve Öncesi
Bayram sabahı öğrenciler erken
saatlerde açılış konuşmaları ve duaların okunacağı, fakültedeki “Aziz Köklü Salonu”nun önünde toplanır. Salonun kapılarının açılması beklenirken,
bölümler birbiriyle atışmaya başlar.
Atışmalar, kapının açılması için yapılan tezahüratlar ve davul eşliğinde
söylenen türkülerle, zaman eğlencenin
hâkim olduğu bir atmosferde doldurulmaya çalışır. Öğrencilerin bu bekleyişi
esnasında eski mezunlar öğretim elemanlarını ziyaret etmektedirler.
Kapılar açıldıktan sonra öğrenciler salonu doldurmakta ancak ön sıraları eski mezunlara bırakmaktadır.
Ön sıraların eski mezunlara ayrıldığı
herkes tarafından bilindiği için uyarıya gerek kalmaksızın ön sıraların
boş bırakıldığı görülmektedir. Eski
mezunların salona girmesiyle birlikte
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salondaki coşku doruğa çıkar ve tören
başlar.
Eski mezunların salondaki yerini
almalarından sonra eski ve yeni Mülkiyeliler hep bir ağızdan kültürel belleklerinde yer eden Mülkiye Marşını
söylerler. Marşın ardından sırasıyla
Fest-kom başkanı, fakülte dekanı ve
Mülkiyeliler Birliği Başkanı, konuşma
yapmaktadır.
Açılış konuşmaları ritüelin önemli bir unsurudur. Özellikle fakülte dekanı Prof. Dr. Celal Göle’nin her sene
yaptığı aynı içerikli konuşma, ritüelin
tekrar özelliğini göstermektedir. Ritüelde sözlü olarak yapılan yeniden
canlandırma bir tür gerçekleştirmedir
(Connerton 1999:107); dilin gerçekleştirici niteliğiyle Mülkiyelilere hatırlatılmak istenenler ifade edilmektedir.
Sözlü olarak yapılan canlandırmayla
grup geçmişiyle yüzleşmektedir. Prof.
Dr. Celal Göle’nin yaptığı konuşmada
geçmiş vurgusu, diğer üniversitelerden farklılıkları ve İnek Bayramının
ne olduğu başlıkları öne çıkmaktadır.
“150 yıllık tarihinde Mülkiye,
sosyal bilimler alanında hep önder
olmuştur. 19. yüzyılda kurulmuş, 20.
yüzyılda çok güçlü bir şekilde eğitimöğretimini sürdürmüş, 21. yüzyılda
da sürdürmektedir. Peki Mülkiyeyi bu
kadar güçlü kılan nedir? Şüphesiz çok
sayıdaki gelenekleridir. Kurumlar inanıyorum ki geleneklerine sahip çıktıkları sürece, geleneklerini unutmadıkları sürece yücelirler, yükselirler. İşte
İnek Bayramımız da 1940’lı yıllardan
beri kutlanan bir geleneğimizdir.” (
Göle 2008)
Dekanın ardından Mülkiyeliler
Birliği Başkanı Ali Çolak da bir konuşma yapmaktadır. Her iki konuşmadaki gelenek vurgusu dikkat çekicidir:
“İnek Bayramı Mülkiyenin önemhttp://www.millifolklor.com

li bir geleneğidir. Kurumlar gelenekleriyle yaşarlar, ancak bu gelenekleri
zenginleştirerek geleceğe taşıyabilirler.
Zenginleştirilmeyen gelenek geleceğe
taşınamaz. İnek Bayramı bir öz eleştiri
bayramıdır dedi Sayın Göle evet doğrudur, bir eleştiri öz eleştir bayramıdır, bu anlamda bütün üniversitelerin
kutladığı bahar bayramlarından çok
ciddi bir farkı vardır. Bu fark, Mülkiyeli öğrencinin ve Mülkiyenin eğitim
sisteminin kendine olan inancından
ve öz güveninden kaynaklanmaktadır.
Geleneğin zenginleştirilebilmesi ancak geleneğin doğru öğrenilebilmesiyle
mümkündür.” (Çolak 2008)
Açılış konuşmalarında geleneklerin önemi vurgulanmış, Mülkiyenin
ülke tarihindeki önemi belirtilmiş,
Mülkiye ve Mülkiyelilik yüceltilmiş,
böylelikle bireylere Mülkiyeli olmanın
ayrıcalığı hissettirilmek istenmiştir.
Konuşmaların satır aralarında Mülkiye ve Mülkiyeliliğin farklı ve özel
olduğu ifade edilirken Mülkiyeli grup
bilinci uyandırılmaya çalışılmaktadır.
İnek Bayramının en başta gelen
özelliklerinden biri olan eleştiri, açılış
konuşmalarında da yerini almaktadır.
Mülkiyeliler Birliği genel başkanı Ali
Çolak son yıllarda yapılan bayramlarla ilgili şöyle bir eleştiride bulunmuştur:
“Son zamanlarda kutlanan İnek
Bayramında bu gelenekten kimi sapmalar göze çarptığını da ifade etmek
istiyorum. Eleştiri ve öz eleştiri geleneğine uygun olarak. Örneğin bölümler arası fermanlar vardır. Hepiniz
bilirsiniz bunlar bir yarıştır. Bunlar öz
eleştirinin en önemli unsurlarıdır ama
bu gelenekte hiçbir zaman Mülkiye
dayanışmasını zedeleyecek ölçüde bir
ölçüsüzlüğe varmaz bu fermanlar” (
Çolak 2008)
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Ritüellerin görevinin, toplumsal
dayanışmanın, özellikle de toplumsal
düzenin dayanakları olan duyguların
yinelenerek, güçlendirilerek toplumsal düzeni yeniden yaratmak; bireye
gerek atalara, gerek birlik üyelerine, gerekse gelecek kuşaklara ilişkin
bir takım görevler yüklemek olduğu
ileri sürülmüştür (Erginer 1997:47).
Çolak’ın konuşmasındaki eleştiriler
göstermektedir ki, ritüelin unutulan
değerleri, eski kuşaklar tarafından
yeni kuşaklara hatırlatılmakta, böylelikle geleneğin bozulmaya yüz tutan
yanlarına karşı yeni nesiller uyarılmaktadır. Çünkü gelenek tüm Mülkiyelilere aittir. Geleneği korumak ve
yeni nesilleri koruması için uyarmak,
eski kuşaklar tarafından gerçekleştirilmektedir.
3. Dua
İnek Bayramının en temel bölümlerinden biri dua bölümüdür. Dua
bölümünde ilk olarak, fakülteden kırk
yıl önce mezun olanların temsilci olan
“mezunların imamı” kırk yıl önceki
dualarını güncelleyerek okumaktadır.
Ardından mevcut öğrencileri temsil
eden “öğrenci imam” duayı yapmaktadır. Bu dualar farklı konularda ve
faklı bir bakışla ele alınsa da, onların
buluştuğu ortak nokta komik ve eleştirel olmalarıdır.

68 İmamı Dua Okurken
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Mülkiyelilerin dua bölümünde
İslam dini terminolojisinden ödünçlemeler yaptıkları görülmektedir. Başlı başına dua bölümü, ödünçlemenin
kendisini oluşturmakla beraber, içerikte de dini ifadelerin ödünçlendiği
görülmektedir. Duanın başında “İlahi
Yarabbi “, “Ey dualarımızı işiten, bağışlayan rabbim.”, “Âlemlere rahmet
dağıtan Cenabü’l Hak” gibi kalıp ifadeler kullanılmaktadır. Dini içerikli
bir dua ediliyormuşçasına yapılan girişlerden sonra, yaratıcıdan istenen
garip ve Mülkiyeye özgü istekler, dini
bir duada beklenmeyen söylemlerle
devam etmektedir.
Duaların yapısının bozulmadan
kullanımının yanında, yapısı bozulan dini söylemler de bulunmaktadır.
Mevlid-i Şerif’in ilk mısralarından
olan “Allâh adın zikredelim evvela
Vacib oldu cümle işte her kula” mısraları Mülkiyeliler tarafından, Mülkiyeyle ilgili konulara uyarlanmış ve
yine giriş formeli olarak kullanılmıştır:
“Mülkiye adını zikredelim evvela, şahanede tedrisat nasip olmaz her
kula.” (68 Kuşağının İmamı)
“Eski yönetmelik adını zikredelim
evvela, yeni yönetmelik başlara bela.”
(2008 Kuşağının İmamı)
“Mektebi Şahanenin bir buçuk
asırlık şanlı tarihini zikredelim evvela” (2009 Kuşağının İmamı)
Herhangi bir olayın akışı sırasında insanların beklentisi dışında gelişen olayların gülmeye sebep olduğu
ileri sürülmektedir (Öğüt-Eker 2003:
74). Beklenenle gerçekleşen arasındaki uyumsuzluktan doğan gülme dua
bölümünde dini formellerin bozulmasıyla sağlanmaktadır.
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2008 İmamı Duayı Bitirirken

“İlahi Yarabbi İlahi Yarabbi, tekraren, teyiden ve repeatedly.” sözleriyle duaya başlayan 68 Kuşağı imamının kullandığı “repeatedly” sözcüğü de
geleneksel dua yapısını bozduğundan
dolayı gülünçlük yaratmıştır.
Duaların içerikleri incelendiğinde
doğrudan Mülkiyeyle ilgili ve komik
duaların yanı sıra, güncel konularla
ilgili ciddi dualara da yer verildiği görülmektedir. 2008 yılı imamının yaptığı duada, o yıl içinde vefat eden eski
Mülkiyelilerden Sadun Aren ve Nergis
kasırgasında ölenler için dua edilmiştir. Mülkiyeliler bu dualara yüksek
sesle “Amin” demiştir.
Ritüeller başka türlü ifade edilemeyecek bir şeyin ifade edilmesini
sağlamaktadır ve bazı şeyler ancak
onlarla dile getirilebilir (Wulf 2009:
242; Connerton 1999:86). Yalnızca,
olanı dillendirici nitelik taşımayan
ritüeller, araçsal eylem olmaktan çok
“dile getirici” olma özelliğine sahiptirler (Connerton 1999:70). Ritüellerin
kişilerin günlük yaşamdan ayrıldığı
özel günler olmaları bu özelliklerini
beraberinde getirir. Ritüele özgü özel
zaman diliminde gündelik yaşamda
gerçekleştirilemeyen eylemlere kapı
http://www.millifolklor.com

aralanır. Bayramın üzerine kurulduğu eleştiri bu bağlamda değerlendirilebilir. Günlük zaman diliminde söylenemeyecek, söylendiğinde tepkiyle
karşılanacak eleştiriler tebessüm ve
anlayışla karşılanmaktadır. Bu durum ritüelin katılımcıları olan öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından
kanıksanmıştır:
“Bütün bölümler birbirini eleştiriyo, hocalar da eleştiriliyo, derslerde
orda burda dile getiremediğimiz şeyleri İnek Bayramında çok rahat dile getiriyoruz. (Yücel 2009)
“Kendileri derste iktidar olsun,
otorite olsun hepsine eleştiride bulunurken iyi, biz burda bulunurken kötü
böyle bir şey olamaz.” (Ağardil 2009)
Öğrenciler eleştiriyi hak olarak
görürken, hocaların da eleştiriye açık
olmalarını beklemektedir. Prof. Dr.
Celal Göle de bu konuda öğrencileriyle hemfikirdir. Derslerde öğrencilere eleştirel düşünce kazandırmaya
çalıştıklarını, kendisi eleştirilere açık
olmazsa öğrencilere söyledikleriyle
çelişeceğini ve bu konuda onlara örnek olması gerektiğini düşünmektedir
(Göle 2009b).
Prof. Dr. Celal Göle için “Münafık kulların Celal ve Nusret’in kendini
bilmezlikleri..”, “Celal kulunun bize
çektirdikleri, “Celal ve cellatları” gibi
ifadeler kullanılırken her yıl benzer
içerikli konuşması da “1859’dan beri
her yıl aynı konuşmayı yapan Celal
kuluna azıcık yaratıcılık, bir miktar
hatiplik ve bir tutam da biz dinleyici
kulların içün kabiliyeti telaffuz eyle ya
rabbim” (2008 Duası) şeklinde eleştiri
getirilmiş; ancak Göle, bu eleştirilere
sadece tebessümle karşılık vermiştir.
Eleştiri eski kuşakların duasında
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düzene, önemli mevkilere gelerek etrafındakileri görmezden gelenlere ve
hükümete karşı yapılırken, öğrencilerin duasında daha çok okul düzenine
ve hocalara karşı yapılmaktadır. Hocaların dışında dualarda, hükümete,
belediye sorunlarına, üniversitenin
giriş kapılarına yerleştirilen turnikelere, kampüs içindeki kameralara da
eleştiri getirilmektedir.
4. İnek Yürüyüşü
İnek yürüyüşü, bayramın sembolü olan inekle birlikte Cebeci kampüsünden Kurtuluş Parkına kadar sloganlar, şarkılar ve çeşitli pankartlar
eşliğinde gerçekleşen yürüyüştür. Yürüyüş için belediyeden izin alınmakta
ve kullanılan yol trafiğe kapatılmaktadır.
İnek, yürüyüş öncesinde süslenmektedir. Geçmiş dönemlerde ineğin
ipinden okulun en çalışkanı, kuyruğundan ise en tembeli tutarken (Başçavuşoğlu 2008; Dündar 2005), son yıllarda ipi duayı okuyan öğrenci imam
tutmaktadır.

Farklı bölümden öğrenci grupları
kendi bölümlerini öven, diğerlerini yeren pankart ve sloganlarla yürümektedir. Hukuk Fakültesinin önüne gelene
kadar birbirleri hakkında slogan atan
öğrenciler, Hukuk Fakültesi önünden
geçerken, birleşip hep bir ağızdan
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“Mülkiye burada Hukuk nerede” sloganını atmaktadır. Böylelikle fakülteler arasındaki rekabet, bayramda dışa
vurulmaktadır.
5. Fermanlar
Ferman okuma, Mülkiyedeki
kardeşçe rekabeti yansıtan ana bölümlerden biridir. Her bölüm Merdivenli Salonda, imparator fermanlarının okunuşunu karikatürize ederek,
kendi fermanını “tebaasına” duyurur
ve törenle asar. Fermanda, fermanı
okunan bölümün öğretim elemanları,
öğrencileri övülür, üstünlükleri belirtilir, diğer bölümlere eleştiri ve sataşmalarla Fakültede egemenlik ilan
edilir (Güzel 1982: 213):
“Boş beleş Geyikhan siz ki yardımseverliğin bile çan eğrisini çizmeye çalışan, şarapla kumaşı buğdayla
muzu değiştirince fiyatlar etkilenecek
diye kandırılan, küçük olmanın avantajını hayat felsefesi haline getiren,
düşük, sert, küçük, erdemsizler sizi.”
(2009 Maliye Fermanı)
Ritüellerin icraları sırasında,
katılımcılar diğer katılımcıların eylemleriyle hemen ve doğrudan ilişki
kurarlar. Bu, duyuları, bedenin hareketlerini ve kelimelerin, seslerin, dilin
ve müziğin ortak anlayışını kullanarak taklitsel bir tarzda meydana gelir (Wulf 2009: 249). Fermanlarda da
öğrenciler gerek müziği, gerek değiştirilen şarkı sözlerini, gerekse sloganları kullanarak tepkilerini doğrudan
göstermektedir. Yukarıdaki alıntıda
Maliye bölümü İktisat bölümüne eleştiride bulunurken, ortamdakiler çeşitli sloganlarla tepkilerini dile getirmiştir.
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Kamu Yönetimi Bölümü Fermanını Okurken

Merdivenli Salon

Uluslararası
Okurken

İlişkiler

Bölümü

Fermanını

Fermanlar incelendiğinde cinselliğin ön plana çıktığı görülmektedir.
Bölümlerin birbirleri üzerindeki rekabeti, cinsel anlamda baskınlık ve diğer
bölümdekilere hakaret düzeyinde argo
söylemlerle de ortaya konulmaktadır.
Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ali Çolak
(2009), Mülkiyelilik ruhunu zedeleyecek bu söylemleri 2009 İnek Bayramı açılış konuşmasında eleştirirken,
Kamu Yönetimi bölümü pankartlarıyla cinsel mizah gidişatını eleştirmekte
ve diğer bölümleri uyarmaktadır. Tüm
bu uyarı ve eleştiriler Mülkiyelilerin
kendi içlerinde bir otokontrol sistemi
oluşturduğunu göstermekte olup kimliğin korunması ve aktarılması açısından önem taşımaktadır.
http://www.millifolklor.com

Fermanlarda kimi zaman hakarete ve argoya varan söylemlerin sadece
fermanda kaldığı ve bu söylemlerden
dolayı bölümler arasında kalıcı bir
sorunun ya da kırgınlığın çıkmadığı
görülmektedir. Öğrenciler fermanlarla eğlendiklerini, kimsenin kimseye
kırılmadığını ve sadece söylenenlerin
sadece bayramda hatırlandığını belirtmektedirler (Aydın 2009; Soysal 2009;
Güngörmüş 2009). Bu durum katılımcıların ritüellerin olağanüstü ve özel
zaman dilimleri olduklarının bilincinde olduğunun göstergesidir.
6. Çamurluk
İnek Bayramının ikinci günü çamurluk bölümü gerçekleştirilmektedir. Bayramdan bir hafta önce okulun
çeşitli noktalarına konulan kutulara
öğrenciler ve öğretim elemanları rumuz kullanarak kişi ya da konulara
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dair eleştirilerini yazıp atmaktadır
(Güngörmüş 2009). Bu “çamurlar”
cumartesi günü merdivenli salonda
okunmaktadır.
7. Diğer Etkinlikler
Bayramda yastık savaşı, su savaşı, halat yarışı gibi dönüşümlü olarak
gerçekleştirilen etkinlikler bulunmaktadır. Cuma akşamı bir sanatçının
verdiği konserle ilk günün kapanışı
yapılmaktadır.
Bayramın Dua ve ferman bölümlerinin, doğu kültürünü temsil ettiği,
yukarıda bahsi geçen diğer etkinliklerin ise batı kültürünü temsil ettiği
belirtilmiştir (Göle 2008). Böylelikle
doğu ve batı kültürünü bir arada yaşatma amacı temsili olarak İnek Bayramında ortaya koyulmaktadır.
Yoğunluklu ilgi daha çok Ferman,
Dua ve İnek yürüyüşü bölümlerine
gösterilmektedir. Bunun sebebi, öğrencilerin bu bölümlerde kendilerini
özgürce ifade edebilme fırsatını bulmalarıdır.
İnek Bayramı ve Mizah
Bireyin hayatını anlamlandıran,
tekdüzelikten kurtaran, güç ve haz
mekanizmasının merkezindeki mizah;
sıra dışı, aykırı ve beklenmedik bir
biçimde kimi zaman eğlendirici kimi
zaman sorgulayıcı kimi zaman da acımasız olabilmektedir. Sosyal düzenin
bir parçası ve aynı zamanda sistemi
değiştiren bir olgu olan mizah, sosyal
yapıyı analiz etmede de önemli veriler
içermektedir (Öğüt-Eker 2009:54).
İnek Bayramının yukarıda ele alınan tüm bölümlerine mizahın hâkim
olduğu görülmektedir.
Bayramın temel özelliği olan eleştirellik mizah süzgecinden geçmekte
ve böylelikle eğlence ve eleştiri birlikte
gerçekleştirilmektedir.
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Dilin şeklini bozmaktan duyulan
hafif memnuniyetten küçük düşürücü
bir şakaya kadar geniş bir çerçevede
mizahın bir tür saldırıya dayandığı ileri sürülmektedir. Oyunsallık öğesiyle
birleşen mizahta saldırganlık rahatsız
edici olmaktan çok eğlenceli hale dönüşmektedir (Feinberg 2005:492-493).
Mizahın bu saldırgan yönünün genellikle yönetilen ve yönetenler arasındaki ilişkide ağır bastığı görülmektedir
(Öğüt-Eker 2009:33).
İnek Bayramında da mizahın
saldırgan yönü ağır basmaktadır. Yönetilen öğrencilerin ve yöneten dekan
ve öğretim elemanlarının bulunduğu
bu ortamda öğrencilerin mizahın acımasızlığını sonuna kadar kullandığı
görülür. Ferman bölümünde saldırgan
mizahın yönü fakülte yönetimindeki
dekan ve öğretim elemanları ile ülke
yönetimindeki hükümete çevrilirken,
dua bölümünde rakip bölümlere çevrilmektedir.
Toplum tarafından yasak, ayıp,
terbiyesizlik olarak addedilen olumsuzlukları kendi hoşgörü potasında
eriterek bertaraf eden mizah ile gerçek duygu ve düşüncelerini dolaylı
olarak dile getiren kişiler mizahın koruyuculuğuna sığınarak güven duygusu yaşamaktadır (Öğüt-Eker 2009:31)
İnek Bayramında eleştirilerin argo ve
hakaret sınırına dayanmalarına karşın hoş karşılanmasında öğrencilerin
mizahın koruyuculuğuna sığınması
yatmaktadır.
Çeşitli kurum ve gruplarda mizahın kullanımı kişiler arasında dayanışma aracı olarak işlev görmekte ve
takım ruhu oluşturarak grup iletişimini sağlamaktadır. Mizah grup içinde
kabul görüp görmemeyi ifade eden bir
etki tepki hareketidir. Sunulan mizahi
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öğeyi anlamak grup içindekilerle ortak kültürel belleğin kullanımına örnek teşkil ederek dayanışmayı sağlar
(Öğüt-Eker 2009:34) Bayramda kullanılan Mülkiyeye özgü mizah kültürel
belleğin aktarımını ve güncellenmesini sağlaması açısından önem taşımaktadır.
Olaylara farklı görme biçimleriyle
bakmayı gerektiren mizah düzeltilebilecek kusurlara gönderme yaparak
insanların eleştiriye tahammüllerini
arttırır (Öğüt-Eker 2009: 44). Bayramda özellikle öğretim elemanlarının
tahammüllerinin mizahla sınandığı
görülmektedir. Bayramın özeleştiri
özelliği ile grup kendini gözden geçirerek eleştirileri içselleştirmektedir.
Ritüelin Dili ve Sembolleri
Ritüellerin ele alınmasında kullanılan yaklaşımlarda, ritüellerin çok
boyutlu sembolleştirme ve inşa süreçlerinin bir sonucu olarak değerlendirdikleri görülmektedir (Wulf 2009:
233). Ritüeller, geçmişten günümüze,
nakledilme yoluyla, sözlü ve uygulamalı olarak toplumsal katılımla süregelen, standart ritmik hareketlerle ve
sembolik bir dille ifade edilir (Karaman 2010: 235).
İnek Bayramının da kendine özgü
bir dil ve semboller dünyası vardır.
Kullanılan dilin kendisi de semboliktir. Bu sembolik dilde ifadeler, söz
kalıpları, hitaplar ritüele özgü bir dil
oluşturmaktadır.
Sembolik ifadelerden en çok dikkat çeken, toplumsal yaşamda kişilerin birbirlerine taktığı lakaplardan
farklı olarak, bölümlerin lakaplarının
bulunmasıdır. Bayram boyunca lakaplar üzerine kurulu espriler ve söylemlerden oluşan bir dil, ifade ve anlatım
biçimi oluşturulmaktadır.
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İşletme – Bakkal: İşletme Bölümü bir ticari firmanın nasıl yönetileceğine dair eğitim almaktadır. Bu
nedenle işletmecilere “Bakkal” denilmektedir.
Maliye - Tahsildar: İşleri para
ile ilgili olan Maliye bölümü Tahsildar
lakabıyla anılmaktadır.
Çalışma Ekonomisi( ÇEKO) –
Amele: Bölüm, çalışma üzerine kurulu olduğundan, ÇEKO’ya Amele lakabı
verilmiştir.
İktisat – Geyikhan: İktisatçılara
niçin bu lakabın verildiği konusu net
değildir. Öğrenciler hoş sohbet oldukları için bu lakabı aldıklarını söylerken (Korkmaz 2008) genel kanı banka
müfettişi olduklarında il il gezerken
eşleri tarafından aldatıldıkları için bu
lakabı aldıkları yönündedir (Bleufonce
2008; Çetin 2009).
Uluslar Arası İlişkiler- Züppeyün: Uluslar Arası İlişikler mezunları
geleceğin diplomatı olup sürekli gezmeleri ve yurt dışı bağlantılı işlerinden dolayı züppelik yaptıkları gerekçesiyle Züppeyun adını almışlardır (Er
2008).
Kamu Yönetim- Abaza/ Amazon, Tellak: Kamu Yönetimi bölümü
birden fazla lakaba sahiptir. Yirmi yıl
öncesinde bölümde kız öğrencinin çok
az olması, daha öncesinde ise olmamasından dolayı lakabı “Abaza” olmuştur. Yalnızca bölümün kız öğrencilerine mahsus olan “Amazon”, kızların
varlıklarını göstermek için aldıkları
lakaptır (Erkol 2008; Korkmaz 2008).
Tellak lakabının ise bölüm mezunlarının kaymakam olmak için torpil
bulmaları, bunun için de çok çaba sarf
etmeleri gerektiği; lakabın da buna
bağlı olarak “hamama giren terler”
atasözünden geldiği ifade edilmektedir (Bleufonce 2004)
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Bir topluluğun, soyut ve somut,
tüm fikir, hayal ve yargılarını içeren,
gücünü toplumsal bellekten alan ve
sosyo-kültürel yansımaları bulunan
imgeler sadece görülebilen, somut nesneleri ya da kişileri değil; anlamlarını
ve işlevlerini de içermektedir (Nahya
2010:46-47).
İnek Bayramında kullanılan imgelerin kaynağını hem bayramın temel
sembolü olan inekten hem de bölüm
lakaplarından aldığı görülmektedir.
Dilde âdet haline gelmiş mesajlar; işaretlerle anlatılanlar arasındaki sembolik ilişki, ani bir tecrübeyle
kavranmaktadır (Rappaport 1997:
111). Bayramda katılımcılar bölümlerin lakaplarını ve lakabın oluşturduğu
imge dünyasını bilmekte ve verilmek
istenen mesajlar bu sembolik ilişki ile
anlatılmaktadır.
Bölümler lakaplarına uygun pankartlar, karikatürler ve aksesuarlarla
bayrama katılmaktadır. Geyikhanlar
geyik boynuzlarıyla, Ameleler başlarında baretleriyle bayrama katılırken,
öğrencilerin hangi bölümden oldukları
lakaplarını karikatürize eden tişörtlerinden anlaşılmaktadır.
Lakapların sembollerinden en çok
yararlanılan bölüm, ferman bölümüdür. Bölümler, fermanlarını lakaplarına uygun kıyafetler içinde okumaktadır. Bakkallar mavi bakkal önlüğüyle
ve “Köy yumurtası bulunur” “, “Cumaya gittim gelcem” pankartlarıyla;
Ameleler işçi kıyafetleriyle; Tellaklar,
peştamalla fermanlarını okurlar.
Dua bölümünde sembolik dilin en
belirgin özelliklerinden olan lakaplar
üzerinden bölümlere dua edilmektedir:
“İlahi yarabbi ilahi yarabbi, Zübbeyün’ a Viktoria Secret’ lı tangalar,
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Tahsildar’a üçlü matrisin tersini alabilen hesap makineleri, Abazalara
kondom don mon, Bakkal kullarına
işe yarar dersler, Geyikhan kullarına
boynuzları için zımpara ve en kalitelisinden cila, ne kaldı ey ahali (ÇEKO)
Ha onlara da Amele kisvesinden kurtulup, şanlı Mekteb-i Mülkiye Ali
Osmaniye’nin bir bölümü olarak kabul
görmeyi nasip et” (2008 İnek Bayramı)
Bölümlerin birbirlerini eleştirirken lakapların gücünden yararlandıkları görülür. Züppeyun’a tangalı
yakıştırılması yapılmış, Geyikahan’a
geyiğin boynuzlarından dolayı bağdaştırma yapılarak eşleri tarafından aldatıldıkları yönünde sataşılmıştır. İnek
yürüyüşü sırasında da ana pankartlarda lakapların yazılı olduğu görülür:
“Kahrolsun Marketler Yaşasın
Bakkal”, “Amelenin kaskına, Abazanın peştemaline, Ulusların tangasına bakma sen, mutluluk Bakkalın
tezgâhında” (2009 İnek Bayramı)
Bayramın en büyük sembolü olan
ineğin de getirdiği bir imge ve dil dünyası vardır. İnek sembolü beraberinde
kasap, kesim, süt gibi ifadeleri getirmektedir. Öğrencilerin eylemleri de
sembolik olarak ineğin eylemleri ve
başına gelenlerle anlatılır. Dekan ve
öğrenciler final sınavından bahsederken bu sembolik dili kullanmaktadır:
“Evet sevgili öğrencilerim her zaman olduğu gibi sizlere bugüne mahsus olmak üzere sevgili ineklerim diye
hitap etmekten dolayı gerçekten mutluluk ve onur duyuyorum. Hep bana soruyorlar. Nasıl oluyor da bir hoca, bir
yönetici inek diye öğrencilerine hitap
ediyor diye ve protesto olmuyor hayır
onlar benim evlatlarım tabii ki ineklerim diyeceğim bugün ama şunu da
söylemeden geçemeyeceğim. Çok yakın
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bir süre sonra biliyorsunuz final sınavlarınız yani kesimlerimiz başlayacak.
Mezbahalar hazırlanıyor, steril hale
getiriliyor, kopya çekmemeniz yani
başka ineklerin yemeklerini yememeniz için gerekli tedbirler alınıyor. Yine
aldığım haberlere göre kasaplar da
maalesef bıçaklarını biletiyorlarmış,
bu İnek Bayramında bunları size duyurmak istemezdim ama hepinize acısız, bol sütlü kesimler diliyorum. İnek
Bayramınız kutlu olsun.” (Göle 2009a)
“Yarabbi yakında yine bıçak altına yatıyoruz, kesimlerimiz başlıyor.
Sen bu Celal ve cellatlarına biz aciz
kulların içün biraz insaf nasip eyle.”
(2008 İmamı Duası)
“Mezbahalardaki keskin bıçaklarla muhatap etme bizi yarabbi. (Amin).
Gözü dönmüşlerin mangal sofralarında dumanımızı tüttürme yarabbi.”
(2009 İmamı Duası)
Öğrenciler inek olunca, öğretim
elemanları kasap, sınavlar kesim, sınıflar mezbaha olmaktadır. Bıçak altına yatmak sınavlara girmek anlamına
gelmektedir. Kasaplar bıçaklarını bilemekte, yani zor sorularını hazırlamaya başlamaktadırlar. Kesimlerin
acısız geçmesi, öğrencilerin sınavda
zorluk çekmemesi, kesimlerin bol sütlü ve bol kanlı olması ise yüksek not
alma temennisini ifade etmektedir.
Kasap gibi cellât da yine kesim işini
üstlendiğinden, ritüelde öğretim elemanlarını karşılamaktadır.
Öğrenciler inek sembolü ile daha
önce hiç yapılmamış olanı yapabilmektedir. Kültürel belleklerindeki verilerden yaralanan öğrencilerin yeni olarak ortaya koydukları şey bayramın
imge dünyasından yaratıldığından
kabul görmekte ve bellekte var olan
kodlarla anında uyuşmaktadır. 2009
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İnek Bayramında Fest-kom’dan bir
öğrenci inek yürüyüşlerini gerçekleştirdikleri Sarıkız adlı ineğin öldüğünü
söyleyerek herkesi bir dakikalık “inek
duruşu”na davet etmiştir. Ortamdakiler ayağa kalkmış, bir süre sonra bir
öğrencinin mikrofona yaklaşıp inek
sesi çıkartmasıyla duruşa son verilmiştir. Burada ritüelin değişime açık
bir yapısının oluşundan yararlanıldığı
görülmektedir. Öğretim elemanlarının
ve eski mezunların da yeni kurguyu
kabul ederek uydukları görülmektedir.
Bayramda oluşan sembolik dile
sadece Mülkiyelilerin değil, bayrama
iştirak eden diğer kişi ve kurumların
da uyduğu görülmektedir. 2009 İnek
Bayramında üniversite rektörü Prof.
Dr. Cemal Taluğ, geçmişteki bayramlara kendi fakültesi olan Ziraat Fakültesinden konuk bir ineğin Mülkiyeye
gönderildiğini, son yıllarda bu uygulamanın kalkmasından dolayı “ben o
yeri doldurmak üzere geleneği bozmayalım, yine Ziraat Fakültesinden bir
kişi olsun diye geldim” (Taluğ 2009)
açıklamasıyla ziyaretine ritüelin diline uygun bir sebep bulmuş; Mülkiyelilerle aynı dili konuşmuştur. Bayramın
sponsoru Sütaş firması da “Sütaş’ın
ineklerinden, Mülkiyenin İneklerine
sevgiler...” pankartıyla ritüel dilini
kullanmıştır.
Ritüelin dilinin bir diğer özelliği
sözcük seçimidir. Dua ve fermanlarda
özellikle “tüllab” gibi Arapça – Farsça
kelime ve tamlamaların tercih edilmesi sözcük repertuarının önemli bir bölümünü oluşturur.
Okulun adı Mülkiye, Mekteb-i
Mülkiye, Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane
gibi eski adlarıyla; bölümler ise lakapların yanı sıra İdari Şube, Mali Şube
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şeklindeki eski isimleriyle anılmaktadır. Geleneğin gücünü geçmişinden
aldığı düşüncesiyle, bayramın gelenekselliği ve eskiliği sözcüklerin kullanımıyla ortaya konulmaktadır.
Ritüelin kendine özgü diline
akademik terminolojiyi de eklemek
mümkündür. Sadece Mülkiyelilerin
anladığı ve Mülkiyeli olmayanlara yabancı gelen akademik terminolojinin
kullanılması, Mülkiyeli aidiyetini ortaya koyarken, kimliğin sınırlarını da
çizmektedir.1
Ritüelde Zaman ve Mekân
Zamana ve mekâna bağlı olan ritüelin kültürel ve tarihsel koşulları bu
bağlamda tecrübe edilmektedir. “Ritüel mekânlar” fiziksel mekânlardan
farklıdır. Ritüel, sahnelemeleri ve
edimleri yaratırken; beden hareketleri, senaryolar, sembolik ve dizinsel referans çerçeveleri de ritüel mekânları
yaratmaktadır (Wulf 2009: 245). Böylelikle mekân ve ritüelin kendisi karşılıklı olarak birbirlerini var etmektedir. Ritüel sayesinde mekân sıradan
mekân olmaktan çıkmakta, tıpkı zamanda olduğu gibi özel bir mekâna
dönüşmektedir.
İnek Bayramında fiziksel mekân
ile ritüel mekân iç içe geçmiştir. Açılış
konuşmalarının yapıldığı Aziz Köklü
Salonu, fermanların okunduğu Merdivenli Salon, yürüyüşün yapıldığı yol
ve hazırlıklarının yapıldığı arka bahçe
ritüelin sürekliliğinden kaynaklanan
bir özellik kazanmışlardır. Yetmiş yılı
aşkın süredir aynı mekânların kullanılıyor olması mekânlara anlam kazandırmış, böylelikle fiziksel mekânın
ritüel mekânına dönüşümü tek seferlik bir dönüşümü değil kalıcı bir özel
mekân/ ritüel mekân dönüşümünü beraberinde getirmiştir.
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Mekâna ek olarak zaman da ritüelin öteki kurucu koşuludur. Pek çok
ritüel döngüsel olarak yinelenir. Grubun mevcudiyetini garanti altına almaya ve düzeni yinelemeyle dönüşme
potansiyeline hizmet eder (Wulf 2009:
246). İnek Bayramı mayıs ayında düzenlenmektedir. Bayramının zamanı
fakülte tarafından akademik takvimde ilan edilmekte, böylelikle bayrama
resmi bir kimlik kazandırılmaktadır.
Bayramın döngüsel olarak her yıl
kutlanması sadece ritüelin sürekliliğini değil, ritüelle taşınan değerlerin
sürekliliğini sağlaması bakımından
önemlidir.
Ritüelin İşlevleri
Ritüeller, farklılıklarla başa çıkmaya ve toplumsal ilişkiler yaratmaya
yardım ederek insan ilişkilerine anlam ve yapı kazandırmakta; bireyleri
bir araya getirerek aralarındaki ilişkileri ve toplumsal bağları güçlendirip pekiştirmekte; birlik ve beraberlik
duygularının ve kültürün kuşaktan
kuşağa aktarılmasına hizmet etmekte; toplumsal süreçleri düzenleyerek
farklı gruplar arasındaki ilişkileri
koruyarak dönüştürmektedir (Wulf
2009: 232-238; Erginer 1997:47 ; Özbudun 1997: 23).
Kurumların ve örgütlerin değişmelerine ve kendilerini yenilemelerine
imkân veren, toplumsal devinimlerin
bir parçası olan ritüeller, geleneklerin
sürmesine, inançların tazelenmesine,
değer yargılarının ve törelerin kökleşmesine yardım ederek toplumu ayakta
tutmaktadır (Wulf 2009: 238; Günay
1990: 10-11; Erginer 1997:47).
İnek Bayramında görülen ritüelistik uygulamaların toplumsal ilişkilerdeki rolü, grup bilincini oluşturarak
dayanışmayı arttırması ve inançların,
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törelerin ve değerlerin kökleşmesini
sağlaması, beraberinde ritüelin kimlik
oluşturma özelliğini getirmektedir.
William Bascom, “Folklorun Dört
İşlevi” başlıklı makalesinde, folklorun
pek çok işlevinden ön plana çıkan dördünü “hoş vakit geçirme, eğlenme ve
eğlendirme”, “değerlere, toplum kurumlarına ve törelere destek verme”,
“eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi”, “toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak
için, bir kaçıp kurtulma mekanizması”
şeklinde belirtmektedir (Çobanoğlu
2002: 235). İlhan Başgöz ise bu dört
işlevin yanına folklorun “protesto” işlevini öne çıkan beşinci işlev olarak
eklemiştir. Buna göre folklor başkaldırmalara destek olmakta ve bireysel
ya da toplumsal protestonun aracı olmaktadır (Başgöz 1996:2).
Mülkiyeye özgü bir protesto ve
eğlence anlayışının sonucunda ortaya
çıkan İnek Bayramında yukarıda sayılan bu işlevlerin tamamını görmek
mümkündür. Temel olarak Mülkiyelilerin eğlenmesi amacıyla düzenlenen
bayramda Mülkiyelilik değerleri hatırlatılıp desteklenmekte, Mülkiyelilik kültürü eski mezunlar ve öğretim
elemanları tarafından yeni kuşaklara
aktarılmakta, öğrenciler başta olmak
üzere tüm Mülkiyeliler toplumsal baskılar karşısında dile getiremediklerini
İnek Bayramında ifade etmektedir.
Bayramın eleştiri bayramı olma özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan protesto
ise en çok dikkat çeken işlevdir.
İnek Bayramının tüm bu işlevleri
ve okul kültürünü oluşturma-geliştirme-aktarma (Özdemir 2005: 68) işlevi
bayramın kimlik oluşturma temel işlevinin parçasıdır.
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Mülkiyeli Kimliğinin Oluşumundaki Rolü
Bireyin bilincinde kurulan ve
saklanan, onu diğer tüm insanlardan
ayıran detaylar, sosyal yaşamda üstlendiği roller, özellikler ve yetkiler kişisel kimlik olarak tanımlanmaktadır.
Bireyin kişisel kimliğinin yanı sıra
etkileşimde bulunduğu ve kendisini
ait hissettiği gruplar bağlamında ortak kimleri bulunmaktadır (Assmann
2001: 132-134). Ritüelle anımsanan
ortak kimliktir ve geçmişe ritüelle ortak yaşam öyküsü olarak anlam kazandırılır (Connerton 1999:111).
Ritüel, düzenli tekrarları ile
kimliği koruyan bilginin iletilmesi ve
devredilmesini sağlayarak kimliğin
yeniden üretimini üstlenmektedir
(Assmann 2001:60).
Ortak kimlikleri oluşturan sosyal
grupların oluşumda adetler, örfler, gelenek ve göreneklerin ve dolayısıyla
ritüellerin önemli bir rolü vardır ve
bunlar ortak kimlik taşıyan grupların
dinamik merkezler olmalarına hizmet
ederler ( Nirun & Özönder 1990: 253).
Bu çerçevede İnek Bayramı, “Mülkiyeli” ortak kimliğinin oluşturduğu aidiyet duygusunun pekiştiği bir bağlam
yaratması açısından önem taşımaktadır.
Ortak kimlik her durumda
“öteki”yi zorunlu kılmaktadır. Çünkü
ortak kimliğe sahip olan bireyler kendilerini “öteki”ye gönderme yaparak
tanımlamaktadır (Cohen 1999: 69). Kişisel kimliğin varlığı nasıl kişiler arası
ilişkilere bağlamında mümkünse ortak kimliklerin varlığı da topluluklar
arası ilişkiler bağlamında söz konusu
edilebilir ve “öteki”yi zorunlu kılar
(Bilgin 1999: 58). Mülkiyeliler her ne
kadar öteki- ötekileştirme kavramla-
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rına karşı olduklarını ifade etseler de
(Göle 2009b; Serikhisar 2009; Ağardil
2009) alanlarında rakipsiz olduklarını
söylemeleri ve bizim için “öteki yok sadece Mülkiye var” söylemleri bile ötekileştirmenin göstergesidir. “Ötekiler
bizi çok da ilgilendirmiyor, biz Mülkiyeyiz biz kendimize bakarız... Onlar
bize öyle şey bakarlar yani Mülkiyeliler bunlar falan diye bakar.” (Ağardil
2009) ifadelerindeki “onlar” ve “biz”
zamirleri açık bir ötekileştirmenin dışavurumudur.
İnek yürüyüşünde “Mülkiye burada Hukuk nerede” söylemiyle öteki,
durumsal bağlam içinde Hukuk Fakültesi görülse de, en geniş bağlamda
Mülkiye için öteki, Mülkiyeli olmayandır.
Kimlik grupları, farklılıklarını
somutlaştıran sınırlarını, ortak anlam
atfettikleri simgeler yoluyla çizerler.
Ritüellerin ise topluluk sınırlarının
onaylanması ve pekiştirilmesinde başvurulan simge repertuarında öncelikli
bir yeri vardır (Cohen 1999: 8, 54). Bu
bağlamda İnek Bayramı, sınır yapıcı
pek çok simgeyi bünyesinde barındırırken, bütüncül olarak tek başına
simge olarak topluluk sınırlarını çizmektedir.
“İnek Bayramı diğer üniversitelerdeki gibi bir bahar bayramı değildir, eleştiri bayramıdır” vurgusu,
aslında grubun eğlenme biçimi, olaylara bakış açısı, değerleri ve eleştirel
yönüyle ötekilerden farklı olduğu mesajını vermektedir. Bayramın kendisi
ve tüm bölümlerindeki Mülkiyeli kimliğinin sınırlarını belirleyen simgeler
(fermanlar, lakaplar, pankartlar vb.)
Mülkiyeye özgü yapılarıyla onları ötekilerden ayıran unsurlar olarak değerlendirilmelidir.
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Topluluğun kimliğini barındıran
sınırların simgesel bir karakter taşıması, bu simgelerin farklı insanlara
farklı anlamlar ifade etmesinin yanı
sıra, bazı insanların algıladığı sınırların başka bazılarınca son derece
algılanmaz olduğu anlamına da gelmektedir (Cohen 1999: 9). 2009 İnek
Bayramının açılış ve dua bölümlerinin,
Üniversitenin internet televizyonunda
canlı olarak yayımlanmasına karşın,
Ferman bölümünün Mülkiyeli olmayanlarca yanlış anlayacağı düşüncesiyle yayımlanmaması (Güngörmüş
2009) bu durumu örneklemektedir.
Bu türlü bir ötekileştirme, topluluğun
“biz” bilincini güçlendirerek Mülkiyeli
kimliğini pekiştirmektedir.
Prof. Dr. Celal Göle, Mülkiyeli kimliğinin zayıfladığı zamanların
da olduğunu ve bilinci güçlendirmek
için İnek Bayramı ve çeşitli etkinliklerden önce Mülkiye Marşının yazılı
olduğu kâğıtların öğrencilere dağıtılıp
hep birlikte marşın okunduğunu ifade
etmiştir. Zamanla, öğrenciler marşı
ezbere bildikleri için dağıtılmasına
tepki göstermişlerdir (Göle 2009b).
Bu örnek “kimliğin durumlara göre
insan ilişkileri içerisinde şekillenen,
yorumlayıcı, etkileşim içinde gerçekleşen, çok yönlü ve dinamik bir süreç”
(Bauman 2000:1; De Fina 2003: 15;
Bilgin1996:vii) oluşunun ve Mülkiyeli kimliğinin zamansal ve bağlamsal
olarak devingen bir yapı sergilediğinin
kanıtı niteliğindedir.
Kimliği oluşturan simgelerden
biri olan Mülkiye Marşı, eski yeni tüm
Mülkiyelilerce hep bir ağızdan söylenmekte, müziğin birleştirici gücü
Mülkiyeli kimliğinin dışavurumunda
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Kimliğin dışa vurulmasında geçmişten alınan güç dikkat çekicidir.
Kendisiyle ilgili bilinç ve açıklamayı
geçmişlerinde bulan toplumlar geçmişe öncelikle kendilerini tanımak için
ihtiyaç duyarlar (Assmann 2001:133).
Zamanın derinliklerine ulaşan bir süreklilik kimliği pekiştirmektedir ve bu
durum Mülkiyelilerin kimliklerini ifade ederken okulun 1859 yılında kurulduğunu belirtmeleri ve “Önce Mülkiye
(1859) sonra Türkiye (1923)” söylemine vurgu yapmalarıyla somut olarak
ortaya konmaktadır.
Mülkiyeliler bayramda bir araya
gelerek “Mülkiyeli” olmanın hazzını
yaşarlar, ayrıcalıklı ve özel oldukları
kendilerine hatırlatılır ve bağlı oldukları bu kurumun üyesi olmaktan gurur
duyarlar. Nitekim her yıl Mülkiyenin
150 yılı aşkın geçmişinden, Mülkiyeliliğin ve İnek Bayramının ne olduğuna
dair bilgiler öğrencilere hatırlatılmakta, böylelikle grup kimliğini oluşturan
bilgilerin güncellenmesi sağlanmaktadır.
Sonuç
İnek Bayramı yaklaşık yetmiş
yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bu
süreç içinde bayramın, belli bir düzene
oluşmuş ve bayram kendine özgü bir
yapıya kavuşmuştur. Ritüelin zamanı
belirlenmiş, sembolik evreni ve kendine özgü dili oluşmuştur.
Bayramı diğer üniversite şenliklerinden farklı kılan, sadece eğlenceyi
değil, eleştiriyi de içinde barındırmasıdır. Mülkiyelilerin hem kendilerine
karşı olan öz eleştirisi, hem de toplumda, okulda yaşananlara karşı eleştirileri ritüelin ana mesajını oluşturmaktadır.
Bayram öz eleştiri yönüyle grubun kendi özeleştirisini yapmasını
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sağlamaktadır. Gerek eski Mülkiyelilerin yenileri gördükleri aksaklıklar
karşısında, gerek yeni Mülkiyelilerin
birbirlerini uyarması, kimliğin korunmasını ve önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.
İnek Bayramının protesto, eğlenme, geleneğin kökleşmesini sağlama
kurum kimliğinin oluşmasına destek
verme, aynı toplumun üyesi olmaktan
dolayı haz duyma gibi pek çok işlevi
vardır. Bu işlevler kimlik oluşturma
işlevini beraberinde getirmektedir.
Renkli yapısı ve geniş sembol evreniyle Mülkiyenin İnek Bayramı, bu
çalışmada sınırlı olarak ele alınmış
olmakla birlikte, farkı bakış açılarıyla kapsamlı olarak değerlendirilmesi
mümkündür.
“Ey Cenabül Hak, Kuran-ı Kerim’i
hatmetmek yerine mikro makro ciltlerini defalarca tekrar eyledik, besleme
niyetine ya ceteris ya paribus deyip
ibadetimizi yerine getirdik.” (2008
İmamı Duası)
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HAK HALİLİ / ZEHRA BACI DERGAHI’NIN ÖĞRETİSİ VE
DERGAHLA TÜRBENİN İÇ-DIŞ ÖZELLİKLERİ
Ayşe YILMAZ*
Giriş
İlmi birikimiyle yüzyıllardır türlü zorluklara göğüs gererek ayakta
kalmaya azmetmiş Türkiye’nin kültür
merkezlerinden birisi de Hak Halili/
Zehra Bacı Dergahı’nın öğretisidir. Bu
öğretinin merkezi, Afyonkarahisar’ın
Emirdağ ilçesindeki ilk yerleşim yerlerinden olduğu bilinen yaklaşık altı yüz
haneli bir köy olan Karacalar’dır. Karacalar, Kanuni Sultan Süleyman devrinde düzenlenen 439 numaralı tahrir
defterinde “Karaviran” olarak geçtiği
tahmin edilen yerdir.
Hak Halili bu köyde doğmuş, küçük yaşta yetim kalmış ve on üç yaşında ilim öğrenmek için gurbete çıkmıştır. Cami’ü’l-ezher’de dersler almış,
Şam’da başmüderrisliğe dek uzanan
kıdeminin ardından 7. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın halka ettiği zulmü
dillendirmesiyle hayatının -süresini
bilemediğimiz- sürgün sürecini başlatır. En son sürgün yeri olan Bursa’da
şehzadelere ve Sultan V. Mehmet
Reşad(Vahdettin)’ın yeğeni Yusuf
İzzettin’e hocalık yapar. Öğrencisi
Yusuf’un talimatıyla sürgün hayatı
biter ve altmışlı yaşlarda Karacalar’a
döner. 600-700 öğrencisi bulunan bir
dergah(medrese) oluşturur.
Hak Halili’nin halifesi on dört
yaşındaki kızı Zehra Bacı olur. Türlü
zorluklarla tasavvuf yolunda pişerek
*

olgunlaşan Zehra Bacı bu kültür hareketini hakkıyla sürdürmeye çalışır.
Kurtuluş Savaşı’nı desteklemiş, erkek
ve kadın arasındaki farkın tasavvuftaki mertebeyle ilgili olduğunun altını
çizmiştir.
Bugün Karacalar Köyü’nün en
görkemli noktasında geniş bir alana
kurulmuş olan türbe ve dergah, ilk
günkü manevî atmosferi yaşatmak isteyen sevenleri tarafından hassasiyetle muhafaza edilmektedir.
Hak Halili
1.1. Hak Halili Kimliği
1.1.1. Soyu
Hicri 23 Mayıs 1827(h.1243)’te
dünyaya gelmiş olan Hak Halili’nin
annesi Emine babası ise Ömer
Efendi’dir.1 Hak Halili’nin soy ağacı
torununun oğlu tarafından şu şekilde
belirtilmiştir:
1. Dede: Seyyid İsmail, 2. Dede: Emir
Sadık, 3. Dede: Emir Seyyid Temim, 4.
Dede: Emir Seyyid Hüseyin, 5. Dede:
Seyyid Ali Hüseyin, 6. Dede: Seyyid Hoca
İbrahim Mekkî Hüseyin, 7. Dede: Seyyid
Vaiz Hoca Ahmet Pirzade, 8. Dede: Seyyid Hoca Fakı Hamza, 9. Dede: Seyyid
Hoca Hüseyin ve iki evladı(İsfahan ve
Huri “zürriyetsizler”), 10. Dede: Seyyid
Hoca Hüseyin ve çocukları (Mustafa ve
Hüseyin “zürriyetsizler”, Muhammed ve
Yusuf ‘Eryürük’), 11. Dede: Seyyid Halil
Efendi (Hak Halil) dir.
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Hak Halili hakkında bulunan en
eski kayıtlı belgede Hz. Muhammed’in
soyundan gelen Kadiri, Nakşibendi ve
Mevlevî Şeyhi olduğu ifade edilmektedir. Bu belgede Hak Halili “Seyyid
Halil Efendi” olarak geçmekte, Hak
Halili’nin nereli olduğu “Karahisar-ı
Sahib” olarak zikredilmekte ve oğlunun Şam’da ikamet ettiği vurgulanmaktadır. 2 (K.K.3: Ahmet Şahbaz4)
Hak Halili’nin ağabeyi Edirne’de
şehit düşen Mustafa Efendi medrese
tahsili görmüş tanınmış bir hat sanatçısı, kardeşi Hasan Hoca Arapça ve
Farsçaya hakim bir kişidir.
1.1.2. “Hak” Mahlasını Alışı
Kayıtta Seyyid Halil Efendi olarak yer alan Halil ismi bir rüya ile
Hak Halili şekline dönüşür.
“O gece rüyasında, Fahr-i Alem
Efendimiz ona ‘Halil sen benim ikinci oğlumsun.’ der. Sabah olunca, Halil
Paşa rüyasında ne gördüğünü sorar.
(…) Ona Hakkın Halili diye hitap
eder.”.(K.K.: A.Ş.)
1.1.3. Dış Görünüş ve Ahlakı
Hak Halili uzun boylu, iri yapılı, esmer tenli, tesirli bakışlara sahip
olduğu aktarılan bir zattır. Yalandan
hoşlanmayan, yardımsever ve şefkatli
olarak tanındığı bilgilerimiz arasındadır. Toplum içerisinde karşısındaki kişinin yaşına ve haline bürünür.
Talebelerine karşı genellikle müşfiktir. Onlarla gülüp şakalaşmayı da
elden bırakmayan anlayışlı ve hoşgörülü bir mürşit olarak anlatılır. Aynı
zamanda ilim söz konusu olunca gayet
disiplinli hali de dillendirilir.
1.2. Tahsili
Babası Ömer, annesi Emine’ye
bu çocuğa çok iyi bakması gerektiğini;
zira bu bebeğin ilerde alemler ve alimler nezdinde yüce bir makama erişece-
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ğini bildirir. Hak Halili on üç yaşına
dek köyün ileri gelen alimlerinden ruhani ilim dersleri görür. On üç yaşına
geldiğindeyse Afyonkarahisar’ın ilçelerinden Bolvadin’de üç yıl medrese
tahsili alır, akabinde Konya’da yedi yıl
ve İstanbul’da on üç yıl sürecek ulum
hayatı başlar. Arapça, Farsça bilen
Hak Halili İstanbul’daki ilim merkezinde Rumca ve Latince öğrenir. Hak
Halili bir rüya alameti ile İstanbul’dan
Mısır’a yönelir.
Ramazan ayında camilerde mukabele okunur ve vaaz verilir, bunu
yapan öğrencilere bir miktar para verilirmiş. Hak Halili o sıralarda devamlı Peygamber Efendimiz’i rüyasında
görür “Halil’im çabuk gel.” diyen sesini duyarmış. Camilerde vaaz ve mukabeleden alacağı para ile Medine’ye
Peygamberimiz’in huzuruna varmanın mümkün olamayacağını anlamış.
Aklına İstanbul Rum Başpatriki’nin
gönderdiği kiliselerde vaaz etmek için
davet yazısı gelmiş. Yanıtını göndermiş. Kısa bir süre sonra cevap olumlu
olarak gelmiş. (K.K.: A.Ş.)
Hak Halili kilisede İslamiyet’i
anlatmaya
başlar.
Oradakilere
‘İsa’nın Gülleri’ diye hitap eden Hak
Halili Kuran-ı Kerim’deki Meryem
Suresi’nden ve İncil’den alıntılar yaparak, dinleyenleri daha evrensel olmaya taşıyan bir vaaz verir. Bu vaazı beğenen başpatrik Hak Halili’ne bir kese
altın sunar. Bu gelişme üzerine Hak
Halili hakkında arkadaşları yanlış
yargılamalarda bulunur. Hocalarıyla
vedalaşması sırasında da şu konuşma
gerçekleşir:
Hocası, “Halil’im sen Müslümanlara yaptığın vaaz ve okuduğun
Kuran-ı Kerim parasıyla yetinmeyip,
kilisede Hristiyanlara para karşılığı
http://www.millifolklor.com
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vaaz ediyormuşsun, doğru mu? Hak
Halili: “Efendim, hocam siz de biliyorsunuz ki beni Medine’de Peygamberimiz, Efendimiz çağırıyor. Oraya gitmem için paraya ihtiyacım var, bu bir.
İkincisi ise o kilisede bir papaz Allah’a
çok yakın. Bir türlü perdeyi kaldırıp
Hakk’a vasıl olamıyor, onun için gittim. Papazın o müşkülü halloldu.” der.
Hocaları: Halil’in dedikleri doğrudur.
Halil sizin ve bizim ulaşamadığımız
makamlara sahip. Allah bizlere de nasip etsin, Halil senin de yolun açık olsun.” derler. (Eryıldırım, 2001: 15)
Bu konuşma sonrası keseyi hocasına teslim eden Hak Halili, Mısır’a
yol alır. Son tahsil durağı Mısır’daki
Cami’ü’l-ezher olur. Bu merkezde tahsil hayatını tamamlayıp ilim ışığını
müderrislik ve ardından da başmüderrislik kıdeminde keskinleştirir.
Medine’de Abdullah Efendi’den,
Mekke’de Halil Paşa’dan, Şam’da Muhammed Hane’den tasavvuf dersi almış olan Hak Halili’nin tahsile verdiği
önem şu olayla da su yüzüne çıkar:
Osmanlı Devleti’nin Suveyde kazası
Mahkeme-i Şer’iye’de başkatip olan
oğlu Mehmed Celaleddin Efendi Türkçe dilbilgisini iyi bilir ve Türkçe konuşur.5 Sürgün öncesi Hak Halili’nin
Şam’daki oğluna anadilini öğretmesi
dikkat çekicidir.
1.3. Hak Halili’nde Tasavvuf
Fikri
1.3.1. Tasavvufu Benimseyişi
Hak
Halili
başmüderrisliğe yükseldiğinde, yüreğinde Hz.
Muhammed’in onu çağırma sesi ve tesiri artınca; onu ziyarete gider. Ardından Mekke’ye devrin büyük alimlerinden Halil Paşa6’nın huzuruna çıkar,
müridi olmak istediğini beyan eder.
Dergahta kendisine bir oda verilir. Bu
http://www.millifolklor.com

odanın içinde tek bir hasır vardır. Hak
Halili bu hale katlanamayacağını ve
önceki mertebesinin itibarını düşünüp
sabah geri dönmeye karar verir. Rüyasında yerden yükseldiğini ve tavana Fatiha Suresi’nin sırrını yazdığını
görür. Sabah uyandığında rüyada tavana yazdıklarını gerçekten de yazmış
olduğunu görünce dergah hakkındaki
olumsuz yargılarından vazgeçerek burada çileye girer.
Dergahtaki hizmet süresi iki bin
beş yüz günden ziyadedir. Bu yedi
yıllık süreçte Halil Paşa’nın özel hizmetlerinde görev alır; tarlada, bağda,
bahçede türlü zorluklarla hizmet vazifesini sürdürür.
1.3.2. Halvet
Hak Halili tasavvuf ile olgunlaştıktan sonra şeyhinin talebiyle halvete girer. İlk halveti kırk gün sürer.
Kırk günlük ilk halvette azığı üç kilo
arpa unu ve üç bardak sudan ibarettir.
Halvet sonunda mürşidinin “Vahdet-i
vücûd, vahdet-i şuhût’un üstünde midir?” sorusu ile muhatap olur. Vahdet-i
vücut, varlığın birliği(Cebecioğlu,
2004; 683) demek iken vahdet-i şuhûd
görmenin birliği yani kulun cem ve vecd
durumunda, masivanın yok olması ile
her yerde Bir’i görmesidir(Cebecioğlu,
2004; 682). “Vahdet-i vücûd efendim!”
yanıtı doğru olmasına rağmen şeyhinden halvete dair yorum duymaz. Halvet sonrası oldukça zayıf düştüğünden
belli bir süre şeyhinin emriyle tavuk
suyu ile beslenir.
İkinci halvette kendisine iki kilo
arpa unu ve iki bardak su sunulur.
Hak Halili ikinci halvetin sonunda
da aynı soruya aynı yanıtı verir, ama
yine şeyhinden gerekli muhafazayı göremez. Belli bir dinlenme sürecinden
sonra üçüncü halvete girer. Azığı bu
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kez bir kilo arpa unu, bir bardak sudur. Kırk gün sonunda şeyhini dahi
şaşırtan bir olgunlukla azığına hiç dokunmamış olarak halvetini tamamlar.
Her halvet sonunda hocasının sorduğu
tek soruya yine aynı yanıtı verir. Bu
kez hocasından kabul görür; zira şeyh,
Hak Halili’nin eline Kuran-ı Kerim verip “Oku!” der, bu okuyuş daha önceki
her okumadan farklı, öte ve sırlı olur.
Öyle ki Hak Halili bu kez Kuran’ın
sırrına ererek okumanın lezzetini duyacak, kendindeki gelişmeyi hissedecektir.
1.3.4. İcazet Alış
İcazet vakti geldiğinde şeyhi, Hak
Halili’ne icazetini Hz. Muhammed’den
alacağını şu sözlerle belirtir: “Halil senin emeğinin karşılığını ben veremem,
sana Peygamber Efendimiz kendileri
icazet verecek.” (Eryıldırım, 2001: 16)
“O gece rüyasında Fahr-i Alem Efendimiz ona ‘Halil sen benim üçüncü
oğlumsun.’ der. Sabah olunca, Halil
Paşa rüyasında ne gördüğünü sorar.
(…) Ona Hakk’ın Halili diye hitap
eder.” (Sayın, 1983; 6) Hak Halili 12
tarikatın şeyhliğini yapabilir, Allah’ı
bildirmeye ve buldurmaya muktedirdir, diye icazet alır. Hak Halili bu nedenle bazı kaynaklarda ‘Şeyhü’l-ekber’
olarak da karşımıza çıkmıştır.
1.3.5. Şeyhlik
Şeyh bir tekke veya zaviyede
reislik eden ve müritleri bulunan
kimse(Devellioğlu, 2001; 995) ve aynı
zamanda tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek mertebeye ulaşmış
olan kimse, tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse(TDK, 2005; 1862) diye
bilinir.
Bektaşiliğin Anadolu’daki mihengi Horasanlı Hacı Bektaş Veli, Ahmet
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Yesevi’nin 6. postnişini, Lokman Perende tarafından özel olarak yetiştirilmiştir.(Güzel, 2004; 253) Şeyhlik
nefesini Anadolu’ya taşıyan hocalar
hocası Ahmet Yesevi ünlü eseri Fakrname’sinde şeyhliğin sınırlarını şöyle
belirler:
Şeyh odur ki yardım alsa, hak etmiş olanlara verir. Eğer alıp kendi yerse, murdar et yemiş gibi olur. Eğer elbise yapıp giyse o elbise eskiyene kadar
Hak Teâla namaz ve orucunu kabul etmez. Ve eğer aldığı yardımdan ekmek
yapıp yese, Hak Teâla onu cehennemde
türlü azaba uğratır.(s.73)
Hak Halili bu kurallar çerçevesinde Nakşibendî, Mevlevi ve Kadirî
tarikatlarında şeyhlik yapmıştır. Bu
görev sürecinin haritası şu şekilde çıkarılabilir:
Şam’daki Muhammed Hane Dergahı, Nakşibendî Tarikatı’nın Cemaliye Tekkesi’nde 7. Postnişin
Afyonkarahisar Mevlevî Tarikatı
Sultan Divani Dergahı’nda şeyhlik ve
postnişinlik
Karacalar’da Kadirî tarikatında
şeyhlik
1.4. Sürgün Dönemi
1.4.1. Trablusgarp’a Sürgün7
Şam’daki postnişinliği sırasında 7. Ordu komutanı Cemal Paşa ile
aralarındaki anlaşmazlık hasebiyle
sürgün hayatı başlar. Bu anlaşmazlık
Hak Halili’nin Cemal Paşa’nın halka
ettiği eziyete yaptığı göndermeyle başlar. İlk sürgün yerine yaklaşık on beş
kişilik bir kafile eşliğinde ulaşır. Sürgün süresince maaş alamayan Hak
Halili kütüphanesindeki kitaplarını
satmak zorunda kalır.
1.4.2. İscehisar’a Sürgün
Üç yıl kalacağı ikinci sürgün
yeri Eskişehir’in ilçesi İscehisar’dır.
http://www.millifolklor.com
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Yoksulluk ve ötesi açlık anlarında
herkesi etrafına toplayan Hak Halili,
Mevlana’nın Divan-ı Kebir’ini okur.
Bu anların sürgün hayatının en mutlu
anlarını ve anılarını oluşturduğu bildirilir.
1.4.3. Bursa’ya Sürgün
Hak Halili altmışlı yaşlarına
gelmiştir ve bu kez üç yıl sürecek
sürgün yeri Bursa’dır. Şehzadelere
ders veren Hak Halili V. Mehmed Reşat Han(Vahdettin)’ın yeğeni Yusuf
İzzettin’e de hocalık yapar.(Eryıldırım, 2004; 17) Yusuf İzzettin çok etkilendiği ve sevdiği hocasının sürgün
hayatının kalkmasını sağlar ve Hak
Halili nihayet özlemiyle dolduğu memleket topraklarına dönebilir.
1.5. Karacalar Dönemi (Öğretinin Oluşumu)
1.5.1. Karacalar’a Dönüş
Altmışlı yaşlarda sürgün dönemi
nihayete eren Hak Halili memleketi
olan Emirdağ’ın Karacalar Köyü’ne
döner. Memleketinde onu yeni sıkıntıların beklemektedir. Bunların başında
kendisi gibi ilimle hemhal olan kardeşi
Hasan Hoca gelmektedir. Bugün türbe
olan arazi için iki kardeş arasında anlaşmazlık çıkar; zira Hasan Hoca, kendi itibarını sarsacağı korkusuyla Hak
Halili’ni köyde istememektedir.
Çıkan
çetin
mücadelede
Emirdağ’a kaçan Hak Halili İstanbul’a
telgraf çeker ve durumu izah eder.
İstanbul’dan çıkan karar köyün dağılması yönünde olunca bütün köy
halkı hem Hak Halili’nin itibarına
hem de ona arka çıkmamanın sonuçlarına şahitlik eder. Köy sakinleri Hak
Halili’nin huzuruna çıkarak af diler.
Nitekim köyün dağılma kararını uygulamaya koydurmayan Hak Halili
hem buradaki birliği bozmaz hem de
http://www.millifolklor.com

kültürle donanmış yeni bir mekanizmanın oluşumunu da müjdeler.
1.5.2. Dergahın Meziyetleri
Mürşit ve dervişlerin tarikat törenlerini uyguladıkları kapı,
tekke(Korkmaz, 1993; 94) anlamındaki dergah, Karacalar’da medrese vazifesi de üstlenir. Hak Halili kurduğu bu
dergahta yaklaşık 600-700 öğrenciye
eğitim vermiştir. Çevredeki medreseleri ve ilim merkezlerini tanımayı da
ihmal etmez.
Bu dönemde Hak Halili diğer tarikat mensupları ile sağlam diyaloglar oluşturmuştur. Hak Halili öğretisi
çevre köylere ve vilayetlere hızla dağılır. Bu dönemde Karacalar Köyü’nün
adeta bir kültür merkezi olduğunu
görmekteyiz.
1.5.3. Yargılama
Hak Halili’nin ilerleyen şöhreti
kardeşi Hasan Hoca’nın başını çektiği
bir grup ilim erbabı tarafından devrin
şeyhülislamına şikayet edilir. Saraydaki yüce divanda Sultan V. Mehmet
Reşad(Vahdettin) perde arkasında
mahkemeyi dinler.
Hak Halili Şeyhülislam’a “Ben
gelirken önüme bir çocuk geçti ve ‘La
ilahe illallah kelimesine Allah dahil
mi, değil mi?’ diye sordu. Ben de ‘Bilmiyorum, Şeyhülislam’a gidiyorum
sorarım, dedim.” der. Şeyhülislam
Hak Halili’nin sorusuna kesin olarak
cevap veremez. (…) Mehmed Reşad
Han ortaya çıkar ve Şeyhülislam’a
“Bir sorunun cevabını bilmiyorsun da
burada niye maaş alıyorsun. Bulunduğun mevkiyi boş yere işgal etme. Seni
görevinden alıyorum.” der. Şeyhülislam ise “Efendim, Halil Efendi’nin
nereden geldiğini, siz daha iyi biliyorsunuz. Mısır’da Cami’ü’l-ezher’de
altı sene başmüderrislik yapmış.
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Ondan sonra da Medine’de Abdullah Efendi’den, Mekke’de Halil Paşa
Hazretleri’nden, Şam’da Muhammed
Hane Hazretleri’nden tasavvuf dersi
almış. Bizim bağlı olduğumuz beşeriyet bağlarından çözülmüş, manevi
bağlara bağlanmış, ben onun bildiğini bilemem.” der. O gün Hak Halili
sarayda ağırlanır ve sabah olunca da
Hak Halili’ne altı kırmızı lira seyyidlik maaşı bağlanır. Böylece Hak Halili
İstanbul’dan ayrılır. (Sayın, 1983; 11)
1.5.4. Dervişlerine Karşı Tavrı
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve
törelerine bağlı kimse, alperen (TDK,
2005; 509) diye nitelendirilen ve “Allah için alçakgönüllüğü ve fukaralığı
kabul eden(Devellioğlu, 2001; 177) ve
kendini tarikat yoluna adamış, derece
sıralamasında muhipten sonra gelen
Alevi-Bektaşi(Korkmaz,1993; 94) kişi
olarak da vurgulanan derviş daha çok
sufi, mutasavvıf anlamlarında geçer.
Tarikattan birinin şeyhine bağlanarak
o tarikata girip tekkede hizmet eden,
çile dolduran, ibadetlerle meşgul olan
böylelikle nefsini arındırmaya, gönlünü saflaştırmaya çalışan kimse(Akay,
2005; 100)dir. Dervişlik makamı
Karacalar’da çeşitli safhalardan sonra
edinilir.
Safhaları geçen ve dervişliğe erişen talebeleriyle Hak Halili’nin ilişkilerinde hoşgörünün esas olduğu ve
öğrencilerin hatalarını düzeltirken
sert bir tavır benimsemeyip saygısızlık sezdiğinde oldukça katı bir hale büründüğü aktarılır.
1.5.5. Eser
Hak Halili Şam’daki oğlu Muhammed Celaleddin Nakşibendi’ye
yazdığı mektupta “Fihi ma Fih” isminde Arapça, Farsça ve Türkçe olmak
üzere üç farklı dilde kaleme aldığı bir
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eseri olduğunu nakleder. Bu eser bugün elimizde olmamakla birlikte Hak
Halili’nin elimizdeki tek yazılı eseri
ebced hesabına uygun olarak yazmış
olduğu ve türbesinde de sergilenen
Yasin-i Şerif’tir.
1.5.6. İcazet Veriş, Vefat, Vasiyet
Hak Halili bir yaz günü evlatlarını etrafında toplayarak o gece rüyalarında ne gördüklerini sorar. Sıra ile
dinlerken kızı Zehra’nın anlattığı rüya
sonrası icazeti onun alacağını anlar.
Bu rüya şu şekildedir:
Baba, rüyamda Fâtımatü’z-Zehra
validemizi gördüm. Büyük bir tepsinin
içindeki bardaklara şerbet dolduruyordu. Ben de ahaliye dağıtıyordum.
Çok kalabalıktı. Kimisi bardağı eline
alıyor, bakıyor içmeden yere çarpıyor;
kimisi elimdeki tepsiye vurup yere düşürüyor; kimisi sövüp sayıyor; kimisi
bir damla içip yere döküyor; kimisi içiyor içiyor ve doymayıp yine içiyordu.”
(Sayın, 1983; 17)
bunun neticesinde Hak Halili kızına tarikatın bütün manevi yükünü
devredeceğini, ona büyük bir makam
verildiğini ifade edip Zehra’yı gözlerinden öper ve kutlar. Böylece Kadirî
Tarikatının Hüseynî kolunun sorumluluğunu kızı Zehra’ya aktarılır.
23 Mayıs 1907 tarihinde 81 yaşında vefat eden Hak Halili’nin türbesinin üzerinin örtülmesi konusundaki
vasiyeti ve sonrasındaki kerameti şöyledir:
“Ben öldükten dört sene sonra
kabrimi açın, eğer bedenim çürümediyse üzerime türbe yapın.” demiştir.
Hak Halili’nin bu isteği üzerine vefat
ettikten dört sene sonra kızı Zehra Bacı
ve aralarında Kubat oğlu Seyyid’in
de bulunduğu birkaç derviş ve Hak
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Halili’nin kardeşi Hasan Hoca’yla birlikte seher vakti kabri açarlar. Hak
Halili’ni kabrin içinde sanki gözlerini
açıp kalkacakmış gibi canlı ve bedeninde en ufak bir çürüme dahi olmadan tertemiz bir vaziyette bulurlar.
Hak Halili’nin bedeninin etrafındaki
boşlukta diz boyu çimen bitmiştir. Hasan Hoca “Benim kardeşime sağlığında evliya diyorlardı, bakalım aslı var
mıymış?” diyerek sakalından tutup
çeker; fakat bir telini dahi koparamaz.
Hasan Hoca o zaman dizlerine vurarak: “Eyvah! Biz vakti geçirmişiz. Hakikaten kitap eşeğiymişiz.” diye ağlar.
(K.K.: A.Ş.)
2. Zehra Bacı
2.1. Zehra Bacı Kimliği
2.1.1. Soyu
Hak Halili ile ikinci eşi Hatice
Hanım’ın kızı olan Zehra bu evlilikten
dünyaya gelen üç çocuktan biridir. Kız
kardeşi Münire ve erkek kardeşi Nurettin henüz çocuk yaşta vefat ederler.
2.1.2. Mahlas Alış
Zehra bir tarikat halifeliği için çok
erken diyebileceğimiz on dört yaşında icazet alır ve bu dergahtaki görevi
süresince Bacı, Ana, Bacı Sultan, Şıh
Kızı mahlaslarıyla anılır. Biz çalışmamızda Bacı mahlasını esas alacağız.
2.1.3. Dış Görünüş ve Ahlakı
Zehra Bacı uzun boylu, buğday
benizli, ela gözlü, akıtma burunlu,
kilolu olmayan dinç bir bedene sahip
nur yüzlü bir hanımdır. Ahlaki açıdan
ise gayet sabırlı, hoşgörülü, sevgi doludur. Eğitime bilhassa itina ve ehemmiyet gösterir. Yuvanın kutsallığına
saygı duyduğu ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan kişilere daima yardımcı
olduğu da bilinir.
Sevmediği misafir geldiğinde onu
iyi şekilde ağırladığı, fakat onunla
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sohbet etmediği ve onu kırmamak için
hasta olduğunu söyleyip odasına çekilip yattığı, bir süre sonrada gerçekten
hastalandığı; sevdiği Hakk dostları
geldiğinde ise hasta olsa dahi iyileştiği, sapasağlam olduğu, onlarla sabaha
kadar sohbet ettiği aktarılır. Yatağını
daima kıbleye doğru serdiği, yatağına
ayak basılmasını katiyen sevmediği,
elbise ve gömleklerin öndeki düğmelerini açarken yönünü kıbleye döndüğünü, düğmeleri iliklerken de kıbleye
dönmekten sakındığı bilinir.
2.2. Tahsil
Hatice Hanım’dan dünyaya gelen
diğer iki evladını kaybeden Hak Halili kızı Zehra Bacı’yı merkeze almış ve
onu on dört yaşına dek bizzat kendisi
eğitmiştir. Bu eğitimin zemininde tasavvuf ve dini ilimler yer alır. Zehra
Bacı çok küçük yaşta ilm-i ledûn ile
tanışır.
Adı ve kerametleri kulaktan kulağa yayılırken Afyonkarahisar’da ileri
gelenlerinden Edebali Bey isimli zatın
eşi Nevriye Hanım’a Zehra Bacı’dan
bahsedilir. Olayın geri kalanı şöyle intikal edildi:
O da dudak büküyor. “Köylü, cahil bir kadına bu kadar önem vermek
fazla!” diyor. Aradan zaman geçiyor,
Zehra Bacı Afyonkarahisar’a cem yapmaya gidiyor ve oraya Nevriye Hanım
da davet ediliyor. Nevriye Hanım “Yok
oldum, insan olduğumu unuttum.”
diyerek duygularını ifade ettiği muhabbet sonrasında, oradan ayrılırken
Zehra Bacı’nın elini öpüyor. Bu esnada Zehra Bacı ona şunları söylüyor:
“Nevriye, biz gerekirse yok içinde var
oluruz, var içinde yok oluruz. Bizim
tahsilimiz hiçbir kağıtta görülmemiştir.” (K.K.: A.Ş.)
Zehra Bacı’nın eğitime verdiği
önemi şu bilgi ışığında daha da net-
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leştirelim: “Eğitim öğretime çok önem
verir. Köyde okula yazdırılan ilk kız
çocuğu da, Zehra Bacı’nın önderliğinde, kendi kızı Hatice’dir.”(Eryıldırım,
2001; 78)
2.3. İcazet Alış
On dört yaşına dek babasından
her türlü ilmi cevheri elde etme şansına erişen Zehra Bacı çocuk denecek
yaşta Kadirî Tarikatının Hüseynî kolunun sorumluluğunu alır.
Hak Halili’nin ilk eşinden oğlu
Muhammed Celaleddin icazetin kendinden çok küçük olan kız kardeşine
verilmesi hususunda kendisinin büyük olduğunu, daha ziyade okuyup
çizdiğini; lakin yine de ahiretin ve halifeliğin Zehra Bacı’ya verildiğini ve
onun elini öpmek zorunda kalacağını
söylediği bilinir.
2.4. Halef- Selef Münasebeti
Hatice Hanım’ın kızı Zehra
Bacı’ya hamile kalmasından itibaren,
Hak Halili’nin hanımının kapıdan içeri her girişinde bulunduğu ortamda
saygısından ötürü derhal ayağa kalkıp, “Buyurun!” diye eşine yer verdiği
bildirilir. Kızına yönelik bu saygı Zehra Bacı’nın doğumundan sonra da devam eder. Son karşılaşmalarında ise
Hak Halili kızına şu sözlerle saygısını
ortaya koyar:
“Kızım Zehra kusura bakma bu
sefer ayağa kalkamayacağım, çünkü
kimyevi vücudum ayağa kalkamıyor;
fakat ben kalktım, ruhum huzurunda
ayakta durmaktadır.”(Sayın, 1983; 15)
Hak Halili ile Zehra Bacı tarikat ile ilgili konuları ve soruları Hak
Halili’nin vefatı üzerine Zehra Bacı’nın
uyku ile uyanıklık arasında olarak tasavvur ettiği anlarda görüşmüşlerdir.
Halef ile Selef’in bu bağının, bu şekilde canlı kaldığı rivayet edilir.
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2.5. Zorluklar Dönemi
2.5.1. Manevi Yükün Ağırlığı
Zehra Bacı aldığı yükün bilinciyle
çok yoğun ve ıstıraplı bir olgunlaşma
süreci geçirir. İlahi aşka iyice yaklaşma çabasıyla şekillenen bu mecnun
olma süreci tam üç yıl devam eder. Bu
üç yıl tek bir elbiseyle sükunet içerisinde geçer. Hatta kuşağının içerisindeki ipin dahi aynı yerde üç yıl öylece
kaldığı rivayet olunur.
2.5.2. Tarikat Halifeliğine Tepkiler
Hak Halili’nin ardından kızı Zehra Bacı halife olunca tepkiler kızına
yönelir. Tepkilerin ana nedeni Hak
Halili’nin oğlu varken kızını halife
olarak tayin etmesidir. Amcası Hasan
Hoca ve dayıları bu muhalif dalganın
başını çekmektedirler.
Zehra Bacı kendisinin halifeliğini
onaylamadığını beyan etmek için huzuruna çıkan bir hocayı keramet göstererek şöyle alt eder:
Piribeyli’de Hüseyin Hoca adlı
bir hoca vardır. Zehra Bacı’ya gelerek “Kadından halife olmaz.” diyor.
Zehra Bacı da “Kadından olmazsa erkekten de olmaz.” diyerek şöyle devam
ediyor: “Sen yıllarca ilim okumuşsun
hala yaptığından ve dediğinden haberin yok. Buraya gelirken Harman
Kuyusu’nun yanında hacete oturdun,
taharetli olduğunu kabul ettin. O halde iken ikindi namazı kıldın.” Hüseyin Hoca ağzını hiç açmıyor ve sadece
“Bana izin verir misin? Bacım gideceğim.” diyebiliyor.
Nereye gidiyorsun? Sen üşütmemek için suyla taharetlenmedin ve
bunu hak kabul ettin. Sen bu kadar
okumuşken, işine gelen yerde fetvanı kendine göre uyduruyorsun; fakat
biz hiçbir yerde kendimize göre fetva
http://www.millifolklor.com
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uydurmadık. Biz Allah’ın bize bağışladığı hakkımızı savunuyoruz. Allah
ne erkek ne de kadın diye bir şey halk
etmedi ki. Tasavvufta erkek diye nefsine galip gelene derler. Fiziki erkeklik,
erkeklik değildir; kim nefsine galip gelmişse o erkektir.” (Sayın, 1983; 20)
2.5.3. Yoksulluk
Zehra Bacı’nın karşılaştığı güçlüklerden birisi de yoksulluktur. Eşinin askere gittiği yıllarda yevmiye ile
tarlalara ırgatlığa gider. Aynı zamanda varlıklı komşularına bulaşıkçılık ve
temizlikçilik yapar, dağlardan odun
taşıyarak geçimini sağlamaya azmeder. Çok çalışmaktan ziyade babasının
namına yaraşan işlerle uğraşmadığını
düşündüğünde şu ilahi alamet ile karşılaşır:
Zehra Bacı, eşi İbrahim Efendi
askerde iken dağdan sırtında odun
getiriyormuş. O sırada, Pörnek’te ve
Çiftlik’te evli olan ve aynı zamanda çok
zengin olan görümcüleri köyde bulunuyorlarmış. Zehra Bacı ayakları yalın, üstü başı perişan vaziyette, kendi
haline bakıyor ve üzülüyor. “Şimdi ben
bunların önünden nasıl geçeceğim?
‘Koskoca şeyhin kızının şu haline bakın!’ diye benimle alay ederler.” diyor.
Zehra Bacı böyle düşünerek yürürken
ayağını cam kesiyor ve ayağından kan
fışkırmaya başlıyor. O acıyla canının
yandığını dahi düşünmeden eve aceleyle geliyor. Ayağının yarasına tuzlu
tereyağı basıyor. Sonra yorgunluk ve
acıyla yatıyor.
Rüyasında Hak Halili bir sac kor
ile geliyor ve kor halindeki ateşi Zehra
Bacı’nın yattığı yere dökmeye başlıyor.
Zehra Bacı: “Aman baba, beni yakıyorsun!” deyince Hak Halili de “Kızım sen
istedin. Bu ateş dünya serveti olan altındır.” diyor. Daha sonra da, “Kızım
http://www.millifolklor.com

sen Fâtımatü’z-Zehra’ya yoldaş olmayı
mı; yoksa dünyanın servetini, ziynetini
mi istersin?” diye soruyor. Zehra Bacı
da “Baba ben Fâtımatü’z-Zehra validemize yoldaş olmayı isterim. Dünya
servetini, malını istemem.” diye cevap
veriyor. (Sayın, 1983; 19-20)
2.5.4. Kurtuluş Savaşı Yılları
Zehra Bacı kocası da dahil olmak
üzere bütün dervişlerini savaşa göndererek Türk ordusunun muzaffer olması için duacı olur. Yoksulluk içerisinde
olmasına rağmen köye gelen Türk askerlerinin çamaşırlarını yıkar, karınlarını doyurur, ellerine azık vererek de
yolcu eder.
Emirdağ’daki bütün köyleri dolaşıp uygun yer ve cesur kişi bulamayan iki subay son çare olarak Zehra
Bacı’nın huzuruna çıkarlar. Zenginlerden fayda göremedikleri için; onun
yoksulluğunu bilmelerine rağmen, ilminden ve ahlakından destek alarak
yardım dilerler ve Zehra Bacı ile aralarında şu hadise gerçekleşir:
“Bacı biz Emirdağ’ın bütün köylerini dolaştık. Bir casus subayımız
var, onu yerleştirecek yer arıyoruz. (…)
Biz buraya anamızsın, bacımızsın diye
geldik. Burada bizim subayımız kalabilir mi?” diye soruyorlar. Zehra Bacı
da “Tabii kalabilir, gelsin soran olursa benim çobanım derim. Ben ölürüm
yine de onu her tehlikeden korurum.”
diyor. Böylelikle Teğmen Kenan Bey’i
getirip oraya yerleştiriyorlar. Zehra
Bacı Teğmen Kenan Bey’le Emirdağ’a
gidip geliyor. Teğmenin elinde içi boş,
dışı budaklı bir değnek varmış. Onun
içine gizli evrakları koyuyormuş. Gece
bir asker gelip ondan evrakları alıyormuş. Eve bir yabancı gelirken düven
sürer, sonra yine kendi keyfine yatar
uyurmuş. (Sayın, 1983; 21)
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Zehra Bacı’nın Kurtuluş Savaşı
boyunca ruh halini ve manevi devinimini ortaya koyan bir olay da şu şekilde aktarılır:
Kurtuluş Savaşı’nda iken her gün
türbenin önüne oturup memleketimizin düşman işgalinden kurtulması,
Allah’ın Türk halkına yardımcı olması için on iki kez Yasin-i Şerif okurmuş. Bir gece rüyasında Haymana
Ovası’nda Başkomutanlık vazifesini
ona verirler. Tepe üzerinde on iki tane
top kuruludur. “Yasin” diye muhteşem
bir nara duyulur ve arkasından toplar
atılır. Ona da “Zehra işte bunlar senin
okuduğun Yasin’lerin karşılığıdır.”
derler. O gecenin sabahında ise Mangal Tepe’de Yunan orduları Türk askerleri tarafından bozguna uğratılır.
(K.K.: A.Ş.)
Savaş sonrası Kalaycı Yusuf namlı bir asker Zehra Bacı’yı Afyon’un
Çıkrık Köyü’nde cephede gördüğünü
söylemiştir. Zehra Bacı evde kalan kadın dervişlerini de dua etmekle ve bazı
zikirleri çekmekle görevlendirmiştir.
2.5.5. Mahkeme
Zehra Bacı, Kurtuluş Savaşı’nın
akabindeki dönemde iki kez mahkemelik olur. Bunlardan ilki Alevi olduğu,
Aleviliği hızla ve gizle yaydığı yönünde olmuştur. Hakimin sorularına verdiği mantıklı yanıtlarla bu yargılanma
süreci biter. Yanıtlarının özünde Ehl-i
Beyt’e duyduğu ve herkesin duymakla yükümlü olduğu sevgi vardır. Hz.
Ali’ye dil uzatacak olanları maneviyat
kurşunuyla vuracağını da sözlerine
ekler. İkinci şikayet ise Zehra Bacı’nın
tarikatçılık yaptığı yönünde olur. Gece
tutuklatılır ve rüyasında artık Ehl-i
Beyt-i, Ali Aba’yı sevdiğinin nişanını
aldığı müjdesi verilir. Üç gün hapiste
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yattıktan sonra sorgudan sonra salınır; fakat sonrasında belli aralıkla
mahkemeye çağrıldığı da bildirilir.
2.6. İcazet Veriş ve Vefat
Hamileliği müddetince abdestsiz
ve kasidesiz durmadığı, dünyaya geldiğinde abdestsiz süt vermediği, emzirirken de kasideler okuduğu oğlu Abdilkadir Şahbaz’a icazet verir.
Zehra Bacı 31 Temmuz 1965 tarihinde vefat eder. Vefatından hemen
önce erenler geldi diyerek kıyama durduğu, etrafındakilere zikir çektirdiği,
son kez Yasin okuduğu, defin esnasında da kabrinin içinden hiç duyulmamış hoşlukta bir kokunun etrafa yayıldığı bildirilmiştir.
3. Dergah - Türbe
3.1. Dergah Evi ve Türbenin
Şekil Özellikleri
3.1.1. Yapılış
Hak Halili’nin vefatından dört yıl
sonra(1911) türbe Zehra Bacı’nın önderliğinde ihvanlarının ve Kınacı diye
anılan kişinin de katkılarıyla yaptırılmıştır. Türbe ikinci kez 1954 yılında
Zehra Bacı öncülüğünde ihvanlar tarafından büyük bir onarımdan geçer.
1968 yılında ise Abdilkadir Şahbaz
önderliğinde türbe tamamen yıkılarak müteahhit Osman ve Abdullah
Yavuz’un da maddi manevi destekleriyle temelden yapılır. Üçüncü imar
çalışmasında türbenin üstü kubbelenir.
1982 yılında Abdilkadir Şahbaz
tarafından türbe bitişiğine cami ve
1990 yılında ise dergah evi yaptırılır.
Türbedeki son büyük değişiklik ise
1997 yılında Ali Nurettin Şahbaz tarafından türbenin tüm dış yüzeyinin çini
ile kaplanması çalışmasıdır.
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F.1: Dergah ve Semah Alanı

3.2. Türbedeki Mimari
3.2.1. İç İmar(Düzen)
Türbeye üç pencereli büyük ve
tahta bir kapıdan girilir. Kapı eşikleri geniş beyaz mermerdendir. Yeşil ile
boyalı duvarların zemini baştanbaşa
kırmızı halıyla kaplı haldedir. Giriş
kapısının iki yanında odalar mevcuttur, bu odalardan soldaki müzedir.
Bu müzede Hak Halili’ne Şam’dan
gönderilen Arap harfleriyle tahtadan
oyulmuş başarılı bir el sanatı örneği
ile Hak Halili’nin yazdığı özel kılıfında
korunan ebced hesabına göre kaleme
alınan Yasin-i Şerif en çok dikkat çeken eserlerdir. Hak Halili’nin dizleri
ile boynuna geçirip iki büklüm şekilde
uyumasını sağlayan iman kuşağı, torunu Celaleddin’e ait cübbe de müzede
sunulur.
Müzede sergilenenler içerisinde;
bendir, Zehra Bacı’nın başlığı, sandığı,
bakır kapları, porselen çaydanlığı, makara teyibi, kurma saati, çekileri, giysileri, postu; Abdilkadir Şahbaz’a Afyon Mevlevîhanesi’nden armağan olan
tennure, kuşatması, kaması, kamçısı,
sikke-i şerif başlıcalarıdır. Müzenin
karşısındaki oda halvet odası olup zaman zaman ağır hastaların da dinlendirildiği mekan vazifesi görür.
Kabirlerin bulunduğu özel bölüme beş basamaklı bir merdivenin
takibi ile varılır. Kırmızı perdeli iki
ana pencerenin aydınlattığı türbenin
kuzeydoğu köşesinde Hak Halili’nin,
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sol tarafında kızı Zehra Bacı’nın,
Hak Halili’nin ayakucu hizasındaki
sağ yanda küçük sandukada Zehra
Bacı’nın çok küçük yaşta yitirdiği ilk
oğlu Halil’in ve sandukaların en solunda Abdilkadir Şahbaz’ın sandukası bulunmaktadır. Heybeti ile dikkat çeken
sanduka Hak Halili’ne ait olup sağda
yer alır. Sandukalar yeşil, üstlerindeki atlas kırmızıdır. Kırmızının üzerine
yine yeşil bir bez örtülüdür ki üzerinde
altın yaldızlı ayetler ve Kabe motifleri bulunur. Hak Halili ve Abdilkadir
Şahbaz’ın baş kısımlarında Mevlevî
sikkeleri mevcuttur. Bu sikkelerin
üzerinden aşılarak serilmiş olan düz
şeritler ise vahdet-i vücudu simgeler.
Sandukaların ayakuçlarında boydan
boya dokuma Yörük el halısı serilidir.
Küçük sandukanın baş kısmında sarı
çeki mevcuttur. Zehra Bacı’nın baş
kısmında ise siyah çeki vardır ve bu
siyah çeki Kerbela yasının tutulmaya
devam ettiğini yansıtır.
Kabirlerin etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir. Parmaklıklar
üzerinde kırmızı lale motifleri dikkat çeker, 12 lale sağ tarafta 12 lale
sol tarafta durur. Bu yirmi dört lale
Kerbela’da sağ kalan 24 bacıya delalettir. Lalelerin kırmızı rengi Hz.
Ali’ye duyulan sevgiyi simgeler.
Kıble yönünde, Kadirî silsilesi ve
beş adet hat tablosu bulunmaktadır.
Kerbela’da şahadet şerbeti içmiş yetmiş iki şehidi temsilen yetmiş iki kırmızı lamba içine yerleştirilen hat eserlerinde Arapça Allah, Hz. Muhammed,
Hz. Ali; hem Arapça hem Türkçe Hz.
Hatice ve Hz. Fatma’nın isimleri sergilenir. Türbenin kubbesi etrafında On
İki İmamlar’ın, Pir Gavsu Geylanî’nin,
Hak Halili’nin ve Bacı Sultan’ın isimleri hem Arapça hem de Türkçe olarak
sırasıyla yazılı hat levhalar asılıdır.
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Kubbenin kasnağı üzerinde On
İki İmamlar için on iki adet pencere
grubu vardır. Her pencere grubu el büyüklüğünde renkli camlardan oluşur.
Bu camlardan ikisi yeşil, ikisi kırmızı, biri sarıdır. Bu renkler; Yeşil: Hz.
Muhammed Mustafa ve Hz. Fatma’ya,
kırmızı: Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’e, sarı:
Hz. Hasan’a duyulan aşkı yansıtmaktadır. Türbe ortasında kırk yeşil
lambalı dev bir avize asılıdır. Avize
üzerindeki yeşil lambalar kırklar meclisini temsil eder.
Türbenin batısında iki kanatlı
tahta kapıdan camiye ikinci giriş vardır. Bu kapı üzerinde Hak Halili’nin
ebced hesabına göre kendi yazdığı
Yasin-i Şerif asılıdır. Kapının cami
tarafındaki kısmında Hak Halili’nin
“Sevgi her şeyin başıdır.” sözü halı
üzerine dokunmuş halde sergilenir.

ra ait mezarlık, çam ağaçlarına sırtını
vermiş dinlenme köşeleri, çeşme, kuyu
ve abdesthane vardır.

F.3: Cami

F.4: Kuyu ve Şadırvan

F.2: Türbe İçi

3.2.2. Dış İmar
Türbe ve dergahın olduğu geniş
alan alçak boylu korkulukla çevrilidir.
1980 yılında 9m x 9m’lik türbenin yanına 9m x 8m’lik alana cami yapılır.
Cami ve bitişiğindeki türbe çinilerle
süslüdür. Yerler kırmızı taşlarla örülmüştür. Arka bahçe etrafındaki beş
yuvarlak çember Ehl-i Beyt’i simgeler.
Dergah ve türbe bir avlu merkezindedir. Bu avlu içerisinde türbe, dergah evi dışında semah alanı, cami, on
altı kabrin bulunduğu aile ve ihvanla-
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F.5: Aile ve İhvan Mezarlığı

Sonuç
Yaşamı boyunca türlü eğitimlerden geçmiş olan Hak Halili on üç yaşında ilim için gurbete çıkmış ilmini
tamamlayıp başmüderris olduktan
sonra çileye girmiştir. Hak Halili çilesini doldurunca Hz. Muhammed’i
gördüğü bir rüya sonrası hocası tarafından icazetini, Hz. Muhammed’den
aldığı müjdesiyle şereflenir; üstelik
bu rüya onu “Hak” mahlasına kavuşhttp://www.millifolklor.com
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turur. Mevlevî, Nakşibendî ve Kadirî
şeyhliklerini yapma icazetine kavuştuğu için kendisi şeyhü’l ekber olarak
da anılır.
Ordu komutanı ile ters düşen fikirleri hasebiyle sürgüne gönderilmiş,
sürgün yıllarında şehzadelere hocalık
yapmış ve altmışlı yaşlarda da değerli
bir birikimle memleketine geri dönmüştür. Memleketindeki ulemalar
tarafından kıskanılarak istenmemiş,
saraya bile şikayet edilmiştir.
Hak Halili vefat etmeden yedi ay
evvel kızı Zehra’ya icazet verir. Kızı
artık Bacı, Ana, Şıh Kızı mahlaslarıyla anılır. Henüz on dört yaşında bu
muazzam yükü omuzlayan Zehra Bacı
babasından adeta çilesini de icazet
almıştır. O da yine çevre ulema tarafından “tarikatçı” propagandasıyla
mahkemeye verilir. Belli süre demir
parmaklık arkasında kalır. Zehra Bacı
Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Mustafa Kemal ve ordusuna türlü yardımlarda bulunur.
Hak Halili/Zehra Bacı Dergahı insan sevgisini temel alan bir ahlak yapısını benimsediği görülmüştür. Zikir,
semah ve muhabbet kültürünün zemini Emirdağ’ın Karacalar Köyü’nden
Anadolu ve Ege’ye uzanan bir coğrafyaya yayılır.
Bugün türbe ve dergah saygı ile
korunmaktadır. Geniş bir alana kurulmuş olan Dergah’ta türbe, cami,
semah alanı, müze, ihvan ve aile mezarlığı, dinlenme odaları, çam ağaçlarıyla bezenmiş geniş bir çamlık ve
ona sırtını yaslanış dinlenme köşeleri
kişiye farklı bir atmosfer sunar. Bu
atmosferin bir özelliği de renklere ve
dekora hep derin manalar yüklenmesidir. Yılın belli zamanlarında iki bini
aşkın ziyaretçiyi konuk eden dergah,
hem namaz hem niyaz hem de sazla
http://www.millifolklor.com

sözün birlikteliğinde insanların bugün
sağlamakta zorlandığı barışı tüm tazeliğiyle gönüllere sunmaktadır.
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KIRIM TATAR NİNNİLERİNDE “VATAN KIRIM” VE
“GÖKBAYRAK” KAVRAMLARININ İŞLENMESİ
Işılay IŞIKTAŞ SAVA*
Giriş
Ninniler için yapılan tanımlamalarda aşağı yukarı benzer şekillerde kullanılan
“çocukları uyutmak için ezgi ile söylenen dörtlükler, manzum ve mensur sözler (Çelebioğlu 1982: 9, Artun 2000:47)” gibi genel ifadelerden ninnilerin öncelikli vazifesinin
bebeği uyutmak olduğu algılanmaktadır. Ancak Necati Demir, “Beşikteki Eğitim Aracı: Ninni” adlı yazısında ninnilerin bebekleri uyutmanın yanında onları eğlendirmek,
sevmek ve iletişim kurmak için de söylendiğine dikkat çekerek, gözden kaçırılan asıl
konunun ninnilerin eğitim yönü olduğunu vurgulamadır (Demir: 2009).
Ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle birlikte ninniler, bir anne
daha doğrusu kadın edebiyatı mahsüllerinden, belki en eski ve devam edegelen şifahi
edebiyat ve musiki kültürümüzün en zengin dallarından birisi (Çelebioğlu 1982: 18)
olması bakımından da ehemmiyet taşımaktadır.
Anne Edebiyatı, Anne Türküsü, Beşik Türküleri gibi farklı başlıklarda da değerlendirilen ninniler; ilk bakışta anne ile bebek arasında iletişimi sağlayan, annenin dileklerini, çocuğunun geleceği ile ilgili temennilerini aktaran bir edebî tür gibi
görünse de ninniyi söyleyen annenin veya özellikle son dönemlerde ninnileri kaleme
alan müellifin, mensubu olduğu milletin başından geçen hadiselerin onlarda bıraktığı
derin izlerden etkilenmesi sebebiyle bazen de millî özellikler taşır.
Bilindiği gibi Kırım Tatarları, 18 Mayıs 1944’te vatan Kırım topraklarından hayvan vagonlarına istiflenerek aç susuz perişan bir vaziyette, Orta Asya’ya bilhassa
Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Sürgün yerlerinde bırakın milliyetçilik yapmaları, kültürlerini yaşatmaları; vatanları Kırım’ın adını anmaları bile yasaklanmıştır. Ancak,
halkın hafızasında, gönlünde yaşattığı millî duygular, zaman zaman şairleri tarafından da dile getirilen ninnilerde kendini gösterir.
1783’te Rusların Kırım’ı işgal etmesi ve Kırım Hanlığı’nı fiilen ortadan kaldırması, Kırım Tatarları için karanlık günlerin başlangıcı olmuştur. Felaketli günler Çar
ordusu, Bolşevik ordusu ve Alman ordusunun Kırım’ı ele geçirmesiyle Birinci Dünya
Savaşı sırasında da devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 18 Mayıs 1944’te
hayvan vagonlarına doldurularak günlerce aç susuz, insanlık dışı muamelerle Orta
Asya içlerine sürülmeleri Kırım Tatarları için kelimenin tam manasıyla bir soykırım
olmuştur. 1989’dan itibaren vatan Kırım’a dönmeye başlayabilen Kırım Tatarları,
her türlü zorluğa rağmen, millî kimliklerini koruyup gelecek nesillere aktarmanın
yollarını aramaktadırlar. Bu yollardan en etkili olanı, halkın hafızasında, gönlünde
yaşattığı millî duyguları, ninniler kanalıyla nesillere aktarmak olmuştur. Zaman zaman Kırım Tatar şairleri de yazdıkları ninniler vasıtasıyla vatan, millet, bayrak gibi
kültür unsurlarını yaşatmışlardır.
*

Araş. Gör. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü, isilay@gazi.edu.tr
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Ninnilerde “vatan”, “Kırım”, “gök bayrak” gibi kavramların değerlendirildiği
çalışmamızda yararlandığımız, “Ayneni kitaplı CD” de bu çabaların bir ürünüdür.
Bu CD’li ninni kitabı, Kırım’da yayın yapan Meydan radyosu ve ART televizyonu ile
Türkiye’deki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
Kırım Tatar Ninnilerinde “Vatan Kırım” ve “Gökbayrak” Kavramları
Vatanlarından sürülen Kırım Tatarları, vatansız kalmanın tesiriyle, yazılı edebiyatlarında olduğu gibi sözlü edebiyatlarında da “Vatan Kırım” tabirini ısrarla kullanmış, gelecek nesillerde vatana sahip olma gibi duyguları canlı tutmaya çalışarak,
vatan sevgisini yerleştirmişlerdir. Halk arasında olduğu gibi edebiyatta da vatanlarını “Yeşil Ada” tabiriyle ifade etmek, Kırım Tatarları için sıkça karşılaşılan bir
durumdur.
Kırım adı, Kırım Tatar ninnilerinde daha doğrusu müellifi bilinen üç ninnide
coğrafî bir yer olmaktan çok, “Vatan” kavramıyla özdeşleştirilmiş ve çoğunlukla birlikte kullanılmıştır. Sürgün yerlerinde, bırakın vatanları Kırım’a dönmeyi, vatanlarının adını anmaları bile yasaklanan Kırım Tatarları için Vatan kavramı ancak Kırım
adı ile birleştiğinde mânâsına kavuşmaktadır.
Kırım Tatar ninnisi yazan şairlerden biri olan Sabriye Erecepova, 1912’de
Kırım’da Hoca kasabasında doğmuş, 1932’de Kırım radyosunda halk şarkılarını söylemiş, 1940’ta Kırım Özerk Cumhuriyeti “Ünlü Şarkıcısı” (bir nevi Devlet Sanatçısı)
unvanını almış bir sanatçıdır. (KARAŞ 2007). Ancak ne yazık ki, o da bütün halkı gibi
18 Mayıs 1944’te vatanı Kırım’dan sürgün edilerek Özbekistan’da yaşamaya mecbur edilmiştir. Sanatçı, vatanından çok uzakta, Özbekistan’da 1977’de vefat etmiştir. Vatandan ayrı kalmanın acısını yüreğinde hisseden şair, bu toprakların gerçek
sahibinin Kırım Tatarları olduğunu, yazdığı ninni vasıtasıyla anlatmıştır. Vatanları
Kırım’a sahip olabilmek için, yetişen her neslin bir öncekinden bilgi ve donanım bakımından daha iyi olaması gerektiğini ve vatan Kırım’ın bu yeni nesillerle gelişeceğini
S. Erecepova’nın ”Beşik Yırı” adıyla yazdığı ninninin şu dizelerinden öğreniyoruz:
İsteğim bar, büyü âlim ol, evlâdım,
İstegim bar- ös, alim ol, evlâdım,
Yerin, göğün gizli sırlarını öğren, bak,
Yerniñ, kökniñ gizli sırın ögren, baq,
Bahtlı ol bu dünyada, ninni,
Bahtlı ol bu dünyada, ayneni,
Senindir yeşil ada, güzel Kırım.
Seniñdir yeşil ada- güzel Qırım,
Yaşlandığımda hayatımın direği sensin,
Qartlığımda ayatıma direksiñ
Sen hem bana, hem vatana gereklisin,
Sen em maña, em Vatanğa kereksiñ
Namuslu ol, gerçekten cesur ol,
Namuslı ol, aqiqaten cesür ol,
Vatanda sana, oğlum açıktır yol. *
Vatanıñda saña, oğlum açıq yol.
A-10
Kırım’ın Kırım Tatarları için vatan olduğunu en iyi vurgulayan ninnilerden biri
de hiç şüphesiz Şakir Selim’in kaleminden dökülen “Ayneni” adlı eserdir. Bu ninninin
üçüncü dörtlüğünde Kırım’ın vatan olduğu şu şekilde ifade edilmektedir:
Ay-ya, ay-ya, ay-ya...
Ayya, ayya, ayya...
Batır kibi yür, qozum,
Kahraman gibi yaşa, kuzum,
Ana yurtuñ Qırımda.
Ana yurdun Kırım’da.
Sensin canım ve közüm,
Sensin canım ve gözüm,
Sensin menim yırımda.
Sensin benim şarkılarımda.
Ay-ya ay-ya ay-ya...
Ay-ya ay-ya ay-ya...*
A-14
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Görülüdğü gibi şair, çocuğunun ana yurdunda yani Kırım’da kahraman bir şekilde yaşamasını temenni etmektedir. Bu dizelerin sahibi Şakir Selim, 1942’de Kırım’ın
Akşeyh Rayonu’nun Büyük As köyünde doğmuştur. Şair, 18 Mayıs 1944’te henüz iki
yaşındayken ailesiyle birlikte, Kırım Tatar halkının kötü kaderini paylaşarak, vatanı Kırım’dan Özbekistan’a sürgün edilmiştir. Uzun yıllar Özbekistan’da yaşadıktan
sonra, ancak 1989’da Vatan Kırım’a dönme imkânı bulmuştur. (ŞAMİL 2009). Kırım
Tatarlarının en meşhur şairlerinde olan Şakir Selim, hayatı boyunca vatanının hasretini çekmiş, kendinden sonra gelen Kırım Tatar nesillerinin Kırım’ı vatan olarak
tanımalarının ninniler vasıtasıyla mümkün olacağına inanmaktadır.
M. Safet’in sözlerini kaleme aldığı “Ayneni” adlı ninnide, halkının ve vatanının
geleceği için Kırım’da güzel günler dilerken, Vatan Kırım ile ilgili şu cümleleri kullanır:
Yuquğa daldı Çadırdağ,
Uykuya daldı Çadırdağ,
Karlarla örtüldü,
Qarğa örtüldi.
Meyvağa toldı, bağça-bağ,
Meyvalarla doldu, bağ bahçe,
Dallar bükildi.
Dallar eğildi.
Aziz yurdum, Vatanım,
Aziz yurtum, Vatanım,
Mübarek yerim.
Mübarek yerim.
Her bir damla suyun da
Er bir sub yutumıñ da
Helâldir Kırım.
Elâldir Qırım.
A-17
Ninninin bu bölümünde “Aziz yurt, vatan, mübarek yer” olarak tanımlanan
mekân Kırım’dır. Şair burada Kırım’ın en meşhur dağlarından Çatırdağ’ı da insana
benzetmiştir. M. Safet’e göre vatan Kırım’ın her bir damla suyu helâldir.
Aynı ninninin devamında Kırım Tatarlarının Kırım Hanlığı döneminde yaşadığı
altın çağlara atıf yapılarak, millî sembolü olan tarak tamgalı gök bayrak da şöyle
anılır:
Tüşüñe kelsinler
Rüyalarına gelsin,
Gürdeli ve altın zamanlar, kelsin.
Şaşalı ve altın zamanlar, gelsin.
Avada dalğalansın,
Havada dalgalansın,
Tamğalı, şüretli kök sancaq.
Tamgalı, şöhretli gök sancak.
Bağrında balalar,
Bağrında yavrular,
Büyüsin, köklerde qanat kersin.
Büyüsün, göklerde kanat gersin.
Kelecek nesiller,
Gelecek nesiller,
Vatanım-yurtumnı saqlaycaq.
Vatanımı, yurdumu koruyacak.
A-17
Gökbayrak ki, Kırım Tatarlarının millî bayrağıdır. Kendini 1917 Kurultayı’nın
vasisi olarak kabul eden 30 Haziran 1991’de toplanan Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın
“Kırım Tatar Halkının Millî Bayrağı ve Millî Marşı” hakkındaki kararı şu şekildedir:
“Kırım Tatar Halkının millî bayrağı, direğe bağlanan kenarında üst tarafta antın
tamgası olan dört köşeli gökmavidir. Bayrağın eninin boyuna oranı ½’dir.” (EMEL
1991:10).
Gökbayrak ve onun üzerindeki Tarak Tamga’nın, Kırım Tatarlarının millî sembolü olarak kullanılmasıyla ilgili Hakan Kırımlı “Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve
Millî Hareketler (1905-1917)” adlı kitabında: “Sonraları muhtemelen 1917 ortalarında, Kırım Tatarlarının ve bağımsız Kırım devletinin bayrağı olmak üzere “Gökbayrak”
bugün kullanılmakta olan şekliyle, yani gök mavisi bir zeminin sol üst köşesine Kırım
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hanlarının altın “Tarak Tamga”sı yerleştirilmiş olarak düzenlendi. Hanlık döneminde kalan bazı maddî eser ve belgelerde hâlâ rastlanabilen Tarak Tamga, tarihî köklere dayandırılan bir Kırım Tatar kimliğini vurguluyordu. Mavi zemin ise geniş Türk
kimliğinin bir sembolü olarak o zamanki İstanbul’un Türkçü çevrelerinden etkilenilerek kabul edilmişti.” Şeklinde bilgi vermektedir. (KIRIMLI 1996: 208). Ayrıca Osman
Akçokraklı’nın “Kırım’da Bayrak Meselesi” adlı makalesinde de Tarak Tamga’nın
Kırım Hanlığı zamanında Geray hanedanı tarafından kullanıldığı ve Geray akçaları
üzerinde bu tamgaların basıldığı anlatılmaktadır. (AKÇOKRAKLI 1918:114).
Kırım Hanlığı (1442-1783) zamanından beri Kırım Tatarlarının millî sembolü
olarak kullanılan Tarak Tamgalı Gökbayrak’ın, Kırım Tatar ninnilerinde de yer alması da millî bilincin yeni nesillerde uyandırılmasında yardımcı bir unsur olarak
düşünülebilir.
Sonuç
Yukarıda incelemeye çalıştığımız Kırım Tatar ninnilerinde, “genel anlamıyla
bebeği uyutmaya yardımcı olmak, onu sakinleştirmek amacıyla belli bir ezgi ile söylenen manzum eser” tanımının yanında başka yönlerinin de olduğu anlaşılmaktadır.
Bir çok araştırmacının dile getirdiği gibi 0-6 yaş arası çocuklarda anadilin gelişmesinde ninniler önemli bir rol oynamaktadır. Çocuk, bu dönemde ninnileri dinlerken
farkında olmasa da duyduğu kelimeler, cümleler sayesinde dil öğreniminde önemli
bir başlangıca adım atmış olur. Çocuğun öğrendiği ilk dil, annesinden duyduğu dildir
ve onunla beraber çevresindekilerin de dilini öğrenmiş olur. Abdülkadir Karadayı
“Ninnilerin Çocuğun Gelişim Alanlarına Katkılarının İçerik Açısından İncelenmesi” adlı makalesinde, ninnilerin anadilin öğrenilmesine ve güçlenmesine nasıl katkı
sağladığını şöyle açıklar: “Ninnilerin görünüşte bebekleri uyutmak, dinlendirmek ve
pasif hâle getirmek gibi bir fonksiyonu olduğu düşünülse de aslında yeni doğanın dil,
düşünce, müzik/ritmik, sosyal, kişilik gelişimlerini şekillendiren ilk öğrenci/öğretmen deneyimi olduğu çıkarılabilir. Ninnilerde dil uyumunu sağlamak için çeşitli söz
sanatlarından, ölçü ve uyaktan yararlanıldığı, bu nedenle de anadilin gelişmesine
önemli katkılar sağladığı söylenebilmektedir.” (Kabadayı 2009: 278). Ninnilerin dil
öğrenimindeki önemi Kırım Tatar ninnilerinde de görmekteyiz. Kırım Tatar Türkçesi, Kırım Tatarlarına unutturulmaya çalışılan bir dildir. Kırım Tatarları, başlarından
geçen facialara, vatan Kırım’dan yıllar boyu ayrı kalmalarına ve bugün maddî manevî
imkânsızlıklara rağmen dillerinin yaşamaya ve yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple Kırım Tatar Türkçesiyle yapılan her türlü çalışma, ayrı bir önem taşımaktadır.
2011’de Kırım’da Türkiye’den de yapılan yardımlarla çıkarılan ninni CD’si ve içindeki
kitapçığıyla Kırım Tatar Türkçesininin yeni nesillere aktarılması bakımından sevindirici bir gelişmedir.
Sözlü veya yazılı halk edebiyatı ürünleri, birer edebî malzeme olmalarının yanında toplumların içinde yaşadığı kültürün ve medeniyetin mirasını koruyup gelecek
nesillere aktarmaları yönüyle de nesiller arası köprü vazifesi görürler. Sözlü edebiyatın mühim türlerinden biri olan ninniler de çoğunlukla annelerin dilinden çocuğa
doğru akan bir nehirdir. Geçtikleri yollardan toplanan her malzeme suya karışıp vardığı denizde birikir. İşte annelerin de yaşadıkları, duydukları, gördükleri, öğrendikleri her tecrübe, her gelenek unsuru, her kültürel değer ninnilerle annenin ağzından
çocuğa dökülür. Bu durumu Sinem Toker, “Türkçenin Anadili Olarak Öğretiminde
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Ninni ve Tekerlemelerin Yeri” adlı makalesinde şu şekilde değerlendirir: “Türk aile
yapısı, örf, âdet ve gelenekleri, dinî inanış, yaşam şartları, aile içindki ilişkiler, bebeğe
duyulan sevgi ve daha pek çok şey ninniler vasıtasıyla çocuklara aktarılmaktadır.”
(Toker 2011: 26).
Bu bilgilerden hareketle incelediğimiz Kırım Tatar ninnilerinde Çadırdağ, Kırım gibi özel yer adları da yıllarca vatan Kırım’dan ayrı kalan Kırım Tatarlarının
aklında ve kalbinde hiçbir zaman unutulmamış kavramlar olduğundan, bilinçli bir
şekilde ninnilerde konu edilmiş, yeni nesillerin bu adları öğrenmeleri sağlanmaya
çalışılmıştır.
Bağ, bahçe, yayla, dağ ve deniz gibi tabiatta sıradan gibi gözüken yerler Kırım
Tatarları için özellikle Sovyet Rusya zamanında sürgüne gönderildikten sonra vatan
Kırım’ı hatırlattığı için yasaklanan manevî kavramlar arasındadır. Bu sebeple Amil
Çelebioğlun’un “Türk Ninni Hazinesi” kitabındaki “Ninnilerle İlgili Şiirler” başlığının
altında yer alan “Ninni İlhâmıyla Yazılan Şiirler” (Çelebioğlu 1982) maddesinin tanımına girebilecek olan müellifi belli üç ninnide “Vatan, Kırım, Tarak Tamgalı Gökbayrak” gibi manevî kavramlar farklı tabiat unsurlarıyla birlikte belirgin bir şekilde
işlenmiştir. Çünkü bu müellifler, 18 Mayıs 1944’te vatan Kırım’dan türlü eziyetlerle
bir gecede sürgün edilen ve vatanlarından yıllarca ayrı kalmaya mecbur bırakılan
Kırım Tatarların evlâtları olarak gittikleri topraklarda vatanlarını, Kırım’ı, bayraklarını unutmamışlar; yazdıkları eserlerde onları yaşatmaya gayret göstermişlerdir.
Özellikle de yeni yetişen nesilde millî bilinci uyandırmak, manevî değeri yüksek olan
vatan, bayrak gibi kavramları onlara öğretmek isteyen bu müellifler, büyük bir ihtimalle ninnilerin çocuklar üzerindeki tesirini düşünerek, yazdıkları ninnilerde de bu
kavramları özellikle kullanmayı tercih etmişlerdir.
BEŞİK YIRI
NİNNİ
Sabriye ERECEPOVA
Sabriye ERECEPOVA
Geceleri beşigiñniñ başında,
Geceleri beşigiñniñ başında,
Baht dolu saatlerim keçirem.
Baht dolu saatlerim keçirem.
Seni sağlam yaşasın dep, ayneni,
Seni sağlam yaşasın dep, ayneni,
Saña temiz Ana sütün içirem.
İstegim bar- ös, alim ol, evlâdım,
Yerniñ, kökniñ gizli sırın ögren, baq,
Bahtlı ol bu dünyada, ayneni,
Seniñdir yeşil ada- güzel Qırım,
Qartlığımda ayatıma direksiñ
Sen em maña, em Vatanğa kereksiñ
Namuslı ol, aqiqaten cesür ol,
Vatanıñda saña, oğlum açıq yol.
(Ayneni sayfa: 10)
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Saña temiz Ana sütün içirem.
İsteğim bar, büyü âlim ol, evlâdım,
Yerin, göğün gizli sırlarını öğren, bak,
Bahtlı ol bu dünyada, ninni,
Senindir yeşil ada, güzel Kırım.
Yaşlandığımda hayatımın direği sensin,
Sen hem bana, hem vatana gereklisin,
Namuslu ol, gerçekten cesur ol,
Vatanda sana, oğlum açıktır yol.*
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AYNENİ

Şakir SELİM

Ay-ya ay-ya ayneni,
Ay-ya ay-ya ayneni,
Menim balam bal tatır,
Yumşaq töşekte yatır,
Menim balam bal tatır,
Yumşaq töşekte yatır,
Ay-ya, ay-ya, ay-ya...
Yuqla-yuqla, bebiyim,
Yuqla, tatlı sabiyim.
Tatlı tüşler körersiñ,
Tezden öser büyürsiñ,
Tatlı tüşler körersiñ,
Tezden öser büyürsiñ,
Ay-ya, ay-ya, ay-ya...
Batır kibi yür, qozum,
Ana yurtuñ Qırımda.
Sensin canım ve kozüm,
Sensin menim yırımda.
Ay-ya ay-ya ay-ya...
(Ayneni sayfa: 14)
AYNENİ
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Ayya, ayya, ayneni...
Ayya, ayya, ayneni...
Benim yavrum bal tadar,
Yumuşak döşekte yatar,
Benim yavrum bal tadar,
Yumuşak döşekte yatar,
Ayya, ayya, ayya...
Uyu uyu bebeğim,
Uyu, tatlı küçüğüm.
Tatlı rüyalar görürsün,
Hemen yetişip büyürsün,
Tatlı rüyalar görürsün,
Hemen yetişip büyürsün,
Ayya, ayya, ayya...
Kahraman gibi yaşa, kuzum,
Ana yurdun Kırım’da.
Sensin canım ve gözüm,
Sensin benim şarkılarımda.
Ay-ya ay-ya ay-ya...*

Şakir SELİM

NİNNİ
M. SAFET

Yuquğa daldı Çadırdağ,
Qarğa örtüldi.
Meyvağa toldı, bağça-bağ,
Dallar bükildi.
Aziz yurtum, Vatanım,
Mübarek yerim.
Er bir sub yutumıñ da
Elâldir Qırım.
Aziz halqım,
Muqaddes yerim,
Aydın da olsun,
Seninçün yarın.
Eyi qısmet,
Bahtlı künler
Sen de göreceñ.
Kün qondı
Tañğace
Hayırlı gece.
Tüşüñe kelsinler
Gürdeli ve altın zamanlar, kelsin.

NİNNİ

Uykuya daldı Çadırdağ,
Karlarla örtüldü,
Meyvalarla doldu, bağ bahçe,
Dallar eğildi.
Aziz yurdum, Vatanım,
Mübarek yerim.
Her bir damla suyun da
Helâldir Kırım.
Aziz halkım,
Mukaddes yerim,
Aydınlık olsun
Senin için yarın.
Hayırlı kısmet,
Bahtlı günler
Sen de göreceksin.
Gün/güneş kondu
Tan vaktine kadar,
Hayırlı gece.
Rüyalarına gelsin,
Şaşalı ve altın zamanlar, gelsin.

M. SAFET
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Avada dalğalansın,
Tamğalı, şüretli kök sancaq.
Bağrında balalar,
Büyüsin, köklerde qanat kersin.
Kelecek nesiller,
Vatanım-yurtumnı saqlaycaq.
Bağlama:
Kökte aynıñ ziyası,
Saça yerge şavlesin,
Yel yavaştan
Yorğun yerniñ
Beşigin sallay.
Oynaq deñiz dalğası
Saqlay yalı yuqusın,
Kele-kete
Yorğun yerge
Ayneni yırlay.
(Ayneni sayfa: 14)

Havada dalgalansın,
Tamgalı, şöhretli gök sancak.
Bağrında yavrular,
Büyüsün, göklerde kanat gersin.
Gelecek nesiller,
Vatanımı, yurdumu koruyacak.
Bağlama:
Gökte Ay’ın aydınlığı,
Saçıyor yere ışığını,
Rüzgâr yavaştan
Yorgun yerin
Beşiğini sallıyor.
Oynak deniz dalgası,
Saklıyor yalı uykusunu,
Gele gide
Yorgun yere
Ninni söylüyor. *

* İşareti ile belirtilen yerler Kırım Tatarca metnin Türkiye Türkçesine tarafımızca aktarıldığını göstermekedir.
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ÇEVİRİLER /TRANSLATIONS

FOLKLORUN ÜÇ İŞLEVİ HALK BİLİMSEL TANIM OLARAK
GELENEKSEL İŞLEVSELCİLİK*
Yazan: Elliott ORING**
Çeviren.: Aslı BÜYÜKOKUTAN***
Gittikçe daha fazla halk bilimci,
esasında bilimsel bir sorgulamayla iştigal ettikleri düşüncesini paylaşmaktadır. Gerçekten de yakın bir zamanda
“halk bilimi” teriminin benimsenmesi,
yalnızca halk bilimi ürünleri ve onların incelenmesi arasındaki ayrımın
yapılmasını değil, aynı zamanda bu
çalışmanın bilimsel niteliğinin tanımlanmasını da sağlar. Yine de halk
bilimcinin yöntem biliminin mevcut
bilimsel öz-imajını haklı çıkarıp çıkarmadığı konusu şüphelidir. Kenneth
Kenter’ın halk bilimi araştırmalarında hipotezlerin rolünü incelemesi bir
ölçüde bu imajın geçerliliğini sorgulamaktadır.1 Burada niyetim, halk
bilimsel açıklamaların genel bir türü
olan işlevsel açıklamayla bu konunun
üzerine gitmektir. Bu çalışma, yeni
olan pek az şey içerir, çünkü sosyal bilimlerde işlevsel açıklamaların analiz
ve eleştirisi otuz beş yıldır aralıksız
*

devam etmektedir. Fakat öyle görünüyor ki, az sayıda halk bilimci bu tartışmanın yöneliminden haberdar ya da
en azından ilgilidirler. Bu tartışmayla
ilgili bilinenlerin, çok sayıda halk bilimsel açıklamanın bilimsel temelini
anlamada gerekli olduğunu düşünüyorum.
“İşlev” terimi farklı şekillerde
kullanılmaktadır ve terimin en az
altı yan anlamı tespit edilmiştir.2
Halk biliminde işlevsel analiz temelde A.R. Radcliffe-Brown ve Bronislaw
Malinowski’nin (kültürün bilimsel
kuramları) çalışmalarında önerdiği
açıklamalardan kaynaklandığı için
tartışmamızı bu kuramsal anlayışlarla sınırlayabiliriz.
Radcliffe-Brown’ın topluma işlevsel yaklaşımı, organizmal bir modele
dayanır. Eğer doğa bilimlerinden olan
biyolojide işlevsel yaklaşımın bir değeri varsa, kendi doğal toplum biliminde

Elliott Oring, “Three Functions of Folklore. Traditional Functioanlism as Explanation in Folkloristics”,
The Journal of American Folklore, 89/351, (1976), pp. 67-80. Bu çalışmanın sadeleştirilmiş hali, 1973
yılının Kasım ayında, “American Folklore Society Meeting”, Nashville, Tennessee’de ilk kez okunmuştur.
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Journal of Folklore Research ve Humor: International Journal of Humor Research dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. The International Society for Humor Studies (2000-2001) ve Amerikan Folklor
Kurumu (2000-2003) yönetim kurulları üyesi olmuştur. American Folklore Society ve Finnish Academy
of Science and Letters’a üye seçilmiştir. Prof. Oring, American Anthropological Association, American
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and Folklore Genres: A Reader (1989); Jokes and Their Relations (1992); Engaging Humor (2003) (http://
www.calstatela.edu/academic/anthro/eoring.htm)
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de aynı verimlilikte kullanılabileceğini düşünmüştür. Bu bakış açısını temel alarak Radcliffe-Brown, toplum
hayatıyla organik hayat arasında geniş bir benzerlik ortaya koymuştur.
Fizyolojide işlev, organizmanın yapısı
ile yaşam sürecinin bağlantısıdır. İnsan bedenindeki yaşam süreci, yapının çalışmasına bağlıdır (yani yaşam
süreci yapının işlemesidir). Yine de
işlevin etkinlikten ayırt edilmesi gerekir. Midenin etkinliği, sindirim sıvıları salgılamaktır. O etkinliğin işlevi ise
gıdayı kan tarafından emilip dokulara
aktarılabilecek şekilde değiştirmektir.
Eğer mide işlevini durdurursa, yaşam
süreci sona erecektir ve yaşayan bir
yapı olarak yapının devamlılığı son bulacaktır. Bu nedenle işlev, kısmi bir etkinliğin, parçası olduğu toplam etkinliğe yaptığı katkıdır denebilir. Bundan
dolayı, belirli toplumsal kullanımların
işlevi de sosyal yapının sürekliliğine
yaptığı katkı, yani toplumun yaşam
sürecinin sürdürülmesidir. Bu nedenle, bir suçun cezalandırılması ya da
kayınvalideden kaçınma gibi tekerrür
eden herhangi bir etkinliğin işlevi,
toplumsal yapının devamlılığının korunmasına yaptığı katkıdır. 3
Malinowski’nin kültüre dair işlevsel anlayışı, Radcliffe-Brown’ınkinden
önemli ölçüde farklılık gösterir. Belki de Malinowski, Radcliffe-Brown’ın
Fransız toplum bilim ekolünde gelişmekte olan organizma ötesi kültür
anlayışından rahatsızlık duymuş ve
bu nedenle bireye odaklanan bir kültür kuramı öne sürmeye çalışmıştır.
Malinowski, kültürün tepki verdiği
bir biyolojik ihtiyaçlar sistemi oluşturmaktadır. Bu yanıtlar, bireye sırasıyla ikincil ve sonradan oluşturulmuş
zorunluluklar (yardımcı ihtiyaçlar) ve
kültürün oluşturması gereken sem-
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bolik ve birleştirici ihtiyaçlar yüklemiştir.
Malinowski’nin
bireyin
ihtiyaçlarına çok fazla önem verip
vermediğini bilmek zordur, çünkü o
antropoloji kavramından rahatsızlık
duyuyordu ya da bireysel biyoloji ve
psikolojiye indirgenememiş bir işlevsel teorinin kabul edilemez bir teleoloji
(ereksellik) içerebileceğini anlamıştı.
(Burada amaç, Malinowski’nin kendi
kuramlarında da teleolojik sorunların
çıkma ihtimalini reddetmek değildir).
Bu nedenle, kültürün çeşitli yanlarının işlevleri, Malinowski’ye göre çeşitli
biyolojik ihtiyaçların karşılanmasıdır.
Bu ihtiyaçlara tepki olarak diğer ihtiyaçlar ortaya çıkar ki, bireyin varlığını
devam ettirmesi için bunları gidermesi gerekir.4
Raddcliffe-Brown
ve
Malinowski’nin yaklaşımları arasındaki farklılıklar, ilkel toplumlarda eşleri hamile olan erkeklere uygulanan
ritüel yasakların işlevsel açıklamaları
karşılaştırılarak en iyi şekilde örneklendirilmektedir. Malinowski, ilkel
toplumlarda doğumun tehlikeli bir
olay olduğuna işaret eder. Hem anne
hem de çocuk için tehlike söz konusudur. İlkel toplumlar, bu olayın üstesinden gelebilecek hiçbir bilimsel araca
sahip değildir. Başarılı bir doğumun
sağlanması, uygulama ve teknolojik
imkânlarının ötesindedir. Bu nedenle,
ilkel babada yüksek oranda bir endişe
olması beklenir. Elinden hiçbir şeyin
gelmediği bir durumla yüzleşmektedir. Doğum işlevi ile ilgili belirli gıda
tabuları da babanın endişesini azaltmak içindir; sanki tehlike düzeyini
azaltan bir şey yapıyormuş gibi hissetmesi sağlanmaktadır.
Raddcliffe-Brown’ın yaklaşımı ise
tam tersidir. Ritüel yasakların işlevinin “endişeyi” azaltmaktan çok, endihttp://www.millifolklor.com
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şe yaratmak olduğu tezini savunur.
Yasaklar olmasaydı bu endişe hissedilmezdi. Babanın olaya olan ilgisinin sembolik ifadesi olması açısından
ayin sembolik bir değere sahiptir. Bu
durumdaki bir adam, belirtilen toplumda bu şekilde davranmalıdır, çünkü insanlar ancak endişe ve alakanın
paylaşılması ile toplumu oluşturan
bu kurumlar aracılığıyla birbirlerine bağlanırlar. 5 “Aslında biz korku
ve endişelerimizde hatta umutlarımızda bile içinde yaşadığımız (deyim
yerindeyse) toplum tarafından şartlandırılırız. Ve çoğunlukla umut ve
korkuların paylaşılması ile ortak ilgi
diye adlandırdığım olay ve olasılıklar sayesinde insanlar kalıcı ya da
geçici olarak aynı kurum altında toplanırlar.”6 Hem Malinowski’de hem
de Radcliffe-Brown’da işlevsel açıklamaya verilen önemin farklı olduğu
açıktır. Malinowski’ye göre, psikolojik
işlev önceliklidir ve bütünleştirici toplumsal işlevler ikinci sıradadır. Bu nedenle büyüyü tartışırken Malinowski
der ki;
Büyüye çok güvenilir, çünkü onun
pragmatik gerçeği psikolojik, hatta fizyolojik etkisiyle tasdik edilmektedir.
Çünkü, şeklinde ve ideolojisinde ve yapısında büyü, insan bedeninin doğal
süreçlerine karşılık gelir…. İnsanoğlunun özel, geleneksel, standartlaştırılmış yollarla doğa güçlerini kullanmasının sadece sübjektif olarak doğru
olmadığına dair olan inanç… fakat
toplumsal işlevi sebebiyle ek delil taşır.
Büyü yalnızca bütünleştirici bir güç
sağlamaz, aynı zamanda toplumu düzenleyici etkisi de vardır. 7
Malinowski’nin toplum bilimsel
mit, İlkel Psikolojide Mit, kuramıyla ilgili ünlü ifadesine değinmek için
belirgin olmasalar da iyi kuramsal
http://www.millifolklor.com

sebepler vardır. 8 Bununla birlikte,
Radcliffe-Brown’a göre bütünleştirici
işlevlerin psikolojik olanlardan açık
bir şekilde daha büyük bir önemi vardır: “Ayinlerin… tatminkâr bir incelemesi, yalnızca görünür amaçlarının
ve psikolojik işlevlerinin göz önüne
alınması ya da ritüelleri gerçekleştiren bireylerin dürtülerinin analizini
temel alarak değil, onların anlamı ve
toplumsal işlevlerinin keşfini temel
alarak yapılmalıdır.” 9 Farklı şeylere
odaklanmalarına rağmen her iki kuramcı da hem toplumsal hem de psikolojik düzeylerin incelenmesinin önemini itiraf etmelidir. Radcliffe-Brown,
sosyal kalıpların işlevlerini psikolojik
çıkarımlar olmadan ayırt edemez ve
Malinowski, psiko-fizyolojik ihtiyaç
ve tatminlerin kolektif doğasını, bu
tatmin oluşların toplumsal sonuçları
olmadan açıklayamaz.
Bu nedenle işlevselcilik (1) sosyokültürel kalıpların bunları uygulayan bireylerin bilinçli niyetlerinden
bağımsız olan sonuçları olduğunu,
(2) bu neticeler ışığında bu kalıpların
açıklanıp anlaşılabileceğini ve (3) bu
sonuçlar katkıda bulunmaları ve birey
ya da toplumun bütünlüğü ve işler durumunda bulunması için gerekli olması şartıyla açıklayıcıdır. “Geleneksel
işlevselcilik” terimi, yalnızca bu önermeler takımını kapsar.10
Bu temel açıklayıcı model, halk
bilimcilerce kendi sosyokültürel fenomenlerini açıklama teşebbüslerinde
kabul görmüştür. Halk bilimcilerin
sorunu, William Bascom’un iyi bilinen
“Folklorun Dört İşlevi”nde kısaca ifade edilmiştir:
Halk bilimi ve kültürün diğer
yönleri arasındaki ilişkinin sorunu iki
yönlüdür… Masallardaki ve mitlerdeki karakterler yasak olan ya da günlük
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hayatta şok edici olarak sayılabilecek
şeyleri yapabilirler… Yüzyıllar boyunca halk bilimciler ve diğer araştırmacılar onlara açıklık getirmeye çalışmıştır. Halk bilimi ve kültür arasındaki
zıtlıkların bulunmadığı toplumlar var
olsa da, kendi başına bu gerçek bilinmeye ve açıklamaya çalışmaya değerdir. 11
Bu nedenle açıklanması gerekenler halk biliminin sosyokültürel bir fenomen olarak varlığı kadar önemlidir.
Bilginin bu içeriğinin (ve yapısının)
sosyokültürel bütünün diğer yönlerinin yansıtıldığına ya da bozulduğuna
bakılmaksızın açıklanması gerekir.
Bu sorun önermesi, temelde tüm halk
bilimcilerce kabul görmüştür: “Toplumsal işlevler, araştırmacıların fark
edilebilir benzerlik ve farklılıkları
açıklayabilmek için oluşturduğu çıkarımlardır. Bunların hikâye anlatıma
veya bunların bir ya da daha fazla
yönü ile tüm toplum yapısının bir ya
da daha fazla yönü arasında var olan
benzerlik ve farklılıklar şeklinde görüldüğü söylenebilir.” 12
Bir halk bilimsel fenomenin varlığının hangi yönünün işlevsel sonuçlarına bakarak yeterince açıklanmasını
bekleyebiliriz? Tabi ki kaynağının değil. Su aramayı (su cadılığını) düşünün.
Evon Vogt, su aramanın, teknolojik
belirsizlik durumlarına tepki mahiyetinde bir ritüel olduğunu iddia eder:
“Su bulucusu tarafından verilen belirli
cevaplar çiftçinin yeraltı su kaynakları
hakkındaki endişesini giderir ve zorlu
bir iş olan çiftliği geliştirmede yoluna
devam etme güvenini verir.” 13 Fakat
su arama şekli ya da süreci, kasıtlı
ya da önüne geçilemeyen bir şekilde
endişe sebebiyle meydana gelmez. Su
aramanın endişeye karşı sağladığı rahatlık belirtilen toplumda niye hâlâ su
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aramanın devam ettiğini açıklamaktadır. Hem bireye psikolojik olarak faydalıdır hem de sonucu itibarıyla sosyal sistemin sürekliliği için gereklidir.
Toplumdaki modelin kaynağı, mazisi
referans alınarak açıklanmalıdır. Ancak birisi bir fenomenin beklenmeyen
etkilerinin, fenomenin kendi kaynağına bağlı olduğunu varsaymaya hazırsa işlevsel tanımlamalar etiyolojiyle
ilgili olabilir. Bu durum, örtük işlevsel
sonuçlarından faydalanmak amacıyla
sosyal gerçeklerin oluşumuna yönelten
bütün bir tasarım ya da zekânın varlığına işaret etmektedir. Bu tür bir varsayım kabul edilemeyecek bir teleoloji
oluşturmalıdır.
İşlevselcilik, belirtilen toplumsal
sistemdeki sosyokültürel örüntülerin
devamlı varlığını açıklamak için bir
teşebbüs olarak ortaya çıkar. Tanımlamalar, belirli bir sosyokültürel yapı
tarafından onu takip eden bireylere
ve parçası olduğu toplumsal sisteme
yapılan işlevsel katkının gösterimini
temel alır. Ancak açıklamanın yeterli bir bilimsel açıklamanın asgari gerekliliklerini yerine getirebilmesi için
açıklanacak olan sav (explanans) açıklanacak sav (explanandum) ile alakalı olan koşulları tarif eden başlangıç
koşulları önermesi ile bağlantılı genel
yasa benzeri bir önermeden çıkarım
yapılmalıdır. 14 Bunun yanında,
Bu önermeler, olumsuz bir durumun tanınabilmesi için açık bir şekilde ifade edilmeli;
Kanun benzeri ifade ampirik yönden hatalı olmamalı;
Başlangıç şartlarının anlatımı
doğru olmalı; ve
Açıklanan önerme, mantıklı şekilde kanun benzeri önermeden ve başlangıç şartları önermesinden meydana
gelmelidir
http://www.millifolklor.com
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Eğer bu ilkelerden herhangi biri
ihlal edilirse, yapılan açıklamalar, yeterli bilimsel tümdengelimli açıklamalar olarak görülemez. 15
Bascom, toplumdaki halk bilimi fenomeninin süregelen varlığını
açıklamaya yardımcı olacak çeşitli
işlevler öne sürmüştür. Bunlardan
dört tanesine (kaçış, onaylama, eğitim, ve sosyokontrol- ve başkalarına
karşı duyarlılığa işaret eder, örneğin,
sosyal entegrasyon) vurgu yapmasına
rağmen, bu işlevleri “tek bir kültürün
sürekliliğini koruma işlevinin altında
gruplanmış” olarak düşünmeyi tercih
eder. 16 En basit haliyle Bascom’un
işlevsel açıklaması şu şekilde gösterilebilir:
Sosyokültürel kalıplar, ancak
parçaları oldukları kültürel sistem istikrarının sürekliliğine katkıda bulunuyorsa var olacaktır.
Halkbilimi F kültürel sistem C istikrarının sürekliliğine katkıda bulunan sosyokültürel bir kalıptır.
Bu nedenle,
Halkbilimi F kültürel sistemde C
mevcut olmalıdır.
Bu açıklamadaki sorunlardan
biri, önermelerin belirsiz olmasıdır.
“İstikrarın sürekliliğine katkı”, çok geniş şekilde tanımlanmış bir kavramdır
ve neredeyse tüm sosyal düzenlerin bu
türden bir katkıda bulunduğu söylenebilir. Açıklamayı yapan kişinin önermeyi neredeyse çürütülemez yapabilmesi için yalnızca küçük bir yaratıcılık
gerektirir (2) böylelikle yeterli bilimsel
açıklama için birinci ilke ihlal edilmiş
olur. Bununla birlikte, eğer “kültürel
istikrarın sürekliliğine katkı” koşulunun kesin olarak tanımlanması gerekliyse (örneğin; “her türlü fiziksel
şiddetin ortaya çıkışını önlemeye yardımcı olur”) önerme (1)’deki genel yasa
http://www.millifolklor.com

benzeri önerme, doğrudan yanlış olarak düşünülebilir. Bu ikinci ilke ihlali,
tekrardan açıklamamızı yetersiz kılar.
Bu açıklamanın daha derinlemesine eleştirisi, bu savın öne sürülmesiyle ilişkilidir (2). Çoğunlukla kültürün istikrarına halk biliminin katkısı
gösterilmekten çok, varsayımlara dayandırılmıştır. Malinowski, Trobriand
kültürünü “gelenekleri güçlendirmek
ve onu daha yüksek, daha iyi ve daha
insanüstü başlangıç gerçeklerine dayandırarak daha büyük bir güç ve
prestij sahibi kılmak için bir yol” 17
olarak tanımladığında, mit ile kültür
arasında işlevsel bir ilişki olduğunu
öne sürmüştür. Malinowski’nin bu hipotezi ortaya koyduğu yıllardan beri
halk bilimciler hipotezi açıklayıcı bir
sav olarak rahatsız edici bir sıklıkla
kullanmış olsalar da hiçbir zaman sınamamışlardır. Bu nedenle, çok sıklıkla halk bilimsel açıklamaların biçimi aşağıdaki gibidir:
Sosyokültürel kalıplar, ancak
parçası oldukları kültürel sistem istikrarının sürekliliğine katkıda bulunuyorsa var olacaktır.
Halk bilimi F kültürel sistemin
sürekliliğine C katkıda bulunabilen
sosyokültürel bir sistemdir.
Bu nedenle,
Halk bilimi F kültürel sistemde C
mevcut olmalıdır.
İkinci savda “olabilir” kelimesinin bulunması, yeterli açıklama ile
ilgili dördüncü ilkenin ihlaline sebep
olmaktadır. Bir şeyin doğru “olabileceğini” iddia etmek, aynı anda bir şeyin
doğru “olamayabileceği” anlamına da
gelmektedir. “Tüm insanlar ölümlüdür” ve “Ralph insan olabilir veya olamayabilir” ise, “Ralph ölümlü olmalı”
sonucunu çıkaramayız. Benzer şekilde, üçüncü sav ve örneğimizin sonucu
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halk bilimi öğesinin işlevsel yorumunun ne kadar yaratıcı olduğuna bakılmaksızın mantıksal olarak öncüllerinden meydana gelemez.
Eğer halk bilimsel bir açıklamanın kabul edilebilir olduğunu kanıtlamak istiyorsak, “iddia edilen nedensel
bağlantının gerçekten de öyle olduğuna dair kanıt gösterebilmeliyiz.” 18
Bununla birlikte, halk bilimsel açıklamalarda öne sürülen nedensel bağlantılar nadiren bu yolla denetlenir, çünkü nadiren test edilebilir niteliktedir.
Bascom’un halk bilimi ve kültürel sistemler arası ilişkiye dair daha detaylı
açıklamasını düşünün:
(1A) Kültürü bozan halk bilimi
ancak o toplum üyelerinin refahına
ya da kültürel sisteminin istikrarına
katkıda bulunuyorsa varlığını koruyacaktır.
(2A) Kültürü tahrif eden halk bilimi F, kültürel sistemin C refahına
katkıda bulunur, çünkü bu sistem tarafından uygulanan baskıdan hayallere kaçma imkânı tanır.
(3A) Kültürü tahrif eden halk bilimi F, kültürel sistemin C istikrarına
katkıda bulunur, çünkü hayal yoluyla
baskıdan kurtulmayı sağlayarak sistemi direkt saldırıdan ve değişimden
korur.
(1B) Kültürü yansıtan halk bilimi
ancak o toplum üyelerinin refahına
ya da kültürel sisteminin istikrarına
katkıda bulunuyorsa varlığını koruyacaktır.
(2B) Kültürü yansıtan halk bilimi
G, o kültürel sistemin C üyelerinin refahına katkıda bulunur, çünkü üyeleri
onaylanan davranış kalıplarına uyacakları şekilde eğitir ve kontrol altında tutar ve böylelikle sistemin diğer
üyeleriyle ciddi çatışmaları azaltır.
(3B) Kültürü yansıtan halk bilimi G, kültürel sistemin C istikrarına
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onaylama, eğitim ve sosyal kontrol
aracılığıyla kültürel normlara uygunluğu ve bu normların devamlılığını
sağlayarak katkıda bulunur.
Bu nedenle,
Kültür ve kültürü yansıtan halk
bilimi G tahrif eden halk bilimi F, kültürel sistemde C mevcut olmalıdır.
Bu biçimde bir açıklama, öngördüğümüz ilk açıklama türünden daha
belirgin ve daha tatmin edici gözükebilmesine rağmen hiçbir açıdan daha
açıklayıcı değildir. 2A, 2B ve 3A 3B
varsayımları yanlışlanamaz. Kültürü
tahrif eden hiçbir muhtemel folklor örneği mevcut olamaz ki, kaçış noktası
için destek sağladığı yorumu yapılabilsin. Aynı şekilde, eğitim yapmayan,
onaylamayan,
kültürü
yansıtmayan bir folklor örneği de bulunamaz.
Bascom’un işlevsel açıklamaları, gizli
bir gereksiz tekrar teşkil eder. Gerçekten de Bascom’un ifade ettiği gibi totoloji o kadar da gizli olmayabilir:
Folklor, bir toplumda kabul edilen
kültürel normlara uyumu ve nesilden
nesle eğitim rolüyle devamlılığını kültürü yansıttığı ölçüde üstlenir. Halk
bilimi, kabul edilen normlarla çatıştığı
ve böylelikle sosyal açıdan kabul edilebilir kaçış yolları sunduğu ölçüde….
kurumları direkt saldırıdan ve değişimden korur 19 (italikler bana ait).
Tahrif edilmiş kültür bir kaçıştır,
yansıtılmış kültür ise eğitim ve onaylamadır: Burada hiçbir hipotez yoktur; yalnızca tanım vardır. Gariptir ki
Bascom’un “Folklor’un Dört İşlevi”’nde
en azından bir ve muhtemelen halk bilimsel olasılıklar için yeterli olandan
iki fazla işlev sunar (bu nedenle bu
çalışmanın başlığıdır). Yine de bu tarz
açıklama girişimleri belirgin şekilde
anlamsız olsa da halk bilimsel analizlerde artmaya eğilimlidirler.
Yukarıdaki işlevsel açıklama bihttp://www.millifolklor.com
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çimi, halk biliminde mevcut olan tek
biçim değildir. Sıklıkla tartışmaların
aldığı şekiller daha isabetli ve gelişmiştir. Vogt’un su büyüsüyle [çubukla
su arama] ilgili açıklamasına dönelim.
Öncelikle Vogt’un Homestead’deki su
arama ritüeliyle ilgili iki işlevsel sonuç
öne sürdüğünü göz önüne almalıyız: (1)
Su büyüsü ritüeli, bireyin endişesini
azaltarak ona güvence vermektedir ve
bu nedenle psikolojik açıdan faydalıdır
ve (2) Su büyüsünün örüntüsünde verilen belirli talimatlar güven sağlamada ve çiftlikleri geliştirme işinde ileri
gitme yönünde ilham verir. Bu yüzden
toplumun varlığını devam ettirmesi
açısından da zaruridir. 20 Şüphesiz,
önerilen psikolojik işlev önce gelir ve
sosyal işlev ikinci sıradadır fakat her
biri açıklamanın bir parçası olarak öne
sürülmektedir. Hakikaten bu su büyüsü açıklaması Malinowski’nin kendi
işlevsel büyü açıklamasını isabetle takip etmektedir. Açıklamada şöyle ifade edilmektedir: “Büyünün bütünsel
kültürel işlevi… insanların tamamen
vakıf olmadığı çok önemli etkinliklerdeki yetersizlikler ve boşluklar arasında köprü kurmaya dayalıdır.” 21 Bu
nedenle su büyüsü ve büyü, içinde bulundukları kültürlerde olmazsa olmaz
öğelerdir. Ne Malinowski, ne de Vogt,
bireysel psiko-fizyolojik ödüllerin yeterli işlevsel eylem sonuçları olduğunu
ima etmeyi göze almıştır, çünkü öyle
yapmak kültürel ve nevrotik davranışlar arasındaki konum farkını reddetmek, aynı zamanda bireysel insan
organizmasına ve kişiliğine ıstırap
veren, zayıflatan, yok eden hara-kiri
ya da diğer gelenekselleştirilmiş intiharlar gibi kültürel kalıpları inkâr etmek olurdu. (Bu kalıpların hakikaten
işlevsel olduğunu göstermek için yapılan her türlü girişim, tüm açıklamanın
http://www.millifolklor.com

totolojik olduğunu düşünmeye sevk
ederdi). Bu nedenle, su büyüsü önemli
bir psikolojik ödül sunarken işlevsel
olarak yalnızca bu psikolojik ödül toplumun hayatta kalmasına katkıda bulunuyormuş gibi açıklanır.
Vogt’un varsayımlarını işlevsel
iddialar olarak öne sürebilmek için iki
yol bulunmaktadır. Ancak her ikisinde de bu iddialar yeterli açıklama yapamamıştır. İlk olayda sav mantıksal
olarak geçerlidir, fakat önem arz etmemektedir. İkinci olayda sav önemlidir,
ancak mantıksal olarak geçersizdir.
Olay bir:
Eğer su büyüsü Homestead’de (A)
varsa, teknolojik belirsizlikler yüzünden gün yüzüne çıkan sıkıntılar azalacaktır (B).
Eğer teknolojik belirsizlik sebebiyle ortaya çıkan gerilimler azaltılıyorsa (B), çiftçiler yeni su kaynakları
bulmaya devam edecek (C).
Eğer çiftçiler yeni su kaynakları
bulmaya devam ederse (C), yeni çiftlikler kurulacak (D).
Eğer yeni çiftlikler kurulursa (D),
Homestead varlığını devam ettirecek
(E).
Su büyüsü Homestead’de mevcuttur (A).
Bundan dolayı,
Homestead varlığını devam ettirir.
Elbette bu çıkarım, Vogt’un makalesindeki varsayımları düzenlerken
ulaşmayı umduğumuz sonuç değildir.
Mantıklı bir iddia olmasına rağmen
yapılan çıkarım önemsizdir, çünkü
etnografik yönden belirgin olanı öne
sürmektedir.
Olay iki:
Eğer Homestead varlığını devam
ettirirse (F), yeni çiftlikler kurulmalıdır (G).
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Eğer yeni çiftlikler kurulursa (G),
çiftçiler yeni su kaynakları bulmalıdır
(H).
Eğer çiftçiler yeni su kaynakları
bulursa (H), teknolojik belirsizlikten
kaynaklanan gerilimler ortadan kalkacaktır (I).
Eğer su büyücülüğü Homestead’de
varsa (J), teknolojik belirsizliklerden
kaynaklanan gerilimler ortadan kalkar (I).
Homestead varlığını devam ettirir (F).
Bu nedenle,
Su büyücülüğü Homestead’de devam etmelidir.
Yukarıdaki iddia, Vogt’un makalede anlatmaya niyetlendiği savdır.
Bununla birlikte, yüzeysel bir inceleme bile temelsiz oluşunu ortaya çıkarır. Birinci ve ikinci olayın mantığını
yerleştirilen harfleri kullanarak varsayımların ulaştığı başarı yüzdesini
inceleyelim. Olay bir ve ikinin mantığını gerçekleştirdikleri önermelerin
kısımlarını temsil etmeleri için eklenen harfleri kullanarak karşılaştıralım. (Analizi basite indirgemek için ⊃
sembolü varsayımın mantıksal ilişkisini temsilen kullanılacaktır. A ⊃ B,
“A ise o halde B” şeklinde okunmalıdır).
Olay Bir
Olay İki
(1) A ⊃ B
(1) F ⊃ G
(2) B ⊃ C
(2) G ⊃ H
(3) C ⊃ D
(3) H ⊃ I
(4) D ⊃ E
(4) J ⊃ I
(5) A
(5) F
			
(6) E (geçerli)
(6) J (geçersiz)
Olay bir ve olay ikinin iddialarının
yapısının yalnızca dördüncü varsayımda ayrıldığı açıktır. Fakat bu temel bir
farklılıktır. Olay birde, varsayımlarda
(5) verilen başlangıç şartlarına bakın-
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ca; yani A, mantıksal olarak E sonucuna varabiliriz. Fakat verilen ikinci
durumda, varsayımlarda belirtilen
başlangıç şartlarına bakınca (5); yani
F, bu durumdan “I”yı çıkarabiliriz ve
sonradan I çıkarımından J çıkarımına
geçmenin hiçbir yolu yoktur.
Bu noktada okurdan gelebilecek
iki muhtemel itirazı öngörmeme müsaade edin. Birincisi Vogt’un savını
formülleştirmemle ilgili. Vogt’un açıklamalarına dair açık yorumlamalarım,
onun makalesindeki üstü kapalı yorumları kadar ikna edici olmadığı hissini doğurabilir. Gerçekten de Vogt’un
savını daha ikna edici olacak şekilde
ifade etmenin çeşitli yolları mevcuttur, yine de tüm diğer muhtemel ifadeler durum bir ve durum ikide ifade
edilen varsayımlara indirgenebilir. 22
İkinci itiraz ise durum ikideki
varsayımla (4) ilgilidir. Vogt’un niyeti
bu varsayımı (I ⊃ J) okumak olamaz
mı? Eğer öyleyse, birinci durumdaki
iddiaya yapısal olarak eşdeğer olur.
Bu nedenle de mantıksal olarak geçerli ve ayrıca önem olur, çünkü şimdi J
durumuna varmak da mümkündür (su
büyücülüğünün gerekliliği). Maalesef,
(I ⊃ J) makul bir varsayım değildir.
Vogt: “Eğer teknolojik belirsizliklerden
kaynaklanan endişeler ortadan kaldırılırsa su büyücülüğü Homestead’de
var olur” iddiasında bulunamaz, çünkü bu tür bir iddia mantıksal açıdan
(zıtlık) aşağıdaki ifadeye denktir:
“Eğer su büyücülüğü Homestead’de
olmazsa, teknolojik belirsizliklerden
kaynaklanan endişeler hafifletilemez”.
Deneysel olarak bu iddia kabul edilemez, çünkü herhangi sayıda mekanizma (örneğin, nevrotik semptomlar,
kiliselerde yapılan ibadetler), Homes-
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tead’deki çiftçilere çiftlikleri geliştirme işlerinde ilerlemeleri için gerekli
güveni verme işini görebilir. Hakikaten, Vogt’un kaydettiği gibi söz konusu
dönemde Homestead’de daha yüksek
sayıda kuyu açma girişimi olmuştur
ve bu olay, çubukla su arayan bu kimselerden faydalanmadan gerçekleşmiştir. 23 Bu da gösteriyor ki, endişe,
su büyücülüğü olmaksızın Homestead
çiftçilerinin çoğunluğunda azalmıştır.
Bu nedenle, Vogt’un işlevsel açıklamasını hem mantıklı hem de önemli
kılmanın için tek yolu, onun terimlerine ampirik açıdan yanlış bir varsayım
dahil etmektir.
Vogt’un iddiasındaki mantıksal
yetersizliğin, onun tek kusuru olmadığı belirtilmelidir. Diğer işlevsel açıklamalara ilişkin olarak yöneltilen eleştiriler burada da geçerlidir. “Varlığını
devam ettirme” terimi belirsiz gözükebilir bu yüzden olumsuz bir durumun
tanınması neredeyse imkânsız olur
(yeterli bilimsel açıklama olan birinci
ilkenin ihlali). Dahası, Vogt’un savında ampirik açıdan hatalı varsayımlar
bulunabilir (ikinci ilkeye aykırı). Elbette bu varsayılan teknolojik belirsizliklerden kaynaklanan gerilimlerin
yeni su kaynaklarını, çiftliklerin gelişimini önlemek için yeterli olup olmadığı ve Homestead’in varlığını tehdit
edip etmediği tartışılabilir. Elbette kuyularına çubukla su arama yapmayan
Homestead çiftçileri yeni su kaynaklarının ve çiftliklerin gelişimine engel olmakta başarısız olmuşlardır. Sanırım
giderilemeyen endişeler Vogt’un öne
sürdüğü kadar harap edici olsaydı bu
durumda pek az endişeli insan olurdu.
Şüphesiz, hepsi bunlarla baş etmekten
aciz olarak yataklarında olurdu. Fakat
konunun dışına çıkıyorum.
Öyleyse, Malinowski ve Radcliffehttp://www.millifolklor.com

Brown’ın ortaya koyduğu geleneksel işlevsel yaklaşımlar neyi açıklar?
Daha önce belirtilen yeterli bilimsel
açıklamanın gerekliliklerine hiçbir şey
açıklamamaktadırlar. Sonuçta, çeşitli
analistlerce belirsiz, 24 ilkel 25 ya da
buluşsal 26 olarak nitelendirilmişlerdir.
“İşlevsel açıklamalar hiçbir şeyi
açıklamazken en azından önemli ve
ilginçtirler... çünkü eylemlerin istenmeyen neticelerine dikkat çekerler”
27 diyen I.C. Jarvie tarafından daha
iyimser yaklaşılarak bu epitet (sıfat
ya da tanıtıcı söz) verilmiştir. Belirli
bir sosyal sistemde şakanın varlığının
izahı olarak düşünülmediği sürece bir
şakanın belirli bir bireyi mahcup ederek ardından o bireyi kontrol altına
almak için kullanılabileceği gerçeği
önemli bir gözlemdir. Bir araştırma
rehberi olarak Jarvie işlevselciliği itiraz edilemez ve üretken olarak kabul
eder. Bununla birlikte açıklama olarak öne sürdüğü işlevsel bütünlük,
(bir kültürün tüm bileşenleri tam ve
eşit düzeyde bütünleşmiştir), evrensel işlevselcilik (kültürün tüm yönleri
önemli bir görevi ifa eder), ve işlevsel
kaçınılmazlıkla (kültürün her bir yönü
çalışan bir bütünün vazgeçilmez bir
parçasıdır 28) ilgili örtük varsayımları
ile tam manasıyla bir felakettir.
Antropoloji, sosyoloji ve halkbilimi alanında öne sürülen geleneksel
işlevsel açıklamalarda ciddi anlamda
eksiklikler var gibi görünse de bu işlevsel açıklamalar izah etme gücünden tamamen yoksun olamaz. Yine de
bu gücün doğasını anlamak için açıklama kavramı genişletilmelidir:
Bir açıklama bize bir tanımdan
farklı bir şey söylemez ancak bize açık-
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ladığı şeyin salt tanımından fazlasını
anlatır… Bir açıklamanın sıralanmış
bir tanım olduğu söylenebilir. Tanımlanabilecek olandan daha fazla şey
hatırlatarak değil de bir gerçek ya da
yasayı diğeri ile ilişkili olarak ortaya
koyarak faaliyet gösterir. 29
Abraham Kaplan, açıklama için
iki model bulunduğunu düşünmektedir. Birincisi tümdengelimdir ve bu
daha önce de belirttiğimiz gibi işlevsel
açıklamalar için pek uygun bir model
değildir. Bununla birlikte, ikincisi “bir
şeyin bir dizi farklı bileşenlerle ilişkili olduğunda açıklandığı ve böylelikle
bütünleşmiş bir sistem oluşturdukları” 30 düzen modelidir. Bir şey ancak
daha geniş ve zaten aşina olunan bir
düzenle ilişkilendirilebildiğinde anlaşılır. Düzen modelinde anlama kavramı, anlama için ön koşul olan bir açıklama yerine bir açıklamanın varlığına
işaret eder.
İlginçtir ki Kaplan, bu düzen açıklamasını örneklendirmek için folkloru
kullanır (şekil 1.) Şeklin anlamı, bir
binanın köşesini dönen bir asker ve
onun köpeği olarak tanımlanana kadar ortaya çıkmaz. Tek görebildiğimiz,
köpeğin kuyruğu ve askerin süngüsüdür.

Şekil, resmin görünmeyen daha
büyük kısmıyla ilişkilendirildiğinde
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hemen anlaşılır. Bazı şeyler, “ilişkiler
ağındaki yeri sebebiyle” anlaşılır ve
açıklanır. 31
Belki de geleneksel işlevsel açıklama, bir tür düzen açıklaması olarak
düşünülebilir. Açıklayıcı gücü, belirli bir öğeyi ya da süreci aşina olunan
daha büyük bir düzendeki yerine göre
görmekten kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle, x kültüründe bir şakanın ya
da bir takım şakaların işlevlerini tanımlarken o kültürde şakanın gerekli olduğu sonucuna varmıyoruz, fakat
yalnızca şakalar ile sosyokültürel bütünün çeşitli yönleri arasında var olduğu düşünülen ilişkileri belirleyebiliyoruz. Onu bir düzenin parçası olarak
tanımlıyoruz. Açıklayıcı gücü, ilişkili
olduğu sosyokültürel özelliklerin, bu
ilişkilerin doğasının ve düzende daha
önce karşılaşılan benzer özelliklerin
algılanmasından dayanmaktadır. Bu
nedenle su büyücülüğü teknolojik yetersizlik, uzman-müşteri ilişkisi, geçimini sağlamak için üretim yapma ve
bilimsel dünya görüşü tanımlandığında o kadar da kafa karıştırıcı olmaz.
Hatta onu, kısmi de olsa, bize Trobriand büyüsünden tanıdık gelen bir örnek olarak görebiliriz ve muhtemelen
bir düzende var olan bileşenlerin diğerinde de keşfedilebileceğini tahmin
edebiliriz. Burada herhangi bir çıkarım yoktur; yalnızca düzenlerin algılanması açıklamayı oluşturur.
Geleneksel işlevselciliğin bu açıklayıcı gücü, halk bilimi için bir bilim
olarak dayanak teşkil etmez. On yıllardır işlevselcilik, antropoloji, sosyoloji ve folklor öğrencilerine gerçek
bir açıklama yerine bir sosyokültürel
fenomenin (görüngü) yorumu olarak
sunulmuştur. Ben de Kaplan’ın zaten
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oluşturmuş olduğu şekilde kendi görüşümü örneklendireyim (şekil 2). Ağacın diğer tarafından bakıldığında ağaca tırmanın bir ayı olarak gördüğünüz
zaman “droodle” örneği belirginleşir.

Kaplan’a göre fenomenin “açıklandığı” söylenebilir. Fakat farklı bir
pencereden bakılınca, şekil bir zürafanın boynu gibi de görülebilir. Diğer
bir ifadeyle, şeklin anlaşılmasını sağlayan en az iki farklı ve birbiriyle ilişkili olmayan örnek bulunmakta, fakat
olası örnek açıklamalarından hangisinin gerçek olduğunu ampirik olarak
belirleyecek ne bir yöntem ne de bir istek vardır. Bu tür durumlarda öne sürülenler bana açıklamadan daha çok
fenomenin bir yorumu gibi gözükür.
Herhangi bir çaba ya da nesnel bir
dayanak imkanı olmaksızın fenomen
üzerinde öznel bir görüş dayatılmaktadır. Bir anlayış geliştirilmiştir, fakat
gerçek bir açıklamadan yoksundur.
Geleneksel işlevselciliğin gücü, onun
yorum ile bir anlayış geliştirebilmesinden kaynaklanır fakat bizim teorik
yönlendirmelerimizde belirgin kaldığı
sürece, halk bilimi sosyokültürel olayların bilimi yerine eleştiri olarak kalacaktır. 32
Yukarıdaki görüş, belki de en et-
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kili biçimde Marvin Harris’in Freudçu görüşü temel alan kültür ve kişilik
ekolüne dair değerlendirmesinde ifade
edilmiştir:
Kültür ve kişilik akımının önde
gelen şahsiyetlerinin bizden istedikleri, herhangi bir öğenin gösterilen gerçeği için değil de bütünlük deliliği güvenilir bir şekilde topladıkları için bir
analiste nasıl güveniyorsak onlara da
öyle güvenmemizdir. Çeşitli çocukluk
olaylarının hem analist hem de hasta
tarafından gerçekleştiğine inanıldığı
sürece olayların gerçekten meydana gelip gelmediğinin önemli olmadığı psikoanalitik terapi de inanç zaruri olsa
da efsaneyi somut olaylardan ayırmak
insan tarihi ile meşgul olan tüm disiplinlerin en yüksek hedefidir.33
Görünen o ki Harris’in düşüncelerinin kapsamı, önemli bir bozulma
gerçekleşmeden geleneksel işlevselcilik kuramcılarını da içine alacak şekilde genişletilebilir.
Açıkçası, geleneksel işlevsel açıklamaların, düzen açıklamalarının bir
biçimi olduğu önerisi, işlevsel analiz
sorununu çözmemektedir. Biz, yalnızca Jarvie’nin sınırlı açıklayıcı işlevin
temeli olarak gördüğü buluşsal atıfları
izah etmeye çalıştık. Halk biliminin
geleceğini bu türden yorumların zamanla bir toplumda yer alan ve kendi kendini düzenleyen sistemlerin net
bir tarifini ortaya koyacağı beklentisi
üzerine inşa etmek mümkün değildir.
Bunun yerine halk bilimini gerçekten
bir bilim olarak inşa etmek istiyorsak,
aramakta olduğumuz daha yüksek
düzeyde anlamamızı sağlayacak ampirik genellemeleri oluşturacak test
edilebilir hipotezler üretme konusuna
eğilmemiz gerekmektedir. Geleneksel
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işlevsel analiz anlamamızı sağlayarak
fikir verici hipotezler açısından zengin
bir kaynak görevi görse de açıklama
işinin zaten başarıldığına inanırsak
halk biliminde kuramın gelişimi yüzyıllar alacaktır.
Kaliforniya Devlet Üniversitesi
Los Angeles, California
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ÜCRETLİ HAKEMLİK UYGULAMASI HAKKINDA
ZORUNLU AÇIKLAMA
Bilindiği üzere, Millî Folklor’un
çeyrek asra ve 100 sayıya ulaşan yayın sürekliliği ve bilimsel açıdan güvenilirliği, dizinlendiği diğer 9 alan
indekisin yanında 2007 yılından itibaren WoS kapsamındaki A&HCI
indeksine alınması, derginin TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler
Veri Tabanında (SBVT) dizinlenmesi
ve bu nitelikteki yazıların akademik
alanda gerek Türk üniversitelerinin
görünürlüğüne katkı sağlamasına,
gerekse Türkiye kaynaklı uluslararası yazıların çoğaltılmasına yönelik tedbirlere istinaden TÜBİTAK/
ULAKBİM ve ilgili üniversiteler tarafından maddi ödüllerle de desteklenmesi gibi nedenler dergimize olan
talebi son yıllarda iyice artırmıştır.
Bu taleplere olumlu cevap verebilmek için her sayıda daha fazla makale yayımlamamız nedeniyle derginin genişleyen hacmi
maliyeti artırmış, buna karşılık
e-millifolklor’da bütün yazıların
ücretsiz erişime açılması derginin
zaten sınırlı olan gelir kaynaklarını
iyice daraltmıştır.
Bütün bu gerekçeler sonucu der-

giye gelen ve hakemler tarafından
raporlandırılması gereken yazıların
çokluğuna karşılık hakemlerimizin sayıca azlığını, yoğunluğunu ve
yeni hakem bulma zorluğunu dikkate alan Millî Folklor Genel Kurulu,
2010 yılında gerçekleşen Yuvarlak
Masa Toplantısında bütün hakemliklerin ücretli yapılması kararını
almıştır. Bu toplantıda hakemlik ücreti olarak yazarlardan 400 TL talep
edilmesi benimsenmiş ve bu karar
derginin 2010 Bahar sayısında Sonuç Bildirisi olarak yayımlanmıştır.
Bu karar doğrultusunda gönderilen yazılar öncelikle editörlük ofisi
tarafından biçimsel olarak incelenmekte, ön elemeden geçirilmekte
ve yayın kurallarımıza uymayanlar
iade edilmekte veya düzeltme talep
edilmektedir. Bu süreçleri tamamlayan makaleler, yazarları gizlenmiş
olarak 15 bilim insanından oluşan
Yayın Kurulu tarafından incelenmekte ve yapılan toplantıda uygun
bulunanlar belirlenen 2 hakeme
gönderilmektedir. Raporların biri
olumlu diğeri olumsuz olursa 3. hakemden görüş istenmektedir.

* ??
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Yazardan talep edilen 400 TL şu
şekilde değerlendirilmektedir:
Bankaya yatırılan 400 TL’nin
72 TL’si Maliye’ye vergi olarak ödenmektedir.
70X2=140 TL, 2 hakeme verilmektedir. (72 TL Vergi ile birlikte

toplam harcama 212 TL)
Gerekli durumda 3. hakeme 70
TL ödenmektedir. (Vergi+3 Hakem,
toplam harcama =288 TL)
Bu sürecin sonunda hakemler
tarafından reddedilen yazılar için
yazarlarına:
İki hakem tarafından reddedilme durumunda yazara 400-212= 188
TL,
Üç hakem tarafından yapılan
inceleme sonucunda reddedilme durumunda yazara 400-288= 112 TL
Banka hesabına havale edilmek suretiyle iade edilmektedir.
Para iadesi ile birlikte yazarların e-posta adreslerine hakem raporları da gönderilmektedir.
İki hakemin olumlu görüşüyle
yayımlanan yazılardan dergiye 188
TL, 3 hakem incelemesi sonucu yayımlanan yazılardan ise 112 TL gelir
elde edilmektedir.
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“Öz”lü yazılardan elde edilen bu
gelir, aynı zamanda e-millifolklor
olarak yayımlandığı için basılı nüshadan yeteri kadar gelir elde edemeyen ve başka bir kurum veya kuruluş tarafından hiçbir ad altında
desteklenmeyen dergimizin basım,

dağıtım giderleri ile öğrencilere ve
yabancı yazarlara ait yazıların hakemlik masrafları ve diğer vergi vb.
giderlerde kullanılmaktadır.
Dergimiz hakemlere gönderilmeyen ve basılmayan hiçbir yazının
yazarından hiçbir ad altında para
talep etmemekte ve gelir elde etmemektedir.
Ayrıca dergimizde yayımlanan
fakat “öz”lü yazı niteliğinde olmayan
derleme, tanıtma, haber, çeviri gibi
TÜBİTAK/ULAKBİM
tarafından
para ödülü ile desteklenmeyen yazılardan, buna bağlı olarak TÜBİTAK/
ULAKBİM teşvik ödülü kapsamı
dışında kalan yabancı yazarlardan
ve TÜBİTAK/ULAKBİM’den para
ödülü alsalar da her seviyedeki öğrencilere (lisans, yüksek lisans veya
doktora) ait özlü yazılardan hakemlik ücreti alınmamaktadır.
Yazar ve okurlarımıza saygıyla
duyururuz.
Millî Folklor
Dergisi Editörlüğü
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Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi

Yayın İlkeleri

Genel İlkeler: 1989 yılında yayın hayatına başlayan Millî Folklor, Bahar, Yaz, Güz
ve Kış sayıları olarak yılda dört defa Mart,
Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. İki yılda bir cilt oluşturulur ve ikinci yılın
son kış sayısına dizin konulur. Üye ve ilgililerine yayım tarihini izleyen 20 gün içinde gönderilir. Bir yıl önceye ait “öz”lü makalelerin
tamamı, bir yılı doldurmayanların ise Türkçe
ve ikinci dildeki özetlerin yer aldığı birinci
sayfaları <http://www.millifolklor.com> adresinden ücretsiz okunabilir. “Öz”lü olmayan
yazılarda erişim sınırı bulunmamaktadır.
Amaç: a) Türkiye ve Türk dünyasındaki
Halkbilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras
(SOKÜM) çalışmalarını Kültür Araştırmaları
yöntemleriyle yayımlamak, bu alandaki çalışmaları yerelden ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeye taşımak, b) Dünyadaki halkbilimi
ve SOKÜM çalışmalarını izlemek c)Halkbilimi, etnoloji ve antropoloji çalışmalarının ve
SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi’nin hedeflerinin kuramsal ve yöntemsel gelişimine
katkı sağlayacak her türlü çalışmayı –Türkçe
(Latin harfli olmak kaydıyla diğer Türk lehçeleri) veya Latin harfli uluslararası dillerden
birinde(Fransızca, İngilizce veya İspanyolca)
yayımlamak.
Konu: Türkiye ve Türk dünyasındaki
araştırmaya, incelemeye veya derlemeye dayanan halkbilimi, etnoloji ve antropoloji ve
SOKÜM konuları ve bunlarla ilgili her türlü
kuram ve yöntem sorunlarına Kültür Araştırmaları kapsamında yer veren yazılar ve
halkbilimi alan, yöntem ve kuramlarıyla bütünlüklü bir şekilde ilişkilendirilen Disiplinler Arası çalışmalar. (Halkbiliminin de incelediği herhangi bir konuyu başka bir disiplinin
amaç, yöntem ve kuramlarına göre ele alan
ve disiplinler arası özellik taşımayan yazılar
konu kapsamımız dışındadır.)
İçerik: a)Alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler b)
Alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve
eleştiri yazıları c) Türk kültürü, halkbilimi,
etnoloji, antropoloji ve SOKÜM çalışmalarına kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak çeviri yazıları ç) Alandan veya yazılı
kaynaklardan yapılan derlemeler.
Daha Önce Yayımlanmamış Olma: Millî
Folklor’da yayımlanacak yazılarda daha önce
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hiçbir yerde yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler yayımlanmış olarak kabul edildiğinden
Millî Folklor’da yayımlanamaz. Bir yazarın
aynı yıl içinde en fazla iki “öz”lü yazısı yayımlanabilir. Aynı yazarın birinci yazısı yayımlanmadan ikinci yazısının inceleme süreci
başlatılmaz.
Gelen Yazıların Değerlendirilmesi:
Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editörlük Birimi tarafından amaç, konu,
içerik ve yazım kuralları açısından incelenir.
Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Yayın Kurulu üyelerinin görüşü
doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hakemlere gönderme aşamasında yazarlardan
“Hakemlik Ücreti” alınır ve hakemlere inceleme sonunda “İnceleme Ücreti” ödenir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez,
yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu
takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir ve/veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin
ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar. Katılmadıkları
noktaları gerekçeleriyle birlikte ayrı bir rapor
hâlinde Yayın Kurulu’na sunabilirler. Yayım
kararı verilen yazılar sıraya konulur ancak
editörlük, dosya hazırlama, güncellik, gereklilik gibi dergiciliğe bağlı birçok nedenle kimi
değişiklikler yapabilir. Hakemlik süreçlerini
tamamlamış ve yayımına karar verilmiş olsa
bile hiçbir yazı için “yayımlanacaktır” içerikli
yazı verilmez. Dergide yayımlanmasına karar
verilen yazıların son biçimi yazara gönderilir
ve onayı alındıktan sonra yayımlanır.
Genel Kurallar: Makalelerde uyulması
gereken genel kurallar şunlardır:
A) Başlık: 12 kelimeyi geçmemeli, bold
ve büyük harflerle yazılmalı ve ikinci dildeki
karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer
almalıdır.(Makale Türkçe veya Latin harfli
Türk lehçelerinden birinde ise ikinci dil Fransızca, İngilizce veya İspanyolca, makale Türkçe ve Latin harfli Türk lehçelerinin dışındaki
bu üç dilden birinde ise ikinci dil Türkçe olacaktır.)
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B) Yazar Adı: Başlığın altına yazılmalı,
görev unvanı, kurum adresi ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk
sayfanın altında verilmelidir.
C) Öz ve Anahtar Kelimeler: Öz ve
Anahtar Kelimeler: Öz, ortalama 200 (İki
Yüz) kelime ve yazının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Öz içinde kaynak, şekil,
çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Özün hemen altında beş anahtar kelime verilmelidir.
Anahtar Kelimelerin makalenin içeriğini doğru bir biçimde sunmasına dikkat edilmelidir.
Öz ve Anahtar Kelimeler Türkçeve ikinci dilde hazırlanmalıdır.
Ç) Makale Metni: Yazılar bilgisayarda
2 satır aralıkla ve 12 punto yazılmalı, Türkçe ve İngilizce özler dâhil ortalama 5000 (Beş
Bin) kelimeyi geçmemeli ve özgün olmalıdır.
Özlü makalelerde yazarın görüşlerini içeren
kısımlar %70’ten az ve alıntı oranı % 30’dan
fazla olmamalıdır. Yazılar, MS Word programında ve Times New Roman veya Arial
yazı karakteri ile yazılmalıdır. Makale, giriş
bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi ortaya atılmalı, gelişme bölümü (ara ve
alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem,
görüş, yorum ve tartışmalardan oluşmalı, Sonuç bölümünde varılan sonuçlar, önerilerle
desteklenerek açıklanmalıdır.
D)Kaynak Gösterme: Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.
Metin içinde (Elçin 1988:8) yazarın aynı yıl
yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Elçin, 1988a, Elçin 1988b...) birden
fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Köprülü
1940, Kaplan 1974, Elçin 1988), çok yazarlı
yayınlarda ilk yazar adı (Kaplan vd. 1975),
görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa
(Raglan 1973, Ekici 1988’den) sözlü kaynak
kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
E) Kaynakça: Makale metninin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak
yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını
olması hâlinde, yayımlanış tarihine göre, bir
yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise
(1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.
Kitap: Gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü
ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de
bu kategoriye girer.
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Bir yazar: Tek yazara ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir. Kullanılan kaynakta yapıtın yayımlandığı şehir belirtilmiyorsa,
künyede bu bilginin bulunması gereken yerde
Yyy (yayım yeri yok), yayımlandığı yer belirtilmemişse yy (yayımcı yok), yayımlandığı tarihe ilişkin bilgi yer almıyorsa ty (tarih yok)
kısaltmaları kullanılır.
Oğuz, M. Öcal. Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2009.
Koz, M. Sabri, haz. Nasreddin Hoca Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1999.
Reichl, Karl. Türk Boylarının Destanları: Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı. Çev.
Metin Ekici. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2002.
Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, der.
Geleneğin İcadı. (çev. Mehmet Murat Şahin)
İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006.
İki (ya da üç) yazar: İki (ya da üç) yazara
ait yapıtların künyesi şu şekilde gösterilir:
Altun, Şafak ve Cenk Sarıoğlu. Türk Popüler Tarihinde İlkler. İstanbul: Alfa Yayınları, 2006.
Üçten fazla yazar: Üçten fazla yazara ait
bir kitabın künyesinde ya bütün yazar adları
kitaptaki sırasıyla verilir ya da ilk yazar adından sonra ve diğer. ifadesi kullanılır.
Oğuz, M. Öcal ve diğer. Halkbiliminde
Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2006.
Makale vd.: Tek tek şiir, öykü, makale,
kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma,
söyleşi ve kişisel görüşme “kısa yapıt” sayılır
ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan göndermelerde
madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır (ör. “Özlü, Tezer”). Söyleşilerin ve yayımlanmamış tezlerin künye bilgileri aşağıdaki
örneklerdeki gibi verilir.
Düzgün, Dilaver. “Âşıklık Geleneğinin
Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço
Olgusu”. Millî Folklor 84 (Kış 2009): 42-51.
Özkan, Tuba. “Bey Böyrek Anlatılarının
Kahramanın Yolculuğu Açısından İncelenmesi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2006.
Güzel, Abdurrahman. “Prof. Dr. Abdurrahman Güzel İle Söyleşi”. Söyleşiyi yapan:
Tuba Saltık Özkan. Millî Folklor 68 (Kış
2005): 13-17.
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Aynı Yazara Ait Birden Fazla Yapıt:
“Seçilmiş Bibliyografya”da aynı yazarın birden fazla yapıtına yer verildiğinde yapıt adları tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya
göre listelenir. Böyle durumlarda yazar adı
ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (——.
şeklinde) yan yana iki uzun çizgi ve bir nokta
koyulur; ardından yapıt adı ve diğer bilgiler
verilir. Aşağıdaki örnek izlenmelidir.
Günay, Umay. Türklerin Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006.
——. Türk Kültürüne Eleştiri. Ankara:
Akçağ Yayınları, 2009.
Elektronik Ortamdaki Metinler: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak
gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar
tercih edilmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı; varsa kaynağın
tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki
örnek izlenmelidir.
Temelkuran, Ece. “Geleneksiz Kadınlar” (06 Ekim 2006) 16 Şubat 2010.
<http://www.milliyet.com.tr>
Ses ve Görüntü Kayıtları: Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye
bilgileri yazılırken, katkısı öne çıkarılacak
kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar,
besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından sonra
yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya
da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD,
DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir.
Akay, Ezel, yön. Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü?. Sen. Ezel Akay, Levent, Kazak. Oyun. Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer,
ve diğer. DVD. Özen Film, 2006.

Yabancı Dillerdeki Yayınlar: Türkçe dışındaki kaynakların künyelerinde, editörü,
çevirmeni, cilt ve baskı sayısını gösteren ifadeler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe
kullanımlarına yer vermeye özen gösterilir
(ör. Londra).
F) Dipnot: Kaynak gösterme dışında
kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı
bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir.
Dipnotlar, makaleden sonra ve kaynakçadan
önce topluca yer almalıdır ve 10 punto yazılmalıdır.
G)Yazıların Gönderilmesi: Yukarıda
belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanan
yazılar, gelenekselyy@yahoo.com adresine
gönderilir. Eğer editörlük ve hakemler tarafından düzeltme istenmiş ise, yazar düzeltmelerin yapıldığı yeni biçimi aynı adrese
en geç bir ay içinde gönderir. Aksi durumda
yayından vazgeçtiği değerlendirilerek yayım
süreci sonlandırılır.
H) Editörlük Düzeltmeleri: Yayım
aşamasında esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz
ve Sözlükleri esas alınır.
I) Telif Hakkı: Yayımlanan yazıların
telif hakkı Millî Folklor Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel,
çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla
yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu
birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan
yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

MİLLÎ FOLKLOR

An international and Quarterly Journal of Cultural Studies

The publication principles information
for the contributors

General Principles: As an International Folklore Journal, Millî Folklor, has
been issued as a quarterly journal published
as Spring, Summer, Fall and Winter issues.
The issues of every two years form a volume.
In the end of every two years an index of published articles is prepared, and added to the
Winter issue. The journal has been mailed
to its members and interested people within
following twenty days of its publication. The
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articles which were published before one year
can be read online for free on <http://www.
millifolklor.com> website, other articles’ only
abstracts are published on the website.
Objectives: a) Publishing the folklore
and intangible cultural haritage (ICH) research and scholarly studies in Turkey and
other Turkic countries within the “cultural
studies” methods, and also elevate these studies from local level to national level and from
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national level to regional and international
level, b) Closely follow up the scholarly works
on folklore and intangible cultural heritage,
c) Publishing any kinds of scholarly articles on
folklore and ICH which contribute theoretical
and methodic perspectives for folklore and the
Convention for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage -in Turkish ( or other Turkic dialects as long as they are written in Latin script), or in a language that is commonly
used as the language of international journals
(French, English and Spanish).
Subjects: The articles may deal with
any subject matter ranging from field collecting, evaluating and studying materials from
the folklore of Turkey and Turkic World, to
such issues concerning specifically folklore
and ICH theories and methods within the cultural studies context.
Content: a) Original research articles
that are based upon a research and filling a
gap in their field of study, b) Reviews that introduce and criticize new works, and contribute to the development of field of study, c) Literary translations of the articles on folklore
which shed new light on and help the theoretical and methodic development of Turkish
culture, folklore and ICH studies, d) Articles
that contain material collected directly from
oral sources and manuscripts are accepted for
publication.
It should be noted that an article submitted for publication in Millî Folklor should
not have previously been published, the papers presented in scholarly meetings are not
accepted for publication either. Only two articles of a writer can be published in the journal in one year.
Evaluation of the Articles Sent for
Publication: The articles sent for publication
in Millî Folklor are first examined by the Editorial Board of the journal in accordance with
the articles aim, subject, content and writing
styles. The articles found publishable by the
Editorial Board are sent for evaluation of two
judges who are nationally or internationally
recognized by their works and studies in the
field of folklore. The Board does not send the
names of the authors to the judges, and the
judges’ reports are kept for two years. If one
of the two judges approves and another disapproves the article’s publication, the article is
sent to a third judge.
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The authors should pay attention to
the suggestions and correction advice of the
judges and Editorial Board. If an author does
not share the views of the judges or the Editorial Board, he/she may present a report on
the points where he/she does not agree. The
articles completing these processes are put
in to the publication order. The final copy of
the article is sent to the author for approval,
within a given time-frame.
General writing Rules: The major
rules to be followed in the articles submitted
for publication in Millî Folklor are listed below:
A)Title: The title of an article should
not be more than 12 words, it should be bold,
capitalized. If the language of the article is
French, English or Spanish the second language of the article should be Turkish. The
title’s Turkish translation should also be written under the original one, and it should also
be bold, but not capitalized.
B) The Name of Author: The author’s
name should be bold and placed under the
title. The professional title should be marked
with a star and explained at the bottom of the
first page.
C)Abstract: Every article must be submitted with an abstract. The abstract should
provide information on the professional aims
of the article, and should be between 200
words. The abstract should not include any
kinds of bibliographies, figures, notes etc. The
author(s) must present five to ten key-words.
Key words must exclude words used in the
title and choose carefully to reflect the precise
content of the paper. The abstract and key
words must be both in original language of the
article and standard Turkish.
D)The Text of Article: The articles
must be typed as 12 punt with 2 spaces. An
article should not contain more than 5000
words. It should be written by MS word program, and the chosen characters should be
Times New Roman or Arial. An article should
begin with an introduction which should include the main thesis of the article, the development part should include observations,
interpretations, citations, and discussions,
(and may be divided into and supported by
subtitles). In the conclusion part, the results
should be explained and supported by suggestions.
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E) Citations and Bibliography: The
MLA (Modern Language Association) citation
style is preferred but other scientific citation
styles are also accepted.
G)Footnotes: The explanations need
to be mentioned other than showing a cited
source should be marked by footnotes following from the number one. The footnotes
should be placed following the main text of an
article and before the bibliography, and they
should be written in 10 punt.
H) Submission: An article conforming
the above mentioned criteria should be sent

to the gelenekselyy@yahoo.com e-mail address. Following the evaluation of the judges,
if some corrections asked from the author, the
author needs to send a new copy to same addresses within a month. During the process of
publication, minor changes that have nothing
to do with the main structure of the article
may be made by the Editorial Board.
I) Authors’ right: The juridical rights
and responsibilities of the published articles
and translations belong to the authors/translators.

MİLLÎ FOLKLOR

Revue internationale et trimestrielle d’études culturelles

Les principes de publication

Les principes générales : Millî
Folklor est une revue des arts et traditions
populaire et du patrimoine culturel immatériel (PCI) centrée sur la Turquie et les pays
qui parlent la langue turque, créée en 1989.
Ouverte à la recherche internationale et aux
autres disciplines de sciences sociales et humaines, Millî Folklor publie les articles des
auteurs turcs et étrangers, folkloristes, ethnologues, anthropologues et les chercheurs
travaillant sur le PCI. Millî Folklor, paraît
aux mois de mars (numéro de printemps),
juin (numéro d’été), septembre (numéro d’automne) et décembre (numéro d’hiver). Tous les
deux ans forment un volume. À la fin de tous
les deux ans un index des articles édités est
préparé, et ajouté au numéro d’hiver. La revue est expédiée à ses membres et personnes
intéressées dans vingt jours de sa publication. Les articles, qui ont été édités, peuvent
être lus en ligne du site Web de Millî Folklor,
<http://www.millifolklor.com>
Note à l’attention des auteurs: Les
articles peuvent traiter n’importe quels
thèmes concernant les arts et traditions populaires et du PCI de la Turquie et des communautés turcophones. La revue peut publier
n’importe quels genres d’articles scientifiques
sur les arts et traditions populaires et le PCI
qui contribuent des perspectives théoriques
et méthodiques, en turc (ou d’autres dialectes
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tant qu’ils sont écrits en manuscrit latin), ou
dans une langue internationale en manuscrits
latin (anglais, espagnol et français).
Tout article doit être proposé à la rédaction de Millî Folklor sous la forme d’un manuscrit de 5 000 mots dont la version, saisie
sur Word, doit être adressée en document attaché (.doc) par le courrier électronique à <gelenekselyy@yahoo.com>. L’auteur veillera
à préciser son rattachement institutionnel et
ses adresses électronique et postale. Le texte
doit être saisi en corps 12 et double interligne
(de préférence en Times New Roman ou Arial)
sans autre enrichissement typographique que
l’emploi de l’italique. Il doit comporter un
seul niveau d’intertitres courts, des notes en
numérotation continue, l’ensemble des références bibliographiques en fin d’article, ainsi
qu’un titre en deuxième langue et un résumé
(en deux langues) de 200 mots maximum accompagné de cinq mots clés (en deux langue).
Le renvoi aux ouvrages de références dans le
texte courant et les notes se fait par la simple
mention du nom d’auteur, de la date de parution et, le cas échéant, du numéro des pages
citées. Les articles refusés ne sont ni conservés ni retournés.
Les droits et les responsabilités juridiques des articles et des traductions édités
appartiennent aux auteurs/aux traducteurs.
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XII. CİLDİN DİZİNİ (2011-2012)
ACUN, Ramazan, Her Dem Yeniden
Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve
Kimlik, (89, 66)
AÇA, Mehmet, İki Sır İki Kahraman:
Uşun Koca Oğlu Segrek ile Kozı
Körpeş, (90, 26)
AÇIK, Fatma, Taşkent Şehri Örneğinde Özbekistan’daki Mezar Taşları
ve Millî Kimliğe Yansımaları, (90,
176)
AKAR VURAL, Ruken, Bkz. AKBULUT, (95, 249)
AKBULUT, Hasan, Ruken AKAR VURAL, Çocukluğun Anımsanışı:
Masumiyet Arayışında Uzak/Yakın Geçmiş Nostaljisi, (95, 249)
AKBULUT, Çağdaş Yusuf , ‘Gezginci
Destancılık’ Mesleği Ekseninde
Tür ve Metin İlişkisinin Problemleri Üzerine, (96, 51)
AKDİK, Hazel Melek, Sözlü Kültürden Modern Edebiyata Bir Köroğlu Anlatısı: Simavne Kadısı Oğlu
Şeyh Bedreddin Destanı, (96,
129)
AKIN, Bülent, Alpamış Destanı’nda
Hz. Ali Tasavvuru, (96,19)
AKPINARLI, Feriha, Fatma Nur BAŞARAN, Kırım Kültüründe Maramalar, (94, 162)
AKSOY SHERIDAN, R. Aslıhan, Türk
Halk Şiirini Sözlü Formül Kuramı
Bağlamında İncelemek, (90, 70)
__________________, Seyahatname’de
Sözlü Kültür ve Anlatım Etkisi,
(92, 41)
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AKSOYAK, İ. Hakkı, Hırkayı (Deveyi,
Şalvarı) Şaraba Vermek Söyleşi
Üzerine Art-Zamanlı Yöntemle
Bir Deneme, (91, 85)
_________________, Nâbî’nin Tuhfetü’lHarameyn’inin Edirneli Nâtık’ın
Tuhfetü’l-Harameyn’ine Etkisi:
Hikâyeler, Gelenekler, İnanışlar,
(95, 9)
AKTULUM, Kubilay, Bir Ana-Metin Olarak Nasreddin Hoca
Hikâyeleri Üzerine Kimi Dönüştürmeler, (91, 12)
AKYOL, Ercan, Seyahatname’deki
Ayetlerin İşlevleri Üzerine, (92,
53)
ALAY, Okan, Evvel mi Gelsin Sonra
mı? Masalı ile Gündeşlioğlu Halk
Hikâyesinin Arketipsel Tahlili,
(96, 58)
ALPTEKİN, Ali Berat, Hatice İÇEL,
Batı Versiyonlarında Köroğlu,
(91, 37)
ALPYILDIZ, Eray, Yerelden Ulusala
Taşınan Müzik Belleği ve Yurttan Sesler, (96, 84)
ASLAN, Ensar, Kars Yöresinde Malakanlardan Kalan ve Kaybolmak
Üzere Olan Rençberlik Geleneği,
(93, 252)
ATABAĞSOY, Naim, Dinsel
Ritüel Kuram, (94, 173)

Mit-

ATAY, Tayfun, Gürbüz Hoca Nasıl Bir
İnsandı, (89,12)
ATLANSOY, Kadir, Ravza-i Evliyâ’da
İki Şair: Kani’î ve Va’dî, (89, 193)
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AYAYDIN CEBE, Günil Özlem, İskâna
Direnen Kimlik: Dadaloğlu’nun
Coğrafyası, (90, 60)

BEN-AMOS, Dan, Halkbilimi Öğreniminde Tür Kavramının Konumu,
(92, 226)

AYDINER, Mehtap, Yavuz ŞEN, Geleneksel Türk Halk Çalgılarının
Müzik Öğretmenleri Tarafından
Kullanılma Durumu, (91,140)

BİLKAN, Ali Fuat, Köhne Efsaneler,
Yeni Hikâyeler, (95, 23)

BARAN, Mine, Osmanlı Klasik Dönem
Saray Kültüründe Mahremiyet ve
Harem, (93, 169)
BAŞ, Bayram, Türk Masallarının Söz
Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme, (93, 125)
BAŞARAN, Fatma Nur, Kırım Kültüründe Maramalar, (94, 162)
BAŞER ÇOBAN, Seda, Medya ve Halk
Hikâyeleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Deneme, (92, 34)
___________________, Dede Korkut Kitabı ve Büyülü Gerçekçilik, (91,
195)
BAŞFIRINCI Çiğdem, Modern Türk
Tüketim Kültürüne Yönelik Bir
Araştırma, (91, 115)
BATUR, Zekeriya, Leyla KILIÇ AKSU,
A Loop in Turkish Social and Cultural Thinking: Fuzzy Nasraddin
Hodja, (90, 101)
BAYKAL,
Nurulhude,
Murathan
Mungan’ın “Zamanımızın Bir
Külkedisi”ni Marksist Kuram
Çerçevesinde Okumak, (96, 137)
BEGİÇ, H. Nurgül, Konya Keçeciliğinde Çoban Kepeneği, (94, 214)
BEKKİ, Salahaddin, Türkiye’de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar
ve Köroğlu’nun Bir Şiirinin Tahlili, (95, 202)
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BLUESTEI, Gene, Poplore, (94, 188)
BÜYÜKOKUTAN, Aslı, Folklorun Üç
İşlevi Halk Bilimsel Tanım Olarak Geleneksel İşlevselcilik, (96,
267)
CAN, Dilek Tüfekçi, Popülarite: Popüler Kültürün Olmazsa Olmazları,
(95, 356)
CANBAY, Alaattin, Türk Müziği Yorumunda Zamansal Dinamik Biçimlendirme, (95, 274)
COŞKUN ELÇİ, Armağan, Sözsel ve
Müzikal Varyantlaşma: Manilerin Türkü İçindeki Dönüşümleri,
(91,130)
COŞKUN, Menderes, Ottoman Attitudes Towards Writing About Pilgrimage Experience, (95, 72)
CÖMERT, Menekşe, Bkz. ŞANLIER,
(94, 152)
ÇAĞDAŞ, Miyase, Yasemin YASA,
Konya Sünnet Gelenek Görenekleri ve Sünnet Giysileri, (94, 223)
ÇAL, Halit, Erzincan Çayırlı İlçesi Mezarlarında Kuş Motifi, (89, 220)
ÇALIŞ, Sunay, Poplore, (94, 188)
ÇİFTÇİ, Selcen, Uşak’ta Atlı Cirit
Sporu ve Cirit Kültürü, (89, 87)
DAĞLAR, Abdulkadir, Nâbî›den Ermeni Aşuğ Hakkî Mosis›e Mizahî
Mektup, (95, 83)
DEMİR, Sema, Kültürel Bellek, Gelenek ve Halkbilimi Müzeleri, (95,
184)
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DEMİRYÜREK, Mehmet, Dasitân-ı
Sultan Mahmud Üzerine Bir İnceleme, (93, 62)
DİKKAYA, Fahri, Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi’nde Simit ve Simitçiler, (92, 72)
DİLEK DERYA, Esra, Efsaneden Büyülü Gerçekçiliğe, (91, 204)
DİLEK, İbrahim, Hangisini Seçerdiniz: Er Samır mı, Orpheus
mu?,(93, 79)
DİNÇ, Mustafa, Anadolu Köy Seyirlik
Oyunları Bağlamında Çanakkale
İli Dümrek Köyü “Oturtma” Eğlencesi, (94, 249)
DİNGEÇ, Emine, Osmanlı Sarayı’nda
Cirit Alayları: Lahanacılar ve
Bamyacılar, (89, 78)
DOĞAN, Şaban, XIV. -XV. Yüzyıl
Türkçe Tıp Metinlerinde Halk
Hekimliği İzleri, (89, 120)
DÖNMEZ, İbrahim Hakan, Evliya
Çelebi’ye Göre 17. Yüzyıl Osmanlı
Toplumunda Kadı Algısı, (95, 122)
DUMAN,
Mustafa,
Bozkurttan
Hızır’a Türk Halk Anlatmalarında Kılavuz, (96, 190)
DURAN, Hamiye, Hatay’ın Altınözü
İlçesi Babatorun Köyü’ndeki Zılgıtlar Üzerine Bir Araştırma, (89,
186)
DURLU ÖZKAYA, Figen, Bkz. ŞANLIER, (94, 152)
DURMUŞ, Gülşah, “Alageyik”ten
Yaralı Geyik’e Metinsel-Aşkınlık
(Transtextualité) İlişkileri, (96,
116)
DURMUŞ, İlhami, Türklerde Kan
Kardeşliği ve Antla İlgili Unsurlar, (89, 100)
http://www.millifolklor.com

_______________, Türk Kültür Çevresinde Dağlama Geleneği, (95, 114)
DURMUŞ, Mustafa, Ölümü Güzelleştiren Eda: Türkçe Şair Tezkireleri
ile Şairnamelerde Ölüme Bakış ve
Ölümün İfade Biçimleri Üzerine,
(94, 105)
DURU, Necip Fazıl, Kosova Türklerinin Baharı Karşılama Ritüelleri,
(89, 276)
EGE BOSTANCI, Göknur, Pelin ÖNDER EROL, The Resurgence of
Herbal Culture in Turkish Society: An Analysis on the Social
Phenomenon of “Aktars”, (95, 315)
EKER, Süer, Ulus İnşası ve Derusifikasyon Sürecinde Tacikistan’da
Toplum Dil Bilimsel Durum, (95,
215)
ERCİYAS, Osman, Dil Etkileşimleri
Bağlamında Kıbrıs’taki Tarihî
Alet İsimleri, (94, 237)
ERDEM, Servet, Büyülü Gerçekçilik
ve Halk Anlatıları, (91,175)
_____________, Halk Hikâyelerinden
Tanzimat Romanlarına Gerçekçiliğin Boyutları, (92, 19)
_____________, Grup Folkloru ve “Özkültür”, (94, 41)
ERGUN, Pervin, Bebekleri Dünyaya Leyleklerin Getirdiğine Dair
İnancın Türk Mitolojisindeki
Kökleri Üzerine, (89, 133)
_____________, Küresel Dünyanın Tüketim Mitleri Fakelore’un Başarısı: Yılbaşı mı Kutluyoruz Noel
mi?, (95, 147)
ERSOY, Petek, Çöm Çöm Çömbelek:
Sivas Çocuk Oyunları, (94, 256)
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ERSOY, Ruhi, Halkbilimi Çalışmalarının Gelişimine Paralel Olarak
“Alan Araştırması” Kavramını
Yeninden Düşünme, (94, 5)
FİDAN, Süleyman, Türk Kültüründe
Askerî Giyim-Kuşam ve Asker
Modası, (92, 95)
GİRMEN, Pınar, Eskişehir Folklorunda Çocuk Oyunları ve Bu Oyunların Yaşam Becerisi Kazandırmadaki Rolü, (95, 263)
GÜNAL, Veysi, Bkz. ŞAHİNALP, (93,
149)
GÜNEŞ, Serkan, Türk Çay Kültürü ve
Ürünleri, (93, 234)
GÜR, Nagihan, Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldıznâme,
Falnâme ve Tâlinâme Metinleri,
(96, 202)
GÜRBÜZ, Mehmet, Sözlü Kültür Belleğinde Bir Divan Şairinin İzleri:
Cönklerde Nâbî, (95, 54)
GÜRÇAYIR, Selcan, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi Üzerine Eleştirel Bir
Okuma, (92, 5)
HARMANCI, Meriç, Keloğlan’ın Mitik
Aynadaki Görüntüsü, (94, 72)
HAROLD E. Hinds, Jr. Popülarite: Popüler Kültürün Olmazsa Olmazları, (95, 356)
IRMAK, Yılmaz, Ertuğrul TAŞ, Tersine Dönen Bir Evlilik Modeli
Olarak Sakarya’da Damat Alma
Geleneği ve Psikolojik Etkileri,
(96, 216)
IŞIK, Caner, Alevi-Bektaşi Geleneğinde Muhabbet: Ruhsal Bir Bilgi
Ortamı, (89, 147)
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IŞIKTAŞ SAVA, Işılay, Ahmet Bican
Ercilasun’un “Gülnar” ve “2BA
Beden Beyin Akımı” Adlı Romanlarında Türk Destanlarının İzleri,
(93, 29)
____________, Kırım Tatar Ninnilerinde “Vatan Kırım” ve “Gökbayrak”
Kavramlarının İşlenmesi, (96,
260)
İNCE, Halide Gamze, Alpamış Destanının İzahlı Lügati Üzerine Bir
İnceleme, (89, 304)
İSEN DURMUŞ, Tuba, Türk Edebiyatında Klasik Algısı Üzerine Düşünceler, (90, 37)
İSEN, Mustafa, Geleneğe Direnen Bir
Şair: Nâbi, (95, 5)JOOSEN, Vanessa, Sanat ve Pedagoji Arasında Peri Masalı Uyarlamaları, (92,
152)
KADERLİ YAPICI, Zehra, Kişisel Deneyim Anlatılarının Bağlamsal
Çerçevesi: Deneyimlenen, Hatırlanan ve Anlatılan Hayat, (93,
207)
KALPAKLI, Mehmet, Amerika Birleşik Devletleri›nde Nevruz Etkinlikleri, (90, 195)
KAPLAN,
Mahmut,
Hayriyye-i
Nâbî›de Tipler, (95, 31)
KAPLAN, Melike, Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din
ve Büyü İlişkisi, (91,150)
KARA, Çiğdem, Turistik Ticari Halkbilimsel Ürünler ve Beypazarı,
(89, 54)
KARA, Mehmet, Ersin TERES, The
Crane As A Symbol of Fidelity in
Turkish and Japanese Cultures,
(95, 194)
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KARABACAK, Esra, Kıbrıs Ağzında
Ölümle İlgili Anlatımlar, (94, 204)
KARAÇAĞ, Abdullah, Bir Halk Sanatı
Örneği: 1879-80 (1297 H.) Tarihli Edirnekâri Ahşap Sandık, (89,
248)
KARATAŞ, Hicran, Bir Sözlü Tarih
Metni Olarak “Pazvandoğlu Türküsü”, (92, 131)
KARATAŞ, Özgür Sadık, Osmanlı’nın
Aykırı Dansçıları Tavşanlar ve
Tavşanca Formu, (95, 289)
KARATAŞ, Pınar, Mülkiyede İnek
Bayramı: Riteül Nitelikleri ve
Mülkiyeli Kimliğinin Oluşumundaki Rölü, (96, 229)
KASIMOĞLU, Handan, Van Halk Masal ve Hikâyelerinin İcra Bağlamı
Olarak Divanhane (Duvakhane)
Geleneği, (89, 170)
KAYA,
Doğan,
Sivas’ta
Salâvatlamalar, (89, 179)
____________, Zeynep Türküsü Üzerine Bazı Mülahazalar, (95, 299)
KEKEÇ, Nuran, Karnavaldan Büyülü
Gerçekçiliğe: Berci Kristin Çöp
Masalları, (91, 210)
_____________, Sözlü Edebiyattan Tanzimat Romanına Giderken ‘Anlatı,’ ‘Anlatıcı’ ve ‘Aşk Olgusu’nun
Dönüşümü, (92, 27)
_____________, Grup Folkloru Bağlamında Tahtakale Esnafı ve Geliştirdikleri Dilsel Kodlar, (94, 50)
KESKİN, Ahmet, Oğuz Kağan Destan
Metninde Kahramanın Takdimi,
(96,5)
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KILIÇ, Ana, Alpamış ve Prens Marko Destanlarında Kahramanın
Erginlenmesi, (96,29)
KILIÇ AKSU, Leyla, Bkz. BATUR,
(90, 101)
KOÇ, Adem, The Significance and
Compatibility of the Traditional
Clothing-Finery Culture of Women in Kütahya in terms of Sustainability, (93, 184)
KÖSE, Aynur, Medya ve Dil Oyunları:
Gündelik Dil Pratiklerinde Televizyon Dizilerinin Etkisi, (93, 220)
KURTULUŞ, Meriç, Halkbilimi Öğreniminde Tür Kavramının Konumu, (92, 226)
_____________, Yaşar Kemal’in Kuşlar da Gitti Romanında Kuşçuluk
Geleneğinin İşlevi, (96, 105)
KUTLU, Muhtar, Ayakta Ölen Ağaçlar Neslinden: Prof. Dr. Gürbüz
Erginer (1945-2009) Hayatı ve
Yayınları (89,6)
KUZAY DEMİR, Gonca, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’nde İzmir’in Tılsımları, (92, 77)
MENGİ, Mine, Nâbî’nin Şiirlerinde
Urfa, İstanbul, Halep, (95, 45)
METİN BASAT, Ezgi, Modern Dünyanın Sanal Mitleri: Bilgisayar
Oyunları, (92, 143)
Milli Folklor Dergisi: Dün ve Yarın
2011 Yılı Yuvarlak Masa Toplantısı Sonuç Bildirisi, (89, 305)
Millî Folklor Dergisi: Dün ve Yarın
2012 Yuvarlak Masa Toplantısı
Sonuç Bildirisi, (93, 264)
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OGUR, Erol, Ali Canip Yöntem’in
Halk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı
Öğretimi Üzerine Görüşleri, (89,
200)

ÖLÇER ÖZÜNEL, Evrim, Yazının
İzinde Masal Haritalarını Okuma
Denemesi: Masal Tarihine Yeniden Bakmak, (91, 60)

OĞUZ, Gülser, 61 Numaralı Edirne
Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyılda
Edirneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü, (92, 106)

_____________________,
Kırkyama
Kahramanlar: Tarihî Çizgi Romanlarda Gelenek İcadı ve İmhası, (95, 171)

OĞUZ, M. Öcal, Prof. Dr. Gürbüz Erginer ve Halk Kültürü Dersi Üzerine, (89,17)

ÖLMEZ, Filiz Nurhan, Sultan SÖKMEN, Isparta-Gönende Geçmişten Günümüze Evlenme Âdetleri,
(95, 333)

_____________, Çok Mekânlı Ve/Veya
Çok Mezarlı Anlatı Kahramanları: Yunus Emre, (91, 5)
_____________, Karacaoğlan: Anlatıcılar ve Biyograflar, (93, 53)
_____________, Yazılı Hukuk ve Sözlü
Hukuk Açısından Evlenme Pratikleri ve “Töre Cinayetleri”, (95,
103)
OĞUZ, Ahmet, Sözlü Tarih Çerçevesinde Kore Gazilerinin Kore Savaşıyla İlgili Hatıraları, (94, 123)
OH, Eunkyung, Kore Cumong ve Özbek Alpamış Kahramanlık Destanlarında Olay Örgüsü, (93, 88)
OH, Chong Jih, Comparative Analysis of the Ahiska (Meskhetian)
Turks and Koreans in Post-Soviet
Kazakhstan and Uzbekistan: The
Making of Diaspora Identity and
Culture, (94, 14)
ONAN, Bilginer, Türk Atasözlerinde
Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil
Kullanımı, (91, 91)
ONAY, Ebru, Gölgesizler’de Masal, Efsane ve Büyülü Gerçekçilik, (91,
221)
OZAN, Meral, Geçiş Ritüelleri ve Halk
Masalları, (91,72)
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ÖNCÜL, Kürşat, Rekabetin Sözlü ve
Yazılı Kültür Ürünlerine Yansımasındaki Temel Paradigmalar,
(93, 200)
ÖNDER EROL, Pelin, Bkz. EGE BOSTANCI, (95, 315)
ÖZARSLAN, Metin, Gerçekten Efsaneye Bir Hayat: Ezo Gelin, (95,
161)
ÖZAY,
Yeliz,
Evliya
Çelebi
Seyahatname›sinde Garâ›ib Bir
Anlatı: Hz. Ali Kayası Efsaneleri,
(92, 58)
ÖZDAMAR, Fazıl, Tebriz Âşık Şiirinde Tarihî Bir Direniş Sembolü:
Babek, (96,39)
ÖZDEMİR, Melda, Muğla İli Milas İlçesi Çomakdağ Köyü Geleneksel
Kadın Kıyafeti, (95, 345)
ÖZDEMİR, Nebi, Kentlerin Gezgin
İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler, (89, 41)
______________, Edebiyat ve Ekonomi
Kültürel Ekonomik Bir Alan Olarak Edebiyat, (91,101)
ÖZBEK, Yıldıray, Kayseri Halk Mimarlığının Temsilcilerinden Bezirhane ve Setenler, (90, 164)
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ÖZDEN, Mehmet, Bir Halkçı Münevverler Platformu: Halka Doğru
Dergisi (1913-1914), (89, 109)
ÖZGEN, Özlen, Seferihisar: A Sustainable Place in A Fast World, (95,
135)
ÖZGÜL, Gönül Eda, Farklı Bir Görme
Biçimi Olarak Tasvir: Matrakçı
Nasuh’un Topografik Tasvirleri,
(96, 170)
ÖZKAN, Ömer, Bkz. PURTAŞ, (95,
367)
ÖZKARTAL, Mehmet, Türk Destanlarında Hayvan Sembolizmine
Genel Bir Bakış (Dede Korkut
Kitabı’ndan Örnekler), (94, 58)
ÖZTÜRK BİTİK, Başak, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Cadı, Obur,
Büyücü Anlatıları ve Kurgudaki
İşlevleri, (92, 64)
PEHLİVAN, Gürol, Mizaha Vahdet-i
Vücûd Penceresinden Bakmak:
Salâhî’nin Şerh-i Nutk-ı Nasreddin Efendi Adlı Risalesi, (92, 117)
PURTAŞ, Fırat, Ömer ÖZKAN, Yunus
Emre Oratoryosu ve Türk Kültürünü Uluslararası Çapta Tanıtmak, (95, 367)
REİS, Huriye, Dede Korkut Kitabı ve
Beowulf Destanında Yaşlılık ve
Yaşlanma, (91, 25)
SAKAOĞLU, Saim, Karacaoğlan Şiirlerini Nasıl Yayımlamalıyız?, (90,
15)
________________, Kalıp Fıkra Üzerine
Düşünceler, (93, 42)
SALTIK, Eylem, “Oyuncu Şair” Sunay Akın ve Oyuncaklara Yenilen
Dünya, (94, 137)
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SALTIK ÖZKAN, Tuba, Geleneksel
Tıpta İyileşmenin İnanç Boyutu
Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar:
Psikosomatik Tıp, Plasebo Etkisi
ve Kuantum İyileşme, (95, 307)
SALUK, Reyhan Gökben, Sanat ve
Pedagoji Arasında Peri Masalı
Uyarlamaları, (92, 152)
SARI, Elif, Kurşunlu Mutfak Kültüründe Keşkek: Geçmişi, Bugünü,
Yarını, (90, 85)
SAVAŞ, Ayşen, Total Displacement:
Exhibiting Folklore and the Boundaries of Museum Space, (90, 5)
SAY, Nuran, Çiğe’li (Kene) Halı, (89,
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Kuram, (94, 173)
SHERIDAN, Michael, The “Lies” of
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Evliya Çelebi’s Book of Travels,
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SKOUNTI, Ahmet, The Lost Ring:
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Intangible Cultural Heritage, (89,
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SÖKMEN, Sultan, Bkz. ÖLMEZ, (95,
333)
ŞAHİN, İlkay, İlahi, Ritüel ve Kadın:
Boğazlıyan Örneği, (90,115)
ŞAHİNALP, Mehmet Sait, Veysi GÜNAL, Osmanlı Şehircilik Kültüründe Çarşı Sisteminin Lokasyon
ve Çarşı İçi Kademelenme Yönünden Mekânsal Analizi, (93, 149)
ŞAHİN, Mustafa, Masalların Çocuk
Gelişimine Etkilerinin Öğretmen
Görüşleri Açısından İncelenmesi,
(89, 208)
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ŞAHİN YEŞİL, Sinem, Uyumsuzluk
Kuramı Bağlamında “Yaşlı Bilge
Adam” ve “Oyuncu”nun İşlevleri:
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Figen DURLU ÖZKAYA, Gençlerin Türk Mutfağına Bakış Açısı,
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ŞAYHAN, Fatih, Kırım-Karay Türkülerinin Anadolu Türküleriyle Söz
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TÜRKER, Ferah, Altay Türklerinin
Anlatmalarında Mitik Bir Varlık:
Celbegen, (94, 81)
TÜRKMEN,
Fikret,
Abdullah
Tukay’ın (1886-1913) Yetiştiği
Çevre ve Halk Kültürü, (93, 35)
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Tarihi Gelişim İçinde Hayvan ve
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Furkanî’nin Şiir Evreni Bağlamında Bir Monografi Denemesi,
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“Büyü”sünün Menşei Üzerine:
Sosyal Adaptasyon Aracı Olarak
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(89, 159)
USLUER, Fatih, Hurufilikte Rüya Tabirleri, (90, 134)
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‹Elma Atma› Geleneği, (90, 146)
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Bacı Dergahı’nın Öğretisi ve Dergahla Türbenin İç-Dış Özellikleri,
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