BİRKAÇ SÖZ
Foreword / Par l’éditeur
Merhaba saygıdeğer okur,
Millî Folklor dergisi 103. Sayısıyla
ellerinizde. Bu sayıda içinde “Aca’ib
Edebiyatı” konulu dört makale bulunan dosyamızın da yer aldığı ve ilginizi
çekeceğini umduğumuz 11 özlü yazının
yanında, Aca’ib Edebiyatı konulu bir
çeviriyle iki kitap tanıtma yazımızı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
25 Yıllık ve 100 Sayılık
Koleksiyonumuzun CD’si
Dergimiz 2013 yılının Aralık ayında
yayımlanan 100. sayıyla 25 yıllık, 100
sayılık ve 13113 sayfalık bir koleksiyona
ulaştı. Bu koleksiyonun basılı hâlini
temin etmek gerek mali gerekse hacim
bakımımdan birçok meslektaşımıza yük
getirmektedir. Bu nedenle 100 sayılık
koleksiyonumuzu etkin arama ve taramaya imkân veren bir şekilde CD olarak
tasarladığımızı ve 100 sayıdan oluşan
koleksiyonumuzu dergimize abone olan
herkese hediye etmeyi ve/veya satışa
sunmayı planladığımızı önceki sayımızda duyurmuştuk. Üzülerek belirtmeliyim ki, tamamlamış olduğumuz ve
çoğaltmaya hazır hâle getirdiğimiz çalışmamıza son şeklini veremedik ve çoğaltımını gerçekleştiremedik. Çok amaçlı
aramaya uygun olarak hazırlanan 100
sayılık CD koleksiyonumuzu 2015 yılının ilk aylarında yapılacak olan “Millî
Folklor: Dün ve Yarın” toplantısına
kadar çoğaltma işlerini tamamlamayı ve
hizmetinize sunmayı hedefliyoruz.
Yazarlarımıza Duyurulur
Dergimiz, gerek www.millifolklor.
com adresimizde yayımlanan gerekse
her sayıya konulan Yayın İlkelerimize
göre makale kabul etmekte ve inceleme yapmaktadır. Yazılar gerek Yayın
Kurulunda gerekse Hakemlik sürecinde
Kör Hakemlik kurallarına göre incelenmektedir. Gerek Yayın İlkelerinin
uygulanması, gerekse hakemlik süreçlerinin titizlikle yürütülmesi ve özel sayı
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veya dosya önceliklerinin ortaya çıkması
gibi nedenlerle, yazıların incelenmesi
ve yayımlanması 6 ay ile 1,5 yıl arasında sonuçlanabilmekte, istisnai olmakla birlikte -ön görülenden fazla sayıda
hakemden görüş alınması veya hakemlerin inceleme süresini çeşitli nedenlerle
uzun tutmaları- gibi özel durumlarda
bu süre 2 yıla kadar çıkabilmektedir.
Yazarlarımızın bu yoğunluğunu hesaba katarak yazılarını göndermelerini
ve kör hakemlik ve ücretli hakemlik ile
ilgili kurallarımızla, makalelerden içerik
ve nitelik bakımından beklentilerimizle
ilgili not ve açıklamalarımızı da dikkatlice okumalarını öneriyoruz.
Prof. Dr. Ali Çelik’e Armağan
Dergimizin Danışma Kurulu Üyesi,
Hakemi ve Trabzon Temsilcisi olarak
halk bilimine ve dergimize çok değerli hizmetleri olan Karadeniz Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi aziz hocamız Prof. Dr. Ali Çelik’in resmî görevinden emekli olduğunu ve 2015 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 sayıda yazı yazmak isteyenlere çağrı niteliğinde olup, başka bir
yöntemle makale 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 özlü yazılarını
inceleme ve hakemlik süreçlerimizi dikkate alarak göndermelerini bekliyoruz.
Hocamızın çalışmaları ile ilgili makalelerin son gönderilme tarihi 15 Ocak
2015’tir.
2014 Kış sayımız olarak çıkacak
olan 104. sayıda buluşmak dileğiyle…
M. Öcal Oğuz
Yayın Yönetmeni

http://www.millifolklor.com

BESLEYEN Mİ, ÖLDÜREN Mİ: TÜRK MİTİK TASAVVURUNDA
ANNE ARKETİPİNİN ANTROPOMORFİK GÖRÜNÜMLERİ*
Nurture or not Nurture: The Anthropomorphical Appearances of Mother
Archetype in Turkish Mythical Imagination

Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKÂR**
Kadın, evreni içinde taşır.
M. Paviç

ÖZ
Arketipler, toplumun ortak kültürel ürünleri ve ortak bilinçdışının yansıması olan halk bilgisi
ürünlerinde karşımıza çıkar. En çok sözü edilen arketipler persona, anima, animus, gölge, kendilik,
ihtiyar bilge adam, aşama ve anne arketipleridir. “Anne arketipi” ve onun bir parçası olan “yüce ana”
veya “büyük ana” imgesi; yaratılışı, varoluşun anlamını ve evreni anlamak için ilk basamak işlevine
sahiptir ve bu işlev; hem annenin “ilk imge” olmasıyla hem de anne ve bebek arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Bebek, yetişkinlikte kuracağı ilişkilerin temellerini de annesiyle ilişkisinin ilk birkaç ayında
oluşturur. Doğum ve bebeklik aşamalarında annenin varlığına bağımlı olan insan, bu durumun farkındadır. Bu ilişki, sadece insanın pratik yaşamına dayalı olmanın ötesinde, çok derinlere kök salan kozmolojik bir kavrayışın da temel formunu oluşturur. Türk mitik tasavvurundaki anne arketipi; geyik,
yılan, kayın ağacı, güneş, ay ve mağara gibi pek çok imgeyle bağlantılıdır. Bununla birlikte arketipin,
insan, özellikle de kadın bedenindeki antropomorfik görünümleri de söz konusudur. Anne arketipinin
Türk mitolojisindeki antropomorfik görünümleri, olumlu ve olumsuz özellikleri bakımından farklılık
göstermektedir. Ak Ene, Umay ve Od Ene, Ayısıt, Ana Maygıl, Ak Kızlar olumlu; Alkarısı, Albastı,
Yalmavuz, Kara Kızlar, Cadı, Kocakarı vb. ise olumsuz özelliklere sahiptir. Makalede öncelikle “ortak
(kolektif) bilinçdışı”, “arketip” ve “anne arketipi” kavramları açıklanmış, anne arketipinin antropomorfik görünümleri hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu görünümlerin olumlu ve olumsuz özellikleri
değerlendirilerek imge ile tiplerin ilişkisi ve dönüşümü çözümlenmiştir. Anne ve varoluşun yansıması
niteliğindeki anne arketipinin olumsuz özelliklere sahip tiplerinin demonlaşmasıyla, yani insanüstü
güçlerin insana yansıtılmasıyla bir ve bütün özelliklerinin parçalanması ve anne arketipi dışında algılanması söz konusudur. Alkarısı ve cadı gibi demonik tipler, anne arketipi çerçevesinde ele alınarak,
bu tiplerin, dolayısıyla arketipin iyi ve kötü özelliklerinin bütünlüğü ortaya konmaya çalışılmıştır.
Türk mitolojisindeki anne arketipinin bütüncül bir şekilde ele alınması; varoluş süreci ile ilgili bilgi ve
birikimin değerlendirilmesinin yanı sıra varlık, yokluk, varoluş, yaşam ve ölüm gibi kavramların Türk
kültürü ve felsefesindeki yeri ve anlamının çözümlenmesine bir katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Anne Arketipi, Türk Mitolojisi, Ak Ene, Umay, Alkarısı
ABSTRACT
Archetypes appear in folklore products which are common cultural products of one society and
reflection of common unconscious. The most mentioned archetypes are persona, anima, animus, shadow, self, old wise man, hero (stage) and mother (Great Mother). “Mother (Great Mother) archetype”
has function of the first step to understanding meaning of creation, existence and Cosmos. This characteristic is a reflection of the relationship between mother and new born child. It is possible to say that
the main positive and negative characteristics of mother archetype in Turkish mythology could be seen
in different types. While Ak Ene, Umay and Od Ene types have positive, Alkarısı, Albastı, Yalmavuz,
witch, Kocakarı etc. types have negative characteristics. In this study, the examples of mother (Great
Mother) archetype in Turkish mythology will be analyzed and its manifestations in Turkish culture
will be determined. Also, the characteristics of mother archetype in Turkish mythology will provide our
evaluation of knowledge and experience of process of existence.
Key Words
Mother Archetype, Turkish Mythology, Ak Ene, Umay, Alkarısı.
*
**
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Giriş:
Bebeğin varlığını koruması ve
sürdürebilmesi için “anne” temel ve
öncelikli varlıktır. Annenin sorumluluğu, sağlıklı ve dengeli bir bebek
yetiştirmektir. Anne, bebeğin fiziksel
gelişiminin yanında, psikolojik ve sosyal bakımdan da etkilidir. Bebek, yetişkinlikte kuracağı ilişkilerin temellerini de anneyle ilişkisinin ilk birkaç
ayında oluşturur (Weldon 2010:31).
Doğum, bebeklik ve büyüme aşamalarında annenin varlığına bağımlı olan
insan, bu durumun farkındadır. Bu
ilişki, sadece insanın pratik yaşamına
dayalı olmanın ötesinde, çok derinlere
kök salan kozmolojik bir kavrayışın
da temel formunu oluşturur. (Yılmaz
2010:47). Çünkü insanın, biyo-psikolojik varlığını koruma ve sürdürme
konusunda doğuştan getirmiş olduğu
güçlü arzusu veya içgüdüsü onun kendini saran evrenle ilgili bilgiler edinmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır1
(Boyraz 2006:2-3). Bu ihtiyaca bağlı
olarak ortaya çıkan evreni algılama ve
yorumlama süreci, insanın kendini tanıma süreci olarak da görülebilir.
İnsan yaşamının temel amacı;
“kendi eksiklerini tamamlamak, çatışmalarını çözümlemek ve zedelenmişlerinin ıstırabını azaltmaktır. Bunu
başarmak, dünyayı, yeniden ve merkezinde kendisi olmak kaydıyla, yani
kendi dünyası olarak ‘tamam’ etmektir” (Saydam 2009:9). Bu süreçte insanın kendini saran evreni anladığı ve
tanımladığı kadar kendini anlaması
ve tanımlaması olarak da kabul edilebilir ve bu süreç, bir anlamda bilinçlenme sürecidir. Bu sürecin açıklanmasında Jung “bilinç” ve “bilinçdışı”
terimlerini kullanmakta ve bilinçlenme sürecini; “bilinçdışı malzemeye
kişilikler yükleyerek kendini ondan
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ayırabilmek ve aynı zamanda onların bilinçle bağlantı kurmasını sağlamak” şeklinde açıklamaktadır (Jung
2009:11). Jung, bilinçdışını kişisel ve
ortak (kolektif) bilinçdışı olmak üzere
ikiye ayırır. Fordham, ortak (kolektif)
bilinçdışını şöyle tanımlar:“Kolektif
bilinçdışı, bilinçdışının, kişisel bilinçdışından daha derinlerde olan bölümü,
bilincimizin ortaya çıktığı bilinmeyen
maddedir. Onun varlığını kısmen de
olsa içgüdüsel davranışların gözleminden çıkarabiliriz.” (Fordham 1983:27)
Fordham’ın tanımı ortak bilinçdışını,
içgüdüsel davranışlarla ilişkilendirir.
Ortak bilinçdışı, aynı zamanda, insanları “ortak ruhsal temelde” birleştiren
doğal bir kökendir (Gökeri 1979:8). Arketipler de, ortak bilinçdışındaki sembollerle kendilerini ortaya koyarlar.
Ortak bilinçdışına bağlı sembollerden biri de “anneyle ilgilidir ve
Jung bu sembolleri “anne arketipi”ne
bağlı olarak yorumlar. “Anne”, insanın
varoluş sürecindeki önemli etkisi nedeniyle bir model oluşturmuştur. Bu
nedenle “anne (yüce ana) arketipi” mitolojide yaratılış ve varoluşu açıklama
işlevindedir.
Bu makalede; anne arketipinin
Türk mitolojisindeki antropomorfik
görünümleri ele alınacak ve olumlu ve
olumsuz özellikleri tespit edilmiştir.
Bu tespitlerden elde edilen veri tasnif
edilmiş, olumlu ve olumsuz tipler arasındaki ilişki ve dönüşüm tartışılmıştır. Söz konusu görünümlerin olumlu
ve olumsuz özellikleri değerlendirilerek imge ve tiplerin ilişkisi ve dönüşümü çözümlenmiştir. Anne ve varoluşun yansıması niteliğindeki anne
arketipinin insana benzer görünümlerinin bir kısmının demonlaşmasıyla,
yani insanüstü güçlerin insana yansıtılmasıyla bir ve bütün özelliklerinin
http://www.millifolklor.com
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parçalanması ve anne arketipi dışında algılanması söz konusudur. Alkarısı, kara kızlar ve cadı gibi demonik
tipler, anne arketipi çerçevesinde ele
alınarak, arketipin iyi ve kötü özelliklerinin bütünlüğü ortaya koyulmaya
çalışılmıştır.
Arketip Nedir?
Arketipler, bir yer ve durumun
imgesidirler. Arketipler evreni algılama şemalarının mihenk noktalarında
belirir ve gücünü algılamada vazgeçilemez olan bu yer ve durumdan alır,
dolayısıyla vazgeçilemez olur (Saydam
2009:12). Jung, arketipleri “ortak bilinçdışını oluşturan yapısal öğeler”
şeklinde tanımlar (Namlı 2007:121011). Arketipler, bilinçlenme yolundaki
yapı taşlarıdır. Arketipi, bilinçlenme
sürecindeki kavramlaştırma eylemi
olarak tanımlamak da mümkündür.
Saydam, bilincin özne ve nesne/ler
arasındaki “ayrıştırıcı/tanımlayıcı/yorumlayıcı bir ilişki” olduğunu vurgularken, Çotuksöken’in insanın (özne),
nesneler ve nesneler arası ilişkilerden
oluşan olaylar dünyasında yaşayan
insanı, insan yapanın “kavram kurma
etkinliği” olduğu tespitine gönderme
yapmıştır (Saydam 1997:37). Buradan
hareketle arketipleri, bilinçlenme ya
da “anlamlılık arayışı”na yön veren
ana şemalar/kavramlar, “ilk imgeler”
olarak kabul etmek mümkündür. Bu
noktada İbni Arabî’nin “âyân-ı sâbite”
kuramıyla ilişkisine dikkat çekmek
gerekir. İbni Arabî’nin “Fütuhat-ı Mekiyye ve Fusu’l Hikem” adlı eserinde
ele aldığı “âyân-ı sâbite” terimi, “değişmez öz” anlamındadır (Öztekin
2001:293-303). Jung’un ortak bilinç
ve arketip kavramında da özün değişmezliği ve sürekliliği esastır.
“Rüyalar bile, farklı folklor ve
mitolojilerde belirli motiflerin hemen
http://www.millifolklor.com

hemen aynı şekilde tekrarlanması
şeklinde, büyük ölçüde ortak (kolektif)
malzemeye dayanmaktadır. Ben bu
motiflere arketip diyorum, bu kavramla kastettiğim şey, hemen hemen yeryüzünün her köşesindeki mitlerin parçalarını oluşturan kolektif nitelikteki
şekiller ve imgeler ve aynı zamanda da
bilinçdışı kökenli bireysel ürünlerdir”
(Jung 1998:57).
Jung’un açıkladığı “arketip” ve
İbn Arabî’nin kullandığı “değişmez
öz” terimlerini, Alevi-Bektaşi terminolojisindeki “zuhur” terimiyle de
ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü;
“Her bir zuhur karşılaşılan sorunlara ilişkin üretilen çözümün, yeni bir
erkân anlamına gelmesi, zuhurun
kendisinin bir önceki erkân sahibine dönmesi adeta bir zorunluluktur”
(Taşğın 2013:49). Her zuhur, yeni bir
bilgi, yeni bir erkân ve yeni bir irfan
ile gelse de değişmeyen öz, bir ve aynıdır (Taşğın 2013:61). Zuhur terimi; bin
bir surette görünenin, bir öze ait olmasıyla da açıklanabilir. Bin bir suretin
tek bir özde birleşmesi, Alevi-Bektaşi
anlatmalarında ve şiirinde bir sembol
olarak da yer alır. “Diyarbakır Yöresi
Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma” adlı Tübitak projesi kapsamında
yaptığımız alan araştırmalarında derlenen anlatma ve şiirlerde de Jung’un
arketipsel bakış açısını destekleyen ve
İbn Arabî’nin âyân-ı sabite terimiyle
bütünleşen “bin bir donda baş gösterme”, “dondan dona girme”, “bir nurun
ikiye bölünmesi” vb. gibi sembollerin
sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir.
Proje kapsamında Adıyaman-Kureyşan Ocağı Dedesi Garip Bozkurt, Diyarbakır-Zeynel Abidin Ocağı Dedesi
Mehdi Kaygusuz, Diyarbakır-Beyazıd
Bostan Ocağı Dedesi Hasan Baykurt
ve Malatya-Teslim Abdal Ocağı Dedesi
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Mustafa Tosun’dan derlenen ve proje
arşivinde yer alan manzum ve mensur metinlerde “zuhur” ve buna ilişkin
semboller bulunmaktadır. Proje kapsamında Âşık Sefai (Mehmet Acet)’den
derlenen “Duvaz İmam” buna örnek
olabilir:
Viraniyem niyazımız usta(z)da
Elinde zülfikar hem ehli kanda
Bin bir donda(n) baş gösterdi Aliyel Murtaza
Mürşidimiz bülbülümüz eyvallah

Arketiplerin, âyân-ı sabite kavramı ve Alevi-Bektaşi terminolojisiyle
ilişkisi ayrı bir çalışma konusu olmakla birlikte; zuhur, devriye ve arketip
kavramlarıyla ilgili çalışmalar yapılması gerekliliğine de bu noktada işaret etmek istedik.
Yukarıda belirtilen özelliklerinden yola çıkarak arketiplerin bütün insanlık için ortaklık gösterdiğini söylemek mümkündür (Campbell 1992:40).
Ancak arketiplerin sayısız tezahürleri
olduğunu da belirtmek gerekir (Jung
2009:21). Arketiplerin tezahürleri ise
toplumun ortak kültürel ürünleri ve
ortak bilinçdışının yansıması olan
halk bilgisi ürünlerinde karşımıza çıkar. Çünkü halk bilgisi ürünleri “ortak
(kolektif) bilinçdışının ürünleridir; ait
olduğu topluluğun bireye sunduğu, bin
yıllar boyunca yaşanagelmiş, sınanmış zihin modellerini sahneler” (Jung
1997:7). Jung’un bütün insanlıkta ortak bulunduğuna inandığı “bu bilinçdışı, soyaçekim ile atalardan gelen ve
bütün geçmişi kapsayan izlenimleri
içermektedir ve düşler, masallar, dinî
coşkular gibi vesilelerle açığa vurulur.
İnsanlığın geçmiş bütün tarihini kapsayan mitoslar ve masalların ortak temeli ortak bilinçdışının içeriğini oluş-
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turan arketiplerdir” (Gürses 2007:79).
“Ruh, düşlerde olduğu gibi mit ve masallarda da kendini anlatır” ve arketipler mitlere ve masallara “oluşum”
ve “yeniden oluşum” olarak yansır
(Jung 2009:87). Arketipler masal ve
efsaneler gibi sözlü anlatmalardaki
sembollerle de kolektif bilinçdışını ortaya koyar.
Arketiplerin ortak bilinçdışındaki yansımaları, olumlu ve olumsuz
özellikler gösterir. Jung, arketiplerin
olumlu ve olumsuz özelliklerini şöyle
açıklamıştır:
“Tüm arketiplerin olumlu, yararlı, aydınlık, yukarıya işaret eden bir
yanı olduğu gibi, aşağıya işaret eden,
kısmen olumsuz ve düşmanca, kısmen
de yeraltına özgü, ama genellikle nötr
bir tarafları vardır.” (Jung 2009:95)
Arketiplerin sınırsız ya da yeryüzündeki olay, nesne ve olgular kadar
çok olduğunu söylemek mümkündür.
Ancak en çok sözü edilen arketipler
persona, anima, animus, gölge, kendilik, ihtiyar bilge adam, kahraman
(aşama) ve anne arketipleridir (Gürses 2007:80).
Anne Arketipi:
“Anne arketipi” yaratılışı, varoluşun anlamını ve evreni anlamak için
ilk basamak işlevine sahiptir ve bu
özellik, anne ve bebek arasındaki ilişkisinin bir yansımasıdır. Bir bebeğin
dünyayı ve varlığı ilk olarak annesi
aracılığıyla algıladığı gibi toplumların
dünya görüşü, yaratılış ve varoluş hakkındaki temel fikirlerinin yansımaları
anne arketipinde bulunur. Anne arketipiyle ilişkili olarak sıkça adı geçen
“yüce veya büyük ana” kavramı ise
anne arketipinin bir parçasıdır:
“Büyük Ana kavramı, din tarihi
kökenli bir kavramdır ve anatanrıça
http://www.millifolklor.com
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tiplemesinin çok çeşitli yönlerini içerir. Başlangıçta bu kavramın psikolojiyle ilgisi yoktur, çünkü “Büyük Ana”
imgesi pratik deneyimde bu biçimiyle
ancak nadiren ve de çok özel koşullar
altında karşımıza çıkar. Simge elbette
ki anne arketipinin bir türevidir. Fakat Büyük Ana imgesinin arka planını
psikolojik açıdan incelemeye kalkıştığımızda, incelememizin temeline,
çok daha kapsamlı olan anne arketipini oturtmak zorundayız” (Saydam
2009:17).
Anne arketip özellikleri anneyle
ilgilidir:Dişinin sihirli otoritesi; aklın
çok ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, bakıp büyüten, taşıyan,
büyüme, bereket ve besin sağlayan; sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş yeri;
yaralı içgüdü ya da itki; gizli, saklı,
karanlık olan, uçurum, ölüler dünyası,
yutan, baştan çıkaran ve zehirleyen,
korku uyandıran ve kaçınılmaz olan.
Jung, annenin üç önemli özelliğini
vurgulamaktadır. Bu özellikler:“bakıp
büyüten, besleyen iyiliği”, “arzu
dolu duygusallığı” ve “yeraltına özgü
karanlığı”dır (Jung, 2009:22)
Jung’un anne arketipi için belirttiği temel özellikler iki ayrı noktada
odaklanmaktadır. Anne arketipi bir
yönüyle aklın çok ötesinde bir bilgelik
ve ruhsal yüceliğe ve bakıp büyütme,
besleme, koruma işlevine sahipken,
diğer yönüyle yutan, baştan çıkaran,
korku uyandıran ve zehirleyendir.
Anne arketipinin bu iki yönü, kendi
içinde bir dönüşüme de işaret etmektedir.
Jung’un yukarıda yer verilen ifadesiyle, arketipler olumlu ve olumsuz
özelliklere sahiptir. Anne arketipinde de bu kurala uygun olarak olumlu-olumsuz, iyi-kötü özellikleri tespit
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etmek mümkündür. Erich Neumann,
“The Grreat Mother (Yüce Ana)” adlı
çalışmasında Jung’un çalışmalarından yola çıkarak anne arketipine bağlı
tipleri, bilhassa tanrıçaları “temel” ve
“dönüşebilir” olarak iki gruba ayırır.
Temel tipler; olumlu ve olumsuz özelliklere sahiptir. Temel tiplerin olumlu
özellikleri, toplumun sosyal, ekonomik
ve siyasi, vb. değişimine bağlı olarak
olumsuz özelliklere sahip tiplere dönüşebilmekte, anne arketipinin temel
yapısı bir anlamda ayrışabilmektedir
(Neumann 1991:xıı-xııı).
Anne arketipinin temel özelliklerini, Türk mitolojisinde “Ak Ene”,
“Umay”, “Od Ene veya ateş ruhu”,
dolaylı olarak “Alkarısı” karşılamaktadır. Yaratılış anlatmasında ilham
verici Ak Ene, toprak ve suyun sahibi kabul edilen yer-su iyeleri ve kadın
ve çocukların koruyucu ruhu anne
arketipinin bir yönünü oluştururken,
Alkarısı tehlikeli ve zarar veren gücünü simgeler. Türk mitolojisinde anne
arketipinin temel özelliklerini, Erich
Neumann’ın tasnifinden hareketle
olumlu ve olumsuz olarak tasnif etmek
mümkündür. Ak Ene, Umay, Ülgen’in
Ak Kızları, Ana Maygıl, Ayısıt, Od Ene
olumlu, Alkarısı, Albastı, Yalmavuz2,
Erlik’in Kara Kızları, Cadı, Kocakarı
vb. ise olumsuz özelliklere sahiptir.
Başlangıçta Var Olan Söz:Ak
Ene
Anne arketipinin yaratılış anlatmalarında yer alan ilk örneği “Ak
Ene”dir. “Mitolojik evrensel anne figürü, kozmosa, besleyen ve koruyan ilk
varlığın dişil yanlarını yüklemektedir”
(Campbell 2000:133). Dolayısıyla anne
arketipi, ilk olarak yaratılış anlatmalarında karşımıza çıkmaktadır. Türk
mitolojisindeki yaratılışla ilgili anlatmalarda her şeyden önce var olan su
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ve suda var olan Ak Ana (Ak-Ene, Ak
İne)dır (Saydam 1997:87).
Ak Ene, Verbitskiy’in derlediği
Altay yaratılış anlatmasında yer alır:
“Bir Ak-Ana(Ak-Ene) var idi, yaşardı su içinde,
Ülgen’e şöyle dedi, göründü su yüzünde:
Yaratmak istiyorsan, sen de bir şeyler Ülgen,
Yaratıcı olarak, şu kutsal sözü öğren!
De ki hep, ‘Yaptım oldu!’ Başka bir şey söyleme!
Hele yaratır iken, ‘Yaptım olmadı!’ deme!‚
Ak-Ana bunu dedi, sonra kayboluverdi,
Denize dalıp gitti, bilinmez n’oluverdi.
Ülgen’in kulağından bu buyruk hiç çıkmadı,
İnsana bu öğüdü iletmekten bıkmadı:
Dinleyin, ey insanlar! Var’ı yok demeyiniz!
Varlığa yok deyip de, yok olup gitmeyiniz!”
(Ögel 1993:433).

Bu anlatmaya göre Ülgen, bütün
kâinatı Ak Ene’den aldığı ilhamla yaratır. Ak-ene denizde görünür ve “İttim bitti de” yani “Yarattım oldu de”
der. Ülgen, Ak Ene’den işittiğini tekrar
eder ve bütün benliği bu ilhamla dolar.
Ak Ene olmasaydı Ülgen “ilhamsız kalır, hiçbir şey yaratmaya muktedir olmazdı.” Ak Ene daha sonra; “Var olan
şeyi yok diyen, yok olur; hiçbir vakit
bu şey olmaz deme!” der. Bu nedenle
Ülgen, “ahlakın esası olan doğruluk ve
metaneti de ondan öğrenmiştir” (İnan
1987:274).
“…[E]ski Yakutlar kâinatın ezelî
ve kadim olduğuna inanmışlardır. …
[Onlar] ‘yaratma’ mefhumunu ‘yoktan var etme’ olarak anlamaktan çok
uzaktır. İlk akla gelen tanrıların bile
dayanacak yerleri, o veya bu nesneyi
yaratmak için ellerinin altında ezelden beri mevcut maddeleri bulunmuştur” (İnan 1995:13).
Ak Ene suyun içindedir ve anlatmada her şeyden önce su vardır. Su-
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yun ilk olması ona yaratıcı özelliğini
kazandırır. Bu nedenle su dişildir ve
anne arketipinin temel sıfatlarını taşır. “Su, yaratıcı potansiyelin, doğurganlığın, ana rahminin sembolüdür.
Bilinçdışının, yaratıcı potansiyeli göz
önünde tutulduğunda, suyun doğrudan bilinçdışının da sembolü olduğunu
çıkarsayabiliriz. Bilinç/insan sudan çıkar, ‘doğar’. Hint mitolojisinin kaynaklarından Veda metinlerinde suya verilen ad mâtritamâh, yani ‘annelerin en
yücesi’, ‘annelerin annesi’dir” (Saydam
1995:117). Veda metinlerinde:
“Başlangıçta karanlık, karanlık tarafından
saklanmıştı,
Bütün bu görülemeyen şey Su idi.
O var olmaya başlarken boşlukla kaplandı,
‘Bir Olan’ sıcaklığın kuvvetiyle doğdu.
Başlangıçta İstek ortaya çıktı,
O istek ki aklın ilk tohumudur.
Varlıkların var olmayana bağlı olduklarını
Azizler kalplerini araştırarak anladılar”
(Kaya 1992:169-170).

Veda metinlerinde; “başlangıçta
aklın ilk tohumu olan (manasah retah
prathamam) istek (kamah) ortaya çıktı” denir. “Kâma sözcüğü ‘istek, ihtiras
ve sevgi’ anlamlarına” sahiptir (Kaya
1992:172-173). Veda metinlerinde yaratılışın ilk aşaması kabul edilen “istek”, Altay yaratılış anlatmasında Ak
Ene’nin verdiği “ilham”da görülmektedir. Türk mitolojisinde Ak Ene, yaratıcı veya yoktan var eden Tanrı olarak
görülmez. O yaratıcıya ilham verendir. Ak Ene’nin yokluğu durumunda
yaratıcılığın ve dolayısıyla evrenin
de var olmayacağı ise Altay yaratılış
anlatmasında açıkça görülmektedir.
Yaratılış anlatmalarında “istek, arzu
ve ilham”ın önemi yaratılıştaki ilk
adımı teşkil etmesinden kaynaklanır
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ve Campbell’in ifadesiyle “Bastırılamaz arzu yol yordam öğrenir:hareket
başlar” (2000:346). Ak Ene’nin verdiği ilham; “Var olan şeye yok diyen,
yok olur; hiçbir vakit bu şey olmaz
deme!”dir. Veda metninde; “Bilge kişilerin araştırma yoluyla varlıkların var
olmayana bağlı olduğunu anladıkları
söyleniyor. Buradaki bağ (bandhum)
iki şeyi birbirine tutturan bağ anlamındadır. Yani varlığı tutan var olmayansa, var olmayanı da tutan var
olandır” (Kaya 1992:172-172). “Var
olan şeye yok diyen, yok olur” (Verbitskiy 1898:89) sözü de varlık ve yokluk
arasındaki bağa işaret eder. Bu bağ ise
“söz”dür. Ak Ene’nin verdiği ilham da
esasen “söz”dür. “Burada önemli olan
fikrin (sözün) maddî âlemden önce olmasıdır” ve “nitekim Tevrat’ta ve diğer
dinî kitaplarda her şeyden önce söz
vardı” (Bayat 2007a:85). Bütün kutsal
kitaplarda olduğu gibi dünyayı, evreni
var eden yaratıcının sözüdür.
Ak Ene sadece Verbitskiy tarafından derlenen Altay yaratılış anlatmasında görülür. Yaratılışa ilham
verdikten sonra metinde bir daha yer
almaz. “Ak Ene’nin bugünkü hayatta
rolü yoktur. Ak Ene sadece Ülgen’e
yaratma kudretini ilham eder” (İnan
1995:39).
Ak Kızlar da Ak Ene’nin ilham
etme işlevine sahiptir. “Ülgen’in dokuz kızı vardır ve bu kızlar özel adlar
taşımazlar; hepsine birden ‘Ak Kızlar’
denir. Bu kızların şamanın ilham perileri olduğu düşünülmektedir” (İnan
1995:34). Ak Ene’nin ilhamı ile yaratış
gerçekleşir, Ak kızların ilhamı ile ise
şaman göğün katlarında yol alabilir.3
Onlar şamanın yolculuğu için gerekli
ilhamı verirler. Erlik’in de dokuz kızı
vardır. “Bu Kara kızlara ‘Kara nemeler’ veya Uygurca dini metinlerde ‘şeyhttp://www.millifolklor.com

tan’ anlamına gelen ‘Yekler’ denmektedir. Bu kızların belli başlı işi yoktur.
Şaman Ülgen’e kurban sunmak üzere
yola çıktığında, bu kızlar cilveleri ile
onu aldatmaya çalışırlar. Yakutlardaki ‘Abasılar’ da bu Kara nemelerle
aynı işleve sahiptirler” (İnan 1995:40–
41). Kara kızlar, Ak kızların verdiği
ilhamın yerine getirilmesine engel
olmaya çalışmaktadır. İlhamın ilham
perisi ile eş değerli ilham etmenin dişil
özelliğini göstermektedir. İlhamın dişil özelliklerine karşılık Kara kızlar da
dişilik özelliklerini kullanarak şamanı
durdurmaya çalışması, bir anlamda
dişinin yaratıcı, doğurgan “anaç” yanı
ile cezbeden, baştan çıkartan “dişil”
yanının birlikteliğini göstermektedir.
Anne arketipinin yaratıcı, doğurgan özellikleri Türk mitolojisinde ilham verici işlevi ile Ak Ene ve dolaylı
olarak Ak kızlar ve Kara kızlarda görülmektedir. Anne arketipinin koruyan ve besleyen özelliği ise yer-su iyelerine ve Umay kültüne yansımıştır.
Yaratılışın Mayası Toprak ve
Su:Yer Sub
“Toprak ana düşüncesi pek çok
ilkel toplumda görülen ortak düşüncedir. İnsanın yaratılışıyla ilgili mitolojik metinlerde toprağın, kadına
benzer bir şekilde insanı doğurduğu
görülür” (Kaya 2002:50). Jung ise, toprağın beden ve onun karanlığı olduğunu belirtir (Jung 1998:77). Toprak ve
beden ilişkisi, doğa ana ve anneyle de
ilgilidir. Eliade, insan cinsinden annenin, toprak ananın temsilcisinden
ibaret olduğunu belirtir (1991:119120). “Kadının kutsallığı toprağın
kutsallığına bağlıdır… Kadının büyüsel-dinsel prestiji ve buna bağlı olarak, toplumsal üstünlüğü kozmik bir
modele sahiptir:Toprak ana” (Eliade
1991:122-123).
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Toprak ana ve yer kavramının
Türk mitolojisinde “ıduk yer sub,
kutsal toprak ve su” terimiyle de bütünleştiği görülmektedir. “Orhun
Yazıtları’nda genel adıyla ‘ıduk yersub’ olarak geçen ve aslında nehir,
orman, dağ, yağmur vb gibi tabiatın
koruyucuları olan ruhlardır” (Bayat
2007a:207). “Ruhlara adanan ve salıverilen her hayvan ıduk diye adlandırılır” (Bayat 2007a:250). Fuzuli
Bayat’a göre; yer-su; dağ, orman, çay,
su, od-ocak hamileri ve ecdad ruhlarından oluşur. Yakutlarda bu ruhlar
“iççi”; Altaylarda “ezi”; Orta Asya,
Azerbaycan ve Anadolu’da “iye” olarak adlandırılır. Yer-sub, Müslüman
Türkler tarafından ak saçlı, iri bedenli
ihtiyar kadın olarak düşünülür (Bayat
2007a:31–32). İnan; Yer-su iyelerini,
“insanlara en yakın ilahlar” olduğunu
ve bunların Altaylardaki coğrafî (dağ,
sahra, nehir, çay) isimleri taşıdığını
belirterek insanların yer-su iyeleriyle aracısız olarak ilişki kurabildiğini
vurgular (İnan 1987:391-392). İnan,
yer-su iyelerine söylenen şaman dualarının çokluğundan hareketle yeryüzünde sayısız iyeler bulunduğuna da
işaret eder:
“Şamanilerin ‘Yer-su’ tanrılarına
söylenen dua ve himemleri gayet çoktur. Bu tabiat evladı için insanı azametiyle şaşırtan dağlar, geniş sahralarda
ayrı bir manzara teşkil eden tepeler,
gürültü ile akan nehir ve çaylar, göçebeler için nimet menbaı olan otlak ve
çayırlar hesapsız ‘idji=ilah’larla doludur. Bunların bazılarına şükran beyan
etmek ve bazılarının şerrinden kurtulmak için dua okurlar. Bu dualarda
dağlar, nehirler, göller, tepeler izi-ruh
olarak tecelli eder.” (İnan 1987:394).
Buraya kadar yer verilen görüşlere göre “Iduk yer-su” terimiyle toprak
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ve sularla ilgili birden fazla ruh kastedilmektedir. Roux ise, “yer sub’un
toprak ve su tanrılarından oluşan bir
grup değil de tek bir tanrı olduğu düşünülmektedir” (1999:94) demekte
ve Moğolların toprak tanrısına “Atakan (Atügen)” adını vermelerinden
hareketle “ıduk yer-sub” karmaşık
terimiyle “toprakta yaşayan ruhlar
topluluğu”nun ayırt edilebileceğini
ayrıca, Türk olduğu gibi Çinli, İranlı
vb. yer-subların da var olduğunu belirtmektedir (Roux 1999:94). İnan ise,
“ıduk yer-sub”la Göktürklerin hem
“koruyucu ruhlar”ı hem de “vatan”ı
ifade ettiğini belirtir (İnan 1995:48).
Ötüken bu kutsal alanın en önemli
simgesi kabul edilmektedir. Bayat’ın;
“Orhun Yenisey yazıtlarında kutsal
vatan, vatan prototipi olarak ve toprak
sembolü olarak Ötüken veya Etügen
yer almaktadır” (2007b:42) şeklindeki
ifadesi göz önüne alındığında “[b]urada yer-su ruhlarının hayat kaynağı,
üretimi ve bereketi sağlayan dişi unsurlar olmaktan çok, hakanın yönetim
alanı ve ata ruhlarının yaşadığı mekanlar olarak kutsandığı anlaşılmaktadır” (Türköne 1995:134). Ötüken’in
yer-sularla ilişkisine Yenisey Kitabelerinde de işaret edilmiştir. Yer-sular
dişi ruhlardır ve bugün Anadolu’da
verimli arazi için “hatun tarla” deyimi kullanılması da bununla ilişkilidir
(Barutçu özönder 1998:171-184).
Ötüken ile sadece yer ve su ruhlarından değil, vatan kabul edilen
toprağın kutsallığından bahsedildiği
anlaşılmaktadır ve bugün de kullanılan “ana vatan” kavramı ile ilişkisi
söz konusudur. Emel Esin’in belirttiği gibi Ötüken; Göktürklerin hükümdar merkezi “dört yönün kavşağı,
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yani kâinatın merkezi sayılıyordu”
(2001:21). Toprak da dört yönün ve onların simgesi olan dört unsurun merkezi kabul edilir (Esin 2001:25). Toprağın merkeziyetçi özelliği, Ötüken’in
yani kutsal vatan toprağının evrenin
merkezi kabul edilmesiyle ilişkilidir.
Ötüken ile hükümdarın bulunduğu
merkez, onun sahipliği veya koruyuculuğundaki topraklar yani kutsal vatan
toprağı ifade edilmektedir.
“Ötüken (Edügen) kelimesi Buryatlar arasında kadın rahmi anlamına gelir… Buradan etügen anlayışının ana rahmi anlamında Umay’la
eşleştiğini ve işlevsel görevlerinin de
aynı olduğunu görmekteyiz” (Bayat
2007b:47-48). Yeryüzü, toprak ve özelde vatan toprağı anacıl bir simgecilikle
bütünleşmiş olmasından dolayı koruyucu, besleyici özelliklere de sahiptir.
“Ana Maygıl” ise ulusu koruyan bir
dişi ruhtur; “ulus anası” olarak da adlandırılır. “Ayısıt” ise iyilik be bereket
getiren bir dişi ruhtur (İnan 1976:27).
Yakan ve Pişiren Ateş:Od Ene
Ateş de toprak gibi varlığı korumak ve sürdürmek için önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle; “Eski Türk
tasavvuruna göre ateş, kadın şeklinde olup ‘od-ana’ olarak adlandırılır.
Umay’ın kadın ve çocukları korumasından dolayı, aile ocağını da koruduğu, bu nedenle ateş iyesi ile bağlantılı düşünülebilir. Bundan dolayı
Kırgızlarda Umay kültü, ateş kültü
ile birleştirilmiş; Hakaslarda Od idje
(Ateş ana) ile Umay İdje (Umay ana)
kız kardeş kabul edilmiştir” (Bayat
2007b:70). Her şeye hayat veren güneşin de Güneşin sarı rengi nedeniyle
Türk boylarında Umay’a Sarı Kız da
denir. Güneşin ısı vermesi nedeniy-
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le Umay, ateş ve ocak kültleriyle de
ilişkilendirilebilir (Çoruhlu 2002:41).
İnan, bir ateş duasında Umay’ın “ateş
ruhu” olarak adlandırıldığını belirtmiştir (İnan 1995:35). Umay’ın ateşle
ilişkisi, “ocak”la da ilgilidir. “Annenin
doğum yapmasıyla ailenin temelini
oluşturduğu düşünülürse, bazı Türk
topluluklarında ailenin sürekliliğini
temsil eden evin ocağının ruhunun,
ateşin ruhunun dişil bir unsur olarak
görüldüğü anlaşılabilir. Bazı topluluklarda ocak iyesi, erkek kabul edilir”
(Kaya 2007). Ateşin koruyucu etkisi,
halk hekimliğindeki tedavi edici işlevi ile de örtüşmektedir. “Ateşin bütün
tedavi edici fonksiyonlarını sıralamak
zordur:Hastalıklı yerin soba közüyle
yakılması, tütsüleme” gibi yöntemlerle ateş, temizleme ve tedavi etmek için
kullanılır (Tokarev 2005:259).
Besleyen ve Koruyan Ana:
Umay
Besleme ve koruma işlevi, kadın
ve çocukların koruyucusu kabul edilen
“Umay” da daha belirleyici özellikler
olarak görülür. Altaylılara göre Umay,
çocukları ve hayvan yavrularını koruyan ruhtur. Abdülkadir İnan, Umay’a
bağlı inanç ve uygulamaların bir kült
olduğunu ve bu kültün Altay dışında başka Şamanist Türk boylarında
da bulunduğunu vurgulamaktadır
(1995:35). Umay, günümüzde kadınları ve çocukları koruyan bir ruh biçimini de almıştır (Çoruhlu 2002:40).
Umay adına ilk defa Göktürk
Yazıtlarında rastlanır. Kültigin yazıtının doğu yüzünde “Umay teg ögüm
katun (Umay misali annem Hatun)”
ifadesi yer alır (Tekin 2010:32-33). Bilge Kağan, anasının çocuklarına karşı
gösterdiği sevgi ve şevkatten bahse-
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derken anasını Umay’a benzeterek
“Umay gibi anam” der (İnan 1995:27,
36). Tonyukuk Yazıtı’nda Tanrı ile beraber Umay, Yer-Su “Tengri Umay,
Yer-sub basaberdi” şeklinde birlikte
yer alır (İnan 1995:26).
Umay ve annelik kavramı bütünleşmiştir. Pek çok anlatmada yer
alan anne ve ideal eşin özellikleri de
Umay’ın özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. İdeal eş ve anne kavramları, Dede
Korkut Kitabı’nda birlikte yer alır.
Dede Korkut anlatmalarındaki ideal
eş ve anne tipinde; Dirse Han’ın Hanımı, Boğaç Han’ın Annesi, Burla Hatun, Deli Dumrul’un Eşi, Bay Böri’nin
Eşi, Bamsı Beyrek’in Annesi, Deli
Dumrul’un Annesi, Kan Turalı’nın Annesi, Tepegöz’ün annesi olan Peri Kız,
Begil’in eşi, Segrek’in annesi yer alır
verilmiştir (Ekici 2000:123-137; Ekici,
2012; Öncül 2008:574-581).
Yakutlarda, eski Umay’ın yerini
ayısıt almıştır. Ayısıt bereket ve refah
sağlayıcı dişi ruhlar zümresidir. Bunların bir kısmı insan yavrularını ve
kadınları, bir kısmı ise hayvan yavrularını ve dişi ruhları korur. Ayısıtlar,
dağınık halde bulunan hayat unsurlarını toplayıp birleştirerek kut yaparlar
ve bunu ana karnındaki çocuğa üflerler. Böylece çocuğa can verirler. Gebe
kadınlar daima bu ruhların himayesi
altında bulunurlar (İnan 1995:35, 37).
Kaşgarlı Mahmut, Umay kelimesini “Umay, kadın doğurduktan sonra çıkan ‘son’(dur). Kadınlar Umay
ile tefe’ül ederler. Umay’a taparlarsa
oğul olur, derlermiş” şeklinde açıklamaktadır. “Tüm gebelik boyunca fetus
ile birlikte bulunması nedeniyle, sık
sık ‘eş’ isminin verildiği Türkiye’de
önemine hâlâ inanılmaktadır” (Roux
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2002:143). “Böylece; yeni doğan çocuk,
muhtemelen ana karnındaki eşine ya
da ‘son’ olarak belirtilen plasentaya,
yani Umay ismindeki tek ruha sahiptir” (Çoruhlu 2002:40). Kazak ve Kırgızlar “son”u özel bir yere gömerler ve
çevresini tütsülerler. Yakutlarda da
son özel bir törenle gömülür. Bu törende kayın ağacı ve geyik tasviri önemli
bir yer tutar (İnan 1995:36, 38).
Kayın ağacının Umay ile birlikte
gökten indiğine inanılır ve bu nedenle kutsal kabul edilir (İnan 1995:35).
Kayın ağacının kabuğu; barınak, sepet, çanta gibi eşyaların, dalları ise
ok, yay gibi araçların yapımında kullanılırken külü ve talaşı ise geleneksel ilaçların yapımında kullanır. Bir
kayın ağacı özelliği, ağacın gövdesinin
çizilmesi halinde dışarıya çıkıp akan
ve ağaca saplanacak küçük bir kıymık
yardımıyla da toplanabilen özsuyudur. Türk mitolojisinin panteonunda
“köken miti” olacak kadar merkezî
bir yere ve role sahip “kutsal kayın
ağacı”nın; Türk mitsel düşüncesinde,
yukarıda saydığımız maddi kültürel
temeller, özellikle de “sütü” nedeniyle
doğurgan, esirgeyen ve besleyen bir
“ana” gibi tasarlandığı düşünülebilir
(Çobanoğlu 2010:245-247).
Umay’la ilgili uygulamalarda kayın ağacına geyik ve geyikle ilgili figürler eşlik eder. “Geyik, Yakutlarda
ve Kazak Kırgızlarında Umay için yapılan törenlerde plasentanın karşılığı
olarak bırakılan hayvandır” (Öksüz
2010). “Kurt göklerin, alageyik ise yerlerin sembolü ve ruhu gibidirler” (Ögel
1995:103). Toprağın yaratıcı ve dişil
özellikleri geyikle bütünleşmiş olmalıdır ve bu nedenle geyik, türeyişle ilgili
anlatmalarda önemli bir işleve sahip-
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tir. Bunun yanında geyik ve süt veya
emzirme ile ilgili anlatmalarda geyik
ve anne arketipinin besleyen yönünü
ilişkilendirebilir. “Ana Geyik” efsanesinde, annesi tarafından bir ağacın
kavuğuna terk edilen çocuğun dişi bir
geyik tarafından beslenişine dair de
çeşitli anlatmalar mevcuttur (Karadavut 2007:103-104).
Anne arketipinin besleme ve koruma işlevini bütünüyle karşılayan
“Umay”la ilişkilendirilen kayın ve geyiğin de besleme ve koruma işlevine
sahip olduğu görülmektedir. Fuzuli
Bayat, Umay’a verilen anlamları değerlendirerek; doğumun, çocukların ve
soyun koruyucusu, rahim, döl yatağı,
plasenta (eş), kuş, mağara veya yuva
anlamlarına sahip olduğunu belirtmiştir (Bayat 2007b:74). Bu semboller
de doğum, yeniden doğum, besleme ve
koruma ile ilişkilendirilebilir. “Belli
ki insan ruhunun en kalıcı doğal eğilimleri, bütün hayvanlar arasında ana
memesinde en uzun kalanın bizler olması gerçeğinden kaynaklananlardır.
İnsanlar çok erken doğar; tamamlanmamışlardır, daha dünyayla karşılaşmaya hazır değillerdir. Genellikle
tehlikelerle dolu bir evrene karşı tek
korumaları, koruması altında rahim
döneminin geçirildiği annedir” (Campbell 2000:16). Bu nedenle bebeğin
hayatta kalması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli desteği veren dişi
veya erkek, hayvan veya bitki yaratılış
ve bilinçlenme sürecinde de etkili bir
sembol olarak yer alır.
Umay’ın sahip olduğu anlamlar
“annenin kayıtsız şartsız koruyuculuğuna/besleyiciliğine işaret eder”
(Şimşek 2009). Buradan hareketle
Umay kültünün esasen bebeğin anne
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karnında varlığını koruyan ve besleyen plasenta ile ilişkisine bağlı olarak
Umay’ın küçük çocukların ve dolayısıyla hayvan yavrularının yani hayatın ilk aşamasının koruyucusu işlevine
sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Çocuğun varlığının aile ve aile ocağını tamamlamadaki rolü düşünülünce
Umay, ailenin de varlığını koruma ve
sürdürmesinde aynı koruyucu işleve
sahiptir. Umay kültünün koruyuculuk çevresinde yoğunlaşması, Jung’un
anne arketipinde vurguladığı koruma
prensibi ile de uyumludur. Zira anne
arketipinin temel özelliği besleme ve
korumadır. Kadının, anne olması için
doğurması şart değildir. Çünkü bir
kadın, başkasının çocuğuna bakıp sahiplendiğinde de anne olarak kabul
edilir. Bu durumda bakıp, besleme ve
koruma işlevinin anne arketipinin temel özelliği olduğunu söylemek mümkündür. Erich Neumann, “The Great
Mother (Yüce Ana)” adlı çalışmasında
anne arketipini “temel” ve “dönüşebilen” olarak iki kategoriye ayırır. Neumann, temel ve dönüşebilen yapısını
“kadının iki karakteri” olarak tanımlamaktadır (Neumann1991:24-25).
Erich Neumann’ın tasnifine göre
Umay, bu noktada temel özelliklere
sahip bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı özelliklere sahip tiplerin de
dönüşümünde yer almaktadır. Alkarısı, Yalmavuz, Cadı ve kocakarı’nın
dönüşüm noktasında olumlu özellikleriyle Umay durur. Onların olumsuz
özellikleri, Umay’ın olumlu özelliklerinin tersi olmakla varlık bulur.
Anneden Cadıya Dönüşen: Albastı
“Albastı, Al Ruhu, Alkarısı, Al, Al
Ana gibi isimlerle anılan ruh, muhtemelen Umay’ın sonradan gelişen
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ikinci ilkelere göre olumsuz anlamda
başkalaşmış şeklidir; başka bir deyişle ondan türetilmiş bir ruh ya da
ilahtır, ancak bu durumda kötü ruhlar
zümresindendir; çünkü o lohusalara
eziyet eder ve loğusa hummasına (albastı) neden olur” (Çoruhlu 2002:54).
Umay’ın Aladağlıların defin törenlerinde yer alması ölüm meleği olarak
da kabul edildiğine işaret etmektedir
(İnan 1995:35). Alkarısı ve Umay arasındaki ilişki anne arketipinin ilham
verici ve koruyucu özellikleriyle, zarar
verici, yok edici özellikleri arasında
bir dönüşüm olarak ayrıca ele alınmalıdır. “Albastı, Al Ruhu, Alkarısı, Al,
Al Ana” vb. adlandırmalarda yer alan
“Al” ile “ateş ruhu veya Od Ene” arasında kurulabilecek ilişki de ateş ruhunda benzer bir dönüşüme işaret etmektedir. Çünkü ateş, “[t]üm olgular
arasında birbirine zıt iki değeri, iyiliği
ve kötülüğü, aynı açıklıkla taşıyabilen
tek olgudur. Cennette ışık saçar. Cehennemde yakar. Ateş tatlıdır ve ateş
işkencedir. Mutfaktır ve kıyamettir”
(Bachelard 1999:17-18). Ateşin iyilik ve kötülük simgelerini barındıran
yapısı, Umay ve Alkarısı arasındaki
dönüşümün ateş ruhunda da olabileceğine işaret etmektedir. Bu dönüşüm
temel olarak iyi ve kötü arasındadır ve
annenin koruyan ve denetleyen yapısı
da bu dönüşümün sembollerinden biri
olarak kabul edilebilir. Çünkü bebeğin, varlığını sürdürmek için bağımlı
olduğu “anne” ile bilinçlenme sürecinde ayrılması gereken “anne” arasındaki dönüşüm başlı başına bir araştırma
konusuna işaret etmektedir. Bu noktada masallardaki üvey anne tipine
de dikkat etmek gerekir. Üvey anne,
çocuklara karşı olumsuz özellikleriy-
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le pek çok masalda yer alan bir tip
olmakla birlikte özelikle bu tipe mahsus masal olarak “Üvey Ana” (Boratav
2001:61-64) masalında, koruma, besleme, şefkat vb. gibi anneden beklenen
davranışların tam tersini yaparak,
anne arketipinin olumlu özelliklerini
olumsuzlayarak var olmaktadır. Dönüşüm noktasında ise, Alkarısından
Yalmavuza, kan emen kocakarıya dönüşümden söz etmek mümkündür.
Çoruhlu, bu dönüşüme işaret ederek
Alkarısı için; “Umay’ın sonradan gelişen ikinci ilkelere göre olumsuz anlamda başkalaşmış şeklidir” demektedir (Çoruhlu 2002:54). Alkarısı gibi
çocuklara zarar veren “cadı” da masal
ve efsanelerde çocuk kaçıran ve özellikle çocukların kanını emen bir demon olarak karşımıza çıkar (Sarpkaya
2014:101-115, 247-251). Türk dünyası
masallarında kan emen cadı olarak
“Ubır” veya “Obur” tipi yer almaktadır. “Ubır” ve “Obur” kelimeleri, batı
mitolojisindeki “Vampir” teriminin
kökeni olarak kabul edilir (Şirin User
2010:119-130). Özbek Türkçesinde ve
masallarında yer alan “kempir” tipi de
kaçırdığı veya tutsak ettiği çocukların
kanını, onlara fark ettirmeden emen
demonik bir varlıktır (Fedakar 2011).
“Kempir” tipinin ve Türkiye sahası anlatmalarındaki “kocakarı”nın da obur
ve vampir ilişkisi içinde düşünülmesi
gerekir. Ubır, obur ve kempir, Türk
dünyası masallarında kan emen cadı,
hortlak olarak karşımıza çıkar ve cadı,
kan emen bir hortlaktır, çocukları kaçırır, onların ciğerlerini yer (Yaltırık
2013:199-224). Cadı, annenin koruma,
besleme, şefkat vb. gibi özelliklerinin
tam tersi davranışlarda bulunarak var
olur ve bu zıtlık anne arketipiyle iliş-
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kisine veya Türk mitik tasavvurunda
koruyan, besleyen Umay’la dönüşümüne işaret etmektedir.
Sonuç
Bebeğin varlığını sürdürmek için
bağımlı olduğu anne; koruyan ve besleyen annedir. Bu yönüyle anne arketipinin de temel özelliğini gösterir.
Türk mitolojisinde “Umay” anne arketipinin koruyan ve besleyen yönüyle bütünleşir. “Ak Ene” ise yaratılışın
ilhamına sahiptir ve verdiği ilhamla
yaratılışın ilk aşamasını oluşturur ve
Jung’un anne arketipi için belirlediği
temel özelliklerden “aklın çok ötesinde
bir bilgelik ve ruhsal yüceliğe” işaret
eder. Campbell’in ifadesiyle arketipler, “kavrayışa yönelik uygun araçlar” (Campbell 2000:269) olarak kabul
edilmelidir ve Umay ve Ak Ene de bu
bakış açısıyla yaratılış ve varoluşu
kavramada işlevseldir. Türk mitolojisinde anne arketipiyle ilgili semboller
değerlendirildiğinde, bu sembollerin
temel olarak, ilahi bilgiyi aktarma, koruma ve besleyerek varlığı sürdürme
işlevinde olduğu görülür. Bunun tam
aksi olarak; Alkarısı, kısmen Od Ene
ve Yer-sub, masallardaki üvey anne
ve cadılar ise olumsuz yani kötü özelliklere sahiptir. Anne arketipinin de
olumlu ve olumsuz iki kutbu vardır.
Bu iki kutup; adlandırmada, eylemlerin hedefinde ve olumlu ve olumsuz
eylemleri yapabilme gücünde ortaklık
gösterir. Örneğin; “umay” ve “umacı,
öcü” adlandırmada, bebek ve logusalarla ilgili “alkarısı” ve “Umay” örneklerindeki gibi eylemlerinin hedefinde,
“Od ene” ve “yer-sub”da olduğu gibi iyi
ve kötü eylemleri tıpkı doğa olaylarında olduğu gibi aynı anda gerçekleştirebilme gücüne sahip olmalarıyla anne
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arketipinin olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaklığına işaret eder. Jung,
iyi ya da kötü insanüstü tüm şeylerin
eski çağlarda “daimonia” yani demon
olarak ifade edildiğini belirtir (Jung
2009:119). Türk mitik tasavvurundaki
anne arketipine bağlı antropomorfik
tipler de, özellikle olumsuz özelliklere
sahip olanlar demonlaşmıştır. Anne
arketipinin insana benzer görünümlerinin bir kısmının demonlaşmasıyla,
yani insanüstü güçlerin insana yansıtılmasıyla bir ve bütün özelliklerinin
parçalanması ve anne arketipi dışında
algılanması söz konusudur. Halbuki
Jung; tüm kötü özelliklerin demonlaştırılmasıyla iyi ve kötü bütünlüğünün
ayrıştırılarak kötünün ötekileştirildiğine dikkati çeker:“...insan ruhunun
demonlaştırılmasıyla edilmesiyle, yani
eskiden doğada olan insanüstü ruhsal
güçlerin insan yansıtılmasıyla, insanın eline insan olmanın sınırlarını son
derece tehlikeli bir belirsizliğe taşıyan
bir güç verilmiştir.” (Jung 2009:119).
Anne arketipinin Türk mitik tasavvurundaki antropomorfik görünümleri bu noktada da önemlidir. Zira bu
görünümler, olumsuz özelliklerin algı
boyutunda ötekileştirilmesinin tipik
örneğini teşkil eder. Söz konusu ötekileştirmenin en önemli sonucu; kötü
özelliklerin insan ruhundan ayrı düşünülmesiyle, başka bir ifadeyle iyi
ve kötünün bütünüyle ayrı algılanmasıyla, arketipin ve dolayısıyla ruhun
bütünlüğü parçalanmış ve korkuyla
yüzleşmek yerine, korku tehlikeli bir
derinliğe itilmiştir. Arketipin olumlu
ve olumsuz özellikleri bir ve bütündür. Bu bütünlüğü gösteren ilişkiler
de mevcuttur. Ancak olumsuz özelliklerin demonlaştırılması, arketipin
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bütün olarak algılanmadığına işaret
etmektedir. Arketipin algı boyutunda
parçalanması ise, sembollerin algılanmasını engelleyen kültürel değişimler
ve yine kültürel değişimler sonucunda
arketipin sembollerinin unutulmasıyla açıklanabilir.
Anne arketipinin yukarıda açıklanan olumlu ve olumsuz özellikleri,
Erich Neumann’ın vurguladığı bir dönüşümün sonucudur. Türk mitik tasavvurundaki anne arketipinin olumlu
ve olumsuz özellikteki tipler bir bütünün parçasıdır. Türk mitik tasavvurunda “anne”, esasen “bakıp, besleyen,
koruyan”ın sembolleriyle örülmüştür.
Doğurmak, beslemek kadar ön planda değildir. Çünkü anne; bakmazsa,
beslemezse ve korumazsa, bebek için
ölümcül bir güce sahip olacaktır. Bu
durumda “anne arketipi”, “kadın”ın
birbiriyle bütünleşen iki yönünü veya
gücünü ortaya koymaktadır. Bakıp,
büyüten, koruyan, şefkat gösteren, ilham veren Umay, Ak Ene, Ak kızlar,
yer-sub, Od Ene ve Ana Maygıl ile korkutan, yutan, yakan ve öldüren Alkarısı, Yalmavuz, Kara kızlar, Kocakarı
ve Cadı, anne arketipinin iki parçasını oluşturur ve hayatla ölüm, geceyle
gündüz, aydınlıkla karanlık ve iyilikle
kötülük ve varlıkla yokluk gibi bir ve
bütündür.
NOTLAR
1 “İnsan” ve “evren” terimleri kullanılırken
M. Bilgin Saydam’a atıfta bulunulmuştur.
“Özne, öznel varoluşun çekirdeğindeki nesnedir.” Evreni algılama/anlama çabasındaki
insan, “evrenin merkezi(nde)”dir.
2 Türk dünyasında “Yalmavuz” ile ilgili anlatmalar için bk. Alimcan İnayet (2010), Türk
Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev
Tipi:Yalmavuz, Celmoğuz. İstanbul:Bilge
Kültür Sanat.
3 Şamanın yolculuğunda ona eşlik ve yardım
eden koruyucu kadın ruhlar için bk. M. Eliade (2006), Şamanizm. İmge:106-108, 116.

18

KAYNAKLAR
Bachelard, Gaston. Ateşin Tinçözümlemesi.
Çeviren:N. Bezel, Ankara:Öteki, 1999.
Badinter, Elisabeth. Annelik Sevgisi. Çeviren:K.
Çelik. İstanbul:Afa Yayınları, 1992.
Barutçu Özönder, Sema. “Yenisey Kitabeleri ve
Yer-Sular.” Journal of Turkish Studies. C. II,
S. 22, (1998):171-184.
Bayat, Fuzuli. Türk Mitolojik Sistemi 1.
Ankara:Ötüken, 2007a.
—— Mitolojik Sistemi 2. Ankara:Ötüken, 2007b.
Boratav, P. Naili. Uçar Leyli. İstanbul:Tarih
Vakfı yayınları, 2001.
Boyraz, Şeref. Fal Kitabı Melhemeler ve Türk
Halk Kültürü. İstanbul:Kitabevi, 2006.
Campbell, Joseph. İlkel Mitoloji, Tanrının Maskeleri. Çeviren:K. Emiroğlu, İstanbul:İmge,
1992.
——. Kahramanın Sonsuz Yolcuğu. Çeviren:S.
Gürses. İstanbul:Kabalcı, 2000.
Corbet, Nancy Qualls. Kutsal Fahişe Dişinin Ölümsüz Yanı. Çeviren:G. Ç. Güven.
Editör:Birhan Keskin, İstanbul:Tavanarası
Yayınları, 2001.
Çobanoğlu, Özkul. “Batı Sibirya Türk Kültürü
Tetkiklerine Göre Kayın Ağacının Türk Mitolojisinde “Kutsal”laşmasının Maddi Kültürel Nedenleri.” Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21.
Yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. 2010, ss.
245-247.
Çoruhlu, Yaşar. Türk Mitolojisinin Anahatları.
İstanbul:Kabalcı, 2002.
Ekici, Metin. “Dede Korkut Kitabı’nda Kadın
Tipleri.” Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara:Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2000, ss. 123-138.
——.
“Türk
Tefekküründe
Kadın:Oğuz
Kağan’dan Günümüze.” Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi
(6-7 Aralık 2012), Denizli.
Eliade, Mircea. Kutsal ve Dindışı. Çeviren:M. A.
Kılıçbay, Ankara:Gece Yayınları, 1991.
——. Şamanizm İlkel Esrime Teknikleri.
Çeviren:İ. Birkan, Ankara:İmge Yay., 2006.
Esin,
Emel.
Türk
Kozmolojisine
Giriş.
İstanbul:Kabalcı Yay., 2001.
——. Türk Sanatında İkonografik Motifler.
İstanbul:Kabalcı Yay., 2004.
Fedakar, Selami. Özbek Sözlü Geleneğinde Masallar. İzmir:Egetan, 2011.
Fordham, Frieda. Jung Psikolojisinin Ana Hatları. İstanbul:Say, 1983.
Gökeri, A. İ. Arketiplere Dayanan Yeni Bir İnceleme Yönteminin Tanıtılarak İngiliz ve Türk
Edebiyatında Bazı Romans ve Epik Niteliğin-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

de Yapıtlara Uygulanması. Ankara:Ankara
Üniversitesi DTCF, 1979 (Yayımlanmamış
Doktora Tezi).
Gürses, İbrahim. “Jung’cu Arketip Teorisi
Bağlamında
Tasavvufî
Öykülerin
Değerlendirilmesi:Sîmurg Örneği.” Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,
Cilt:16, Sayı:1, (2007):77-96.
İnan, Abdülkadir. Eski Türk Dini Tarihi.
İstanbul:MEB, 1976.
——. “Umay İlahesi Hakkında.” Makaleler ve
İncelemeler I. Ankara:Türk Tarih Kurumu,
1998.
——. “Türk Mitolojisinde ve Halk Edebiyatında Kadın.” Makaleler ve İncelemeler I.
Ankara:Türk Tarih Kurumu, 1998.
——. Makaleler ve İncelemeler II. Ankara:Türk
Tarih Kurumu, 1987.
——. Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve
Araştırmalar. Ankara:Türk Tarih Kurumu,
1995.
İnayet, Alimcan. Türk Dünyası Efsane ve Masallarında Bir Dev Tipi:Yalmavuz, Celmoğuz.
İstanbul:Bilge Kültür Sanat, 2010.
Jung, Carl Gustav. Psikoloji ve Din.
İstanbul:Okyanus, 1998.
——. Keşfedilmemiş Benlik. İstanbul:İlhan Yayınevi, 1999.
——. Dört Arketip. Çeviren:Z. Aksu Yılmazer,
Sunuş:Bilgin Saydam, İstanbul:Metis Yay.,
2009.
——. Anılar, Düşler, Düşünceler. İstanbul:Can
Sanat Yayınları, 2012.
Karadavut, Zekeriya ve Ünsal Yılmaz Yeşildal.
“Anadolu-Türk Folklorunda Geyik” Milli
Folklor. S. 76, (2007):102-112.
Kaya, Korhan. “Yaratılış İlahisi.” Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Dergisi, Cilt:35, S. 2, (1992):167-181.
Kaya, Muharrem. “Türk Halk Anlatılarında Kadın.” Toplum Bilim. S. 15, (Mayıs 2002):4954, 2002.
——. “Türk Mitolojisinde Anne.” Psikanaliz Yazıları-Annelik. İstanbul:Bağlam Yay., 2007,
s. 75-97.
Namlı, Taner. “Arketipsel Sembolizm Açısından
Elif Şafak’ın ‘Pinhan’ Romanının İncelenmesi.” Turkish Studies International Periodical
For The Languages 2/4, (Güz 2007):12101230.
Neumann, Erich. The Graet Mother An Analysis
of The Archetype. USA:Princeton University
Press, 1991.
Ögel, Bahaeddin. Türk Mitolojisi I. Ankara:Türk
Tarih Kurumu, 1993.
Öksüz, Elif. “Dede Korkut Destanlarından Begil Oğlu Emren Destanı Üzerine Simgesel

http://www.millifolklor.com

Bir Yorum Denemesi.” Karadeniz Dergisi,
Sayı:5, (Kış, 2010), http://www.karadenizdergi.com/turkce/wp-content/uploads/5.7.pdf
(15.03.2012).
Öncül, Kürşat. “Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı.”
Turkish Studies International Periodical for
The Languages 3/2, (Bahar, 2008):574-581.
Öztekin, Ayşe. “İbn Arabi’nin Ayan-ı Savbitesi
ile Jung’un Arketipleri Üzerine Bir Değerlendirme.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 52:1, (2001):293-303.
Roux, Jean-Paul. Altay Türklerinde Ölüm.
Çeviren:A. Kazancıgil. İstanbul:Kabalcı,
1999.
——. Türklerin ve Moğolların Eski Dini.
Çeviren:A. Kazancıgil. İstanbul:Kabalcı,
2002.
Sarpkaya, Seçkin. Türkiye Sahası Masal ve Efsanelerinde Demonolojik Varlıklar. İzmir:E.Ü.
Sos. Bil. Enst., 2014 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Saydam, Bilgin. Deli Dumrul’un Bilinci “Türkİslam Ruhu” Üzerine Bir Kültür Psikolojisi
Denemesi. İstanbul:Metis Yay., 1997.
Şimşek, Esma ve Ebru Şenocak. “İbn Sinâ
Hikâyelerinin Arketipsel Tahlili.” Milli Folklor. S. 82, (2009):110-121.
Şirin User, Hatice. “Vampir”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. S. 2010/2, 2010, ss.
119-130.
Taşğın, Ahmet. “Geleneksel İrfan Diliyle Alevi-Bektaşi Metinlerin Anlatılma İmkanı.”
Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi.
Sayı:6, (2013):43-67.
Tekin, Talat. Orhon Yazıtları. Ankara:TDK,
2010.
Tokarev, S. A. “Kültür Tarihinde Ateş Sembolü.”
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt:IV,
Sayı:1, (2005):257-262.
Verbitskiy, Vasiliy İvanoviç. Altayskie İnorodtsı
Sbornik Etnografiçeskih Statey i İzsledovaniy Altayskogo Missionera (Altaylı Doğulular, Altaylı Bir Misyonerin Etnografik Makaleleri ve İncelemelerinin Külliyatı). Moskova,
1898.
Welldon, V. Estela. Anne:Melek mi, Yosma
mı? Çeviren:S. K. Akbaş, C. Kurultay,
İstanbul:Ayrıntı, 2001.
Yaltırık, M. Berk. “Türk Kültüründe HortlakCadı İnanışları.” Tarih Okulu Dergisi. S. 16,
(Aralık 2013):187-232.
Yılmaz, Osman. “Sanatın Arketipi Olarak Anne
İmgesi.” C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2, (Aralık 2010):47-59.

19

HALK EBELERİNİN DOĞUM HAZIRLIĞI VE EYLEMİ SIRASINDAKİ
UYGULAMALARININ MODERN TIP VE TARİHİ TIP
KAYNAKLARINDAKİ UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Public Midwives’ Practices During the Preparation of Labor
and Birth with Practices Stated in Modern and Ancient Medicine Resources

Yrd. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM*
Okt. Safiye AĞAPINAR ŞAHİN**
ÖZ
Bu araştırma Sivas, Ağrı ve Erzurum’da yaşayan halk ebelerinin, doğumla ilgili uygulamalarını
belirleyerek halk hekimliği ve bilimsel yaklaşımlarla karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışma
bazı bölgelerimizde devam eden geleneksel doğum yardımı ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınmasında,
kırsal kesimde çalışan sağlık profesyonelleri için kaynak oluşturulmasında, özellikle ebelerin doğum
yardımı ile ilgili verdikleri hizmetin kalitesinin yükseltilmesinde yararlı olacaktır. Görüşme yapılan
ebelerden sosyo-demografik özellikler ve doğumla ilgili soru formu uygulanarak veriler toplanmıştır.
Katılımcılardan elde edilen bilgiler, a) doğumun başlaması ve bebeğin doğum pozisyonuna karar vermeye ve ağrıyı azaltmaya ilişkin yöntemler, b) doğum esnasında uygulanan yöntemler ve kullanılan
malzemeler, c) doğum sonunda uygulanan yöntemler şeklinde analiz edilmiştir. Kendilerine göre dar
gelir düzeyli olan ve eğitimi bulunmayan tüm ebelerin annelerinden ebelik uygulamalarını öğrendikleri belirlenmiştir. Ebeler tarafından sunulan doğum yardım uygulamalarının Sivas, Ağrı, Erzurum
ve Türkiye’nin bazı şehirlerinde de doğum folkloru ve tarihsel tıp kaynakları içerisinde oldukları, kullandıkları bazı yöntemlerin de günümüz uygulamalarında yer aldıkları saptanmıştır. Bu bağlamda
ebelerin annesinden edindiği bilgileri kullanarak belli standartlara bağlı kalmamaları, maddi kazanç
kaygılarının olmaması, modern ebeliğe karşıt olmayışları dikkate alındığında; katılımcıları halk ebeliği bağlamında değerlendirmemizi uygun kılacaktır. Ebelerin uygulamaları günümüz uygulamalarıyla
paralellik gösterdiği kadar anne ve bebek sağlığına ilişkin zararlı uygulamaları da bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Halk ebesi, halk hekimliği, doğum, doğum yardımı, geleneksel uygulamalar
ABSTRACT
The purpose of the study was to determine the practices of traditional midwives living in Sivas,
Ağrı and Erzurum regarding the birth and to compare them with public medicine and scientific approaches. This study will be useful to record information about the conventional birth assistance that is
maintained in some of our regions, to form a source for health professionals working in the rural areas
and especially to increase the quality of service provided by midwives regarding the birth assistance. A
questionnaire, including questions related to socio-demographic features and birth, was used to collect
data during interviews made with midwives. The information obtained from the participants were
analyzed as; a) the methods on starting of the birth, deciding on the birth position of the infant and decreasing the pain, b) methods applied and materials used during the birth, c) methods applied at the end
of birth. It was determined that all of the midwives, who relatively had low income and no education,
had learned the practices of midwifery from their mothers. Practices of birth assistance offered by midwives are included in the delivery folklore and historical medicine resources in Sivas, Ağrı, Erzurum
and some other cities of Turkey and some of the methods they use are involved in today’s practices. In
this context, considering that midwives get independent from certain standards using the knowledge
obtained from their mothers, have no anxiety about financial gain and are not against modern midwifery; it is suitable to assess the participants within the context of public midwifery. While the practices
of midwives show parallelism with today’s practices, they also have some practices that are harmful for
maternal and infant health.
Key Words
Traditional midwife, folk medicine, birth, birth assistance, traditional medicine
*
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GİRİŞ
Bugün Anadolu’da yaşayan tıbbi
folklor, Anadolu’da yerleşmiş uygarlıkların ortaya koyduğu zengin bir kültürün ürünüdür. Bu kültür mirasının
içinde kadının fizyolojik yapısı ve doğurganlığı nedeniyle doğum ve doğuma yardım yöntemleri önemli bir yere
sahip olmuştur. Yaşamın başlangıcını
oluşturan doğum üzerine yapılan tıbbi
uygulamaların niteliği mistik, büyüsel, deneyime veya bilimselliğe dayalı
olup olmamasına göre değişmiş ama
sonuçta kadının ve bebeğin hayatını
etkilemiştir (Öğenler, 2009: 2; Ceylan,
2000: 4-114).
Uzun dönemler boyunca doğuma
fizyolojik bir olay gözüyle bakılmış,
kadının yardımsız ya da profesyonel
olmayan yardımla doğurabileceğine
inanılmıştır. Klasik tıp döneminde doğum yardımını gerçekleştirenler, bilgi
ve becerilerini deneyimle elde etmiş
halk ebeleri olmuştur (Öğenler, vd.
2009: 11). Günümüzde ise ülkemizde doğumların %8,7’si geleneksel ebe
veya akraba/arkadaş tarafından yapılmaktadır (TNSA, 2008). Halk ebelerinin uygulamaya dönük belleklerindeki
geçmiş, sözlü tarihe katkı sağlamakla
birlikte doğumun bir sağlık personeli
yardımıyla yaptırılmaması anne ve bebek ölümlerini artırmaktadır (Akın ve
Özvarış, 2011; Taşkın, 2011: 6).
Özellikle sağlık personeli yardımı
ile yapılan doğumlarda aşırı kanama
daha az, sağlık çalışanı olmadan yapılan doğumlarda kanamanın %26, doğumun yapıldığı yer ve koşullara göre
yüksek ateş ve akıntı görülme sıklığı
%34 olarak belirlenmiştir (Akın ve
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Özvarış, 2011). Bu etkilenimlerin temel faktörlerinden biri, halk ebeleri
tarafından sunulan doğum yardımının modern tıbbi yaklaşımla benzeşen
yönlerinin olmasına karşın çelişen durumların bulunmasına bağlanabilir.
Doğuma yardım kısmında kullanılan
yöntemler ve doğumlarda profesyonel
destek alamama, anne ve bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu
bağlamda halk ebelerinin uyguladıkları tekniklerin bilinmesi ve modern yöntemlerle karşılaştırılması önemlidir.
Sağlık profesyonellerinin etkili hizmet
sundukları toplum içinde uygulanan
halk tıbbı uygulamalarının neler olduğunu, olumlu ve olumsuz yönlerini iyi
tanıması gerekmektedir. Aynı zamanda da halk ebelerinin kullandıkları
yöntemler halk hekimliği uygulamalarının bir uzantısı olması, sağ kalan
kaynak kişilere ulaşılarak halk hekimliğine ilişkin özgün değerlerin toplanıp
veri oluşturulması ve tıbbi eserlerle
karşılaştırılması açısından araştırma
dikkat çekicidir. Bu çalışmayı destekler
nitelikte literatürde de halk hekimliği
uygulamaları konusunda değerlendirme yapılırken tarihi tıp metinlerinin
de incelenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Doğan, 2011: 132). Çalışma
bazı bölgelerimizde devam eden geleneksel doğum yardımı ile ilgili bilgilerin öğrenilmesinde, kayıt altına alınmasında, kırsal kesimde çalışan sağlık
profesyonelleri için bilgi kaynağı oluşturmasında, özellikle ebelerin doğum
yardımı ile ilgili verdikleri hizmetin
kalitesinin yükseltilmesinde ve doğumların güvenli hale getirilebilmesinde
yararlı olacaktır.
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE
YÖNTEMİ
Araştırma Sivas, Ağrı ve Erzurum da yaşayan halk ebelerinin doğuma hazırlık, doğum eyleminin başladığı ve doğumdan sonraki ilk 4-6 saatlik
dönemde yaptıkları uygulamaları belirlemek, bunları halk hekimliği ve
bilimsel yaklaşımlarla karşılaştırmak
amacıyla planlanmıştır.
Çalışmaya
Sivas’tan
iki,
Erzurum’dan bir ve Ağrı’dan üç kişi
olmak üzere doğum yardımı sunan
altı halk ebesi katılmıştır. Şu anda
çalışmayan ebelerin isimleri kaygıları
ve etiğin özerkliğe saygı ilkesi gereği
metin boyunca kullanılmamış ve genel
bir unvan olan ebe terimiyle ifade edilmiştir.
Çalışmaya katılmayı kabul eden
kişilere araştırmanın amacı ve nasıl
yapılacağına dair bilgi verilmiştir. Görüşmeler esnasında katılımcılar ses
kaydını istemediklerinden, konuşmaların tümü yazılı olarak kaydedilmiştir. Veri toplama aracı olarak iki form
kullanılmıştır;
-Sosyo-demografik özellikle ilgili
bilgi formu: Formda yaş, eğitim, çalışma yılı, gelir düzeyi ve ebelik bilgisini
kimden aldığına ilişkin dört soru bulunmaktadır.
-Açık uçlu soru formu: Bu form,
günümüzde modern ebelerin örgün
eğitimlerinde kullandıkları doğum
yaptırma işlem basamaklarını ele
alan “uygulama becerileri öğrenim
rehberi” (Yıldırım, 2005: 98-106) doğrultusunda araştırmacılar tarafından
düzenlenmiştir. Açık uçlu soru formu;
ebelerin yaptıkları geleneksel uygu-
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lamaları, doğuma nasıl karar verdiklerini, kullandıkları malzemelerini,
doğumu kolaylaştırıcı yöntemlerini
ve doğum sonunda ilk 4-6 saat içinde
yaptıkları uygulamaları sorgulayan 37
sorudan oluşmaktadır.
Görüşme sırasında belirtilen her
uygulama ve görüş aynı gün yazıya
dökülmüş, ebelerin görüşlerine yer verilmiş ve herhangi bir yönlendirilmeye
gidilmemiştir. Kayıt edilen görüşmelerden elde edilen veriler a) doğumun
başlamasına ve bebeğin geliş pozisyonu şekline karar vermeye ve ağrıyı
azaltmaya ilişkin yöntemler, b) doğum
esnasında uygulanan yöntemler ve
kullanılan malzemeler, c) doğum sonunda uygulanan yöntemler şeklinde
üç ana grupta analiz edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Halk ebelerinin 80 yaş ve üzerinde olduğu, okuma yazmalarının olmadığı, kendilerine göre dar gelir düzeyli
oldukları, tüm ebelerin annelerinden
ebelik uygulamalarını öğrendikleri, 20
yıl ve üzerinde bu öğrendiklerini uyguladıkları belirlenmiştir. Genel olarak
tıp tarihinde gördüğümüz iyileştiriciliğin babadan, atadan ve mesleğin özelliği olarak anneden evlatlara geçen bir
uzmanlık alanı özelliğinin ebelerimizde de devam ettirildiği görülmektedir.
Çalışmaya alınan ebeler yalnızca doğum yardımı hizmeti vermektedirler.
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Tablo 1. Geleneksel Ebelerin Uyguladıkları Yöntemlerin Dağılımı
Yöntemler
1.Doğumun başlaması, bebeğin geliş pozisyonunu belirleme ve ağrıyı
azaltmaya ilişkin yöntemler
•Gebe ile iletişim
•Doğumun başladığını anlama ve nişanın (doğum suyu) açılması
•Karın muayenesi yapma
•Bebeğin canlılığının tespiti
•Transvers (enine) gelişte ellerinin üzerinde yürümesini ve karnını sallamasını
söyleme
•Makat gelişte karnını ovalama ve ayaklarının duvara doğru kaldırıp sık sık
sallama
•Doğum öncesi muayeneyi çıplak elle yapma
•Doğum ağrısı için kuyruk sokumuna baskı uygulama
•Doğum ağrısı ve korkusu için dua okumasını söyleme
•Bebeğin yerleşimi için kadını yürütme
2.Doğum esnasında uygulanan yöntemler ve doğumda kullanılan
malzemeler
•Mahremiyeti koruma
•Kadına çömelme pozisyonu verme
•Doğum ağrıları ile başetme için kadın ile beraber dua etme ve kadının sırtını
yağlarla ovalama
•Kadının karnını krem veya zeytinyağı ile ovma
•Perineyi (kadın dış üreme organlarının bulunduğu bölge) gevşetmek için
zeytinyağı kullanma
•Bulantı kusmayı bebeğin dönerek yerleştiğini düşündüğü için kusmasını
pozitif olarak değerlendirme
•Kadını durumu hakkında bilgilendirme
•Doğum esnasında perineyi desteklememe
•Mesane ve barsak boşaltımını doğumdan önce yaptırmama
•Doğumda jilet, bıçak veya makas, yorgan ipi kullanımı
•Doğumda zeytinyağı kullanımı
•Göbek kordonunu tezek üzerinde kesme ve ucuna ayakkabı bağlama
•Plesantayı (eş) suyun altına tutma
•Plesantayı beze sarıp gömme
• Bebeği iç çamaşırı içine doğurtturma
3.Doğum sonunda uygulanan yöntemler
•Palıza, pelise, hasuda, yağda yumurta yemesini söyleme
•Şerbet içmesini söyleme
•Dut çullaması yemesini söyleme
•Süt içmesini söyleme
•Doğum sonu kanamayı değerlendirme
•Doğum sonu kanama durumunda kadını ısıtılmış höllüğe yatırma, çay, şerbet
içirme
•Doğum sonu ağrı durumunda Hindistan cevizi yedirme, badem yağı içirme
•Doğum sonu bebeği muayene etmeme
•Doğum sonu bebeğin memelerini ovma
•Bebeği üç ezandan sonra emzirme
•Bebeği höllüğe yatırma ve göbek kordonuna höllük dökme
•Bebek ölü doğduğunda plasentayı yakma ve göbek kordonunu bebeğe doğru
sıvazlama
•Bebeği tuzlama
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Uygulayan
ebe sayısı
4
4
1
2
1
1
6
6
5
2
6
6
6
1
2
3
1
6
6
6
2
1
1
6
2
6
2
1
3
2
2
2
6
6
2
1
1
6
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1. Doğumun başlaması ve
doğumda bebeğin geliş pozisyonu şekline karar verme ve ağrıyı
azaltmaya ilişkin yöntemler (Tablo 1)
Halk ebeleri, genellikle gebe kadınların kendilerini sancı esnasında
doğuma çağırdıklarını ve doğum yaptıracakları gebeyi önceden takip etmediklerini belirtmişlerdir. Doğum eylemi için eve giden ebe sürekli gebeyle
iletişim içerisinde olduğunu ve doğumun başladığını baş suyu (nişan) geldiğinde anladıklarını ifade etmişlerdir
(4 kişi). Modern ebelikte de nişanın
atılması doğum eyleminin başladığını
gösteren önemli bir bulgudur (Taşkın,
2011: 292). Tarihi tıp eserlerinde de
baş suyunun doğumdan önce gelmesi
gerektiği aksi takdirde kuru doğumun
tehlikeli olduğuna vurgu yapılmıştır
(Uzel, 1992: 304-306; Temkin, 1991:
70-72; Jackson, 1999: 82-108). Halk
ebelerinin bu yaklaşımı, modern ebelikteki yaklaşımla ve tarihi tıp eserlerindeki bilgilerle örtüşmektedir.
Ebelerin yalnızca biri karın muayenesi yaptığını belirtmiştir. Bebeğin
canlı olup olmadığının kriteri olarak
bebeğin hareket durumunu göz önüne
aldıklarını, hareket ederse canlı olduğunu anladıklarını ifade etmişlerdir
(2 kişi). Modern ebelikte de bebeğin
pozisyonu karından elle yapılan muayene ile tespit edilmektedir (Taşkın,
2011: 319-320).
Ebelerden biri, gebenin karın
muayenesinde anne karnındaki bebeğin enine gelişini fark ettiğinde kadının emekler gibi ellerinin üzerinde
yürümesini ve karnını sallamasını
istediğini ifade etmiştir. Makat gelişlerde ise kadının karnını ovaladıktan sonra ayaklarını duvara doğru
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kaldırıp sık sık salladığını belirtmiştir. Halk hekimliğinde bebeğin geliş
pozisyonunu düzeltmek ve doğuma
yardımcı olmak için kadının kuvvetlice sallanması gerektiği anlatılmıştır
(Uzel, 1992: 304-306; Öğenler, 2009:
57,87,131,133,136,146). Modern ebelikte bebeğin geliş pozisyonunu düzeltmek için annenin elleri ve dizleri
üzerinde göğüs diz pozisyonunda (secde pozisyonu) kalçalarını yukarı kaldırması geleneksel uygulamayla benzerlik gösterdiği söylenebilir (Taşkın,
2011: 350).
Ebeler, doğum öncesi çıplak elle
muayenede bulunduklarını ve doğum
ağrılarını azaltmak için gebenin kuyruk sokumuna elleri ile bası yaptıklarını ifade etmişlerdir (6 kişi). Chang
ve ark. belirttiğine göre (2002: 68-73)
yapılan çalışmalar kuyruk sokumuna olan basıncın, doğum sırasında
kadına yardım ettiğini, doğum sırasında ağrıyı azalttığını ve anksiyete
(kaygı,sıkıntı) seviyesini düşürdüğünü
göstermiştir. Çıplak elle yapılan muayenenin enfeksiyonlara neden olabileceği söylenebilir. Yapılan bu uygulama
modern ebelikteki muayenede eldiven
giyme kuralına uymamaktadır (Coşkun, 2008: 65; Yıldırım, 2005: 103).
Bebeğin yerleşmesi için ebeler;
kadını yürüttüğünü, kadın ter döktüğünde ve yürüyemez hale geldiğinde
bebeğin yerleştiğini anladıklarını ifade etmişlerdir (2 kişi). Günümüzde
ki uygulamalarda Kömürcü ve Ergin
(2008: 125) yürümenin bebeğin inişini sağladığını belirtmiştir. Tabip İbn-i
Şerif ve Hacı Paşa tıbbi eserlerinde
doğuma yakın zaman kaldığında kadının gezdirilmesi gerektiğine vurgu
yapmışlardır (Önler, 1990: 17; Okutan
vd., 2004: 132-133).

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

2. Doğum esnasında uygulanan yöntemler ve doğumda kullanılan malzemeler (Tablo 1)
Çalışmaya konu edilen bölgelerdeki ebeler doğuma hazırlığı genelde
doğum yapacak kadınların yaptığını,
sancıları başladığı zaman kendilerini
çağırdıklarını belirtmişlerdir. Ebelerin
tümü odaya kendisine yardımcı olacak
kişiler dışında kimseyi almadıklarını ifade etmişlerdir (6 kişi). Pınar ve
Pınar’ın (2009: 132-140) yapmış olduğu çalışmada da mahremiyete özen
göstermenin annelerin empatik (bir
başkasının duygularını fark edebilme
veya sezinleme) beklentileri arasında yer aldığı görülmektedir. Aynı zamanda modern ebelikte mahremiyete
saygı, önemli mesleki değerlerdendir.
İslam döneminde gebenin ağrısı başlayınca ebeden yardım istenilmekte ve
ebeye gebenin izin verdiği iki kişi yardımcı olmaktadır (Öğenler, 2009: 132).
Sivas’ta yapılan bir çalışmada da benzer kuralın geçerli olduğu görülmektedir (Üçer, 1974: 22).
Ebelerin tamamı kadına çömelme
pozisyonunda kalmasını söylediklerini
ve bu pozisyonda doğumun daha kolay
olduğunu belirtmişlerdir. Sivas’ta yapılmış bir çalışmada kadının doğum
pozisyonunun oturma ya da çömelme
olduğu ifade edilmiştir (Üçer, 1974:
22). İslam Tıbbında da doğum pozisyonu çömelmedir (Öğenler, 2009: 130).
Kömürcü ve Ergin (2008: 132-134)
doğumun başlangıcında kullanılan
çömelme pozisyonunun sırt ağrılarını
azalttığı, kalça çıkımının genişlemesini sağladığı, doğumun ilerleyen evresinde itme gücünü artırdığı, rahatlama için ağırlığın yer değiştirmesini
sağladığını, doğuma destek olacak kişiler arasında etkileşimi kolaylaştırdığını belirtmişlerdir.
http://www.millifolklor.com

Ebelerden beş kişi doğumdan
korkan ve ağrısı olan kadına “salavat
(dua)”getirmesini ve kadının sırtını
ovaladıklarını belirtmişlerdir. Halk
tıbbında tedavi “ruh-beden sağlığı”
şeklinde bir bütün olarak iyileştirmeye dayanmaktadır. Bu bağlamda
doğumda dua okunmasını “bedenin
iyileşmesini öncelikle ruhun iyileşmesine bağlayan” anlayışın izlerinin bir
yansıması olduğunu düşündürebilir.
Dua etme insanın sağlığını, metafizik
ve metapsişik açıdan olumlu yönde
etkilemektedir (Atmaca, 2011a: 33).
Dua, bireyin çaresizliği ile baş etmesinde manevi destek sağlayan dini
bir değere sahiptir (Atmaca, 2011b:
34). Yapılan bir çalışmada kadınların
%10.2’sinin doğumda bir sağlık çalışanından destek almak istediklerini,
sosyal desteği alma nedenlerinden
%59.4’nün doğum korkusunu yenmek
olduğu belirlenmiştir (Timur ve Şahin, 2010: 29-40). Kadın hastalıkları
ve doğum uzmanlığının babası olarak
anılan hekim Soranus, ebenin kadının
ağrı ve acısını azaltması gerektiğini,
bunun önemli bir görev olduğunu ifade
etmiştir (Temkin, 1991: 3-6). Yavuz’un
(2006: 142-143) belirttiğine göre ağrıyı azaltmada ilaçsız yöntemlerden biri
de dikkatin başka yöne çekilerek ağrı
dışında bir uyarana odaklanmasıdır.
Ebenin kadınla beraber yaptığı dua
da odaklanmayı sağlayarak algıladığı ağrı şiddetini azaltabileceğini bize
düşündürebilir. Chang ve ark. (2002:
68-73)’nın Güney Tayvan’da bir hastanede normal yolla doğum yapması
beklenen 60 kadın üzerinde yaptıkları
bir çalışmada, doğum ağrıları sırasında yapılan masajın ağrı ve anksiyeteyi
azaltacağı ve kadınların doğum deneyimlerinin olumlu yönde etkilenebileceği sonucuna varmışlardır. Kömürcü
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ve Ergin (2008: 68-71) üst sırt bölgesine yapılan masajın anneye rahatlık
sağladığını belirtmişlerdir. Bu durumda halk ebelerinin yaptığı dua ve masaj günümüz uygulamalarıyla paralellik göstermektedir.
Ebelerden birinin, doğum sancıları olan kadının karnını krem ve zeytinyağı ile ovduğu belirlenmiştir. Çok az
bir kısmının ise (2 kişi) perineyi (kadın dış üreme organlarının bulunduğu bölge) genişletmek için zeytinyağı
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Sabuncuoğlu (1998) Anadolu da yapılan
bir araştırmada bebek başının kolay
çıkması için döl yoluna zeytinyağı döküldüğünü belirtmiştir. Sivas Ulaş’ta
yapılan bir çalışmada da tuzsuz tereyağ kullanılmıştır (Polat, 1995: 12).
Tıbbi el yazması eserlerde de zeytinyağı ve tereyağ uygulamasının bulunması halk ebelerinin zeytinyağı uygulamalarıyla benzerlik göstermektedir
(Önler, 1990: 17; Temkin, 1991: 69-72;
Okutan vd., 2004: 132-133). Benzer bir
şekilde Sayıner ve Demirci’nin (2007:
146-154) çalışmasında kayganlaştırıcı ile yapılan doğum öncesi perineal
masajın, perineal yaralanma ve bebek
başı doğarken kadının perine kasına
yapılan kesi ihtiyacını azalttığı bulunmuştur.
Doğum eylemi için eve giden geleneksel ebelerin bir kısmı (3 kişi)
doğum eylemi esnasında bulantı kusması olan kadına; çocuğun dönerek
yerleştiğini düşündüğü için herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını
ifade etmişlerdir. Ebelerden bir kişi
doğumun yaklaştığını gösteren rahim
açıklığının ne kadar olduğu konusunda kullandığı ölçütleri kendi ifadesiyle şu şekilde belirtmiştir: “Rahim kuş
kafası kadar genişlerse, rahimin 2
parmak açıldığını; kadın ter döküyor-
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sa, tam açıklığa yaklaşıldığını; kadın
büyük abdestinin ve idrarının geldiğini söylüyorsa rahim tam açılmıştır,
bebek yerleşmiştir.” Benzer şekilde
hekim Galenos, ebelerin, parmaklarıyla kadının uterus ağzınının genişliğini muayene ettiklerini belirtmiştir
(Öğenler, 2009: 130). Yine Soranus da
eserinde doğum yaklaştığında pubik
(kasık kemiği) ve bel bölgesinin şiştiğini, idrar yapma hissinin başladığını ifade etmiştir (Temkin, 1991: 69).
Modern ebelikte de doğum zamanını
belirlemek için elle yapılan muayene
ile rahmin incelmesi, genişlemesi ve
bebeğin yerleşme derecesi değerlendirilmektedir (Taşkın, 2011: 291-292).
Ebelerin doğum yolunun açıklığını
değerlendirme ölçütleri eski tıp eserleriyle ve günümüz uygulamasıyla benzerlik göstermektedir.
Araştırmamızda doğumun yaklaştığını gösteren rahim açıklığını değerlendiren halk ebesi aynı zamanda
rahim açıklığı durumunu ve doğumun
ilerlemesi konusunda gebeleri bilgilendirdiğini söylemiştir. Yapılan bu
bilgilendirmenin modern ebelikte kullanılan işlem basamakları arasında
yer aldığı (Yıldırım, 2005: 98), ve modern ebelik rollerinin bir gereği olduğu
bilinmektedir (Crawford, 2009: 30-66).
Halk ebelerinin çok az bir kısmının (2 kişi), doğum öncesi idrar ve barsak boşaltımı gerekliliğinin farkında
olmadıklarını “doğum esnasında kadınlar büyük abdestini yapardı” şeklindeki ifadelerinden anlamaktayız.
Günümüzde özellikle doğum eylemi
sırasında bağırsakların boşaltılmasının rahim kasılmalarını uyardığı,
doğum kanalını genişlettiği, anne ıkınırken bağırsaklardan çıkan dışkı ile
perinenin kirlenmesinin önlendiği bilinmektedir (Taşkın, 2011: 312). Eski
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tıp eserlerinde dışkı ve idrarın boşaltılması gerektiği belirtilmiştir (Temkin, 1991: 69-72; Okutan vd., 2004:
132-133). Tabip İbn-i Şerif’in 15.yy.’da
“Yadigar” isimli kitabında doğuma üç
gün kala badem yağı içirilip kabız yapacak yiyeceklerden uzak tutulursa
bebeğin temiz doğacağı ifade edilmiştir (Okutan vd., 2004: 132-133).
Ebelerin tümü doğum esnasında
kadının ıkınmasıyla bebek başının
kendiliğinden çıkacağı düşüncesiyle
perineyi desteklemediklerini belirtmişlerdir. Rathfisch (2012) doğum
sırasında perine elle desteklenmediğinde daha az perineal yırtıkların
olacağını belirtmiştir. Çalışmamızdaki ebelerin doğum sırasında perineyi
desteklememeleri bu görüşle benzerlik
göstermektedir. Soranus da eserinde
doğum sırasında perineal yırtıkların önlenmesini önermiştir (Temkin,
1991: 72).
Katılımcılar, temiz bir jilet yardımı ile göbek kordonunu dört parmak
ölçüp kestikten sonra yorgan ipi ile
bağladıklarını söylemişlerdir. Ebelerden biri göbek kordonunu “tezek”
adını verdikleri hayvan dışkısı üzerinde kestiklerini ve göbek kordonunun ucuna ayakkabı bağladıklarını
belirtmişlerdir. Yaramış ve ark (2006:
213-216) Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık çalışanı gözetiminde olmayan evde yapılan doğumlarda steril
(mikroorganizmaların yok edilmesi)
olmayan yöntemlerle kesilen göbek
kordonunun yenidoğan ölümleri, tetanos, göbek iltihabı gibi problemlere yol
açtığını belirlemişlerdir. İbn-i Sina’nın
hayvan gübresini rahim dönmelerinde, rahim kanamalarını durdurmakta
kullandığını görmekteyiz (İbn-i Sina,
2009: 244). Bebek göbeğinin kesilmesi
ile ilgili uygulamalar tıbbi halk hekimhttp://www.millifolklor.com

liği eserleriyle benzerlik göstermektedir. Soranus, Antik Çağ hekimlerinin
bazılarının plasentayı dışarı çıkarmak
için ucuna geniş bir kurşun parça asıldığını ancak hastaya zararlı bir uygulama olduğunu anlatmıştır. Hippokrates, eşi çıkarmak için göbek kordunun
ucuna ağırlık uygulamayı önermiştir
(Öğenler, 2009: 146-147). Sivas Ulaş’ta
yapılan araştırmada (Polat, 1995: 18)
halk ebesinin doğumdan sonra eşin
düşmesi için ucuna çarık, Anadolu da
yapılan bir araştırmada da (Sabuncuoğlu, 1998) bir iple ağırlık asıldığının
ifade edilmesi ve bu uygulamanın eski
tıp eserlerinde de yer alması bulgularımızla örtüşmektedir.
Ebelerin çoğunun (4 kişi) ani gelişen doğum eyleminde bebeğin yaralanmasını önlemek amacıyla kadının
iç çamaşırının içine doğumu yaptırdıklarını belirtmiş olmaları Ağrı’da yapılan bir araştırmayla benzerlik göstermektedir (Çalış, 2009: 120). Ebelerin
tamamı eşi çıkarmak için herhangi bir
müdahalede bulunmadıklarını, kendiliğinden çıktığını ve eşi bebeğin bir
parçası olarak düşündükleri için suyun altına tuttuktan (1 kişi) sonra bir
beze sarıp gömdüklerini ifade etmişlerdir (6 kişi).
Halk ebelerinin doğumda kullandıkları malzemelerin çoğunlukla; yeni
açılmış bir jilet (5 kişi), bıçak, kolonya
dökülmüş makas ve yorgan ipi (6 kişi),
doğum öncesi perineyi genişletmek
için kullandıkları zeytinyağı dökülmüş temiz bir tülbent olduğunu belirtmişlerdir (2 kişi). Ayrıca malzemelerin
ise genellikle tepside getirilmesinin
yanı sıra sıcak suyun hazırlanmasını
istediklerini ifade etmişlerdir. Klasik
tıp döneminde normal doğum için zeytinyağı, ılık su, sıcak su, yumuşak deniz süngeri, yün parçası, bandajlar, bir
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yastık, kokulu maddeler, ebe/doğum
sandalyesi, ebenin taburesi, iki yatak
ve uygun bir oda hazırlandığı bildirilmektedir (Temkin, 1991: 69-72).
3. Doğum sonunda uygulanan
yöntemler (Tablo 1)
Ebelerin çoğu (6 kişi) doğum sonunda palıza, pelise (salep kıvamında nişasta, şeker tereyağı karışımı),
hasuda (un, şeker, tereyağı karışımı
ile bazen de karışıma pekmez ilavesi
de yapılan bir yiyecek), şerbet (2 kişi),
dut çullaması (1 kişi) (dutun suda haşlanıp, tereyağında kavrulup üzerine
yumurta kırılmasıyla elde edilen yiyecek) ve yağda yumurta yemeleri (6
kişi), süt içmeleri (3 kişi) konusunda
tavsiyeleri bulunmaktadır. Eski tıbbi
eserlerde loğusa ateşini engellemek
için kadına, Hindistan cevizi, tarçın,
karanfil ve şeker karışımından yapılmış, anne şerbeti adı verilen bir şerbet
verilmektedir (Öğenler, 2009: 131).
İbni Sina da kitabında süt, protein ve
unlu çorbalar önermektedir (Ağırakça,
2004: 213). Erzurum’da yapılan bir
çalışmada da sütün çoğalması için yumurta ve herle çorbası yedirildiği ifade edilmiştir (Bolçay, 2011: 587-600).
Günümüzde de doğum sonrası annenin beslenmesinde sütün yeterli miktarlarda salınımı için kalorisi yüksek,
protein ağırlıklı bir diyetle beslenmesi ve bol sıvı alması önerilir (Baysal,
2002: 425). Doğum sonu beslenme konusunda halk ebelerinin önerilerinin
eski tıp ve günümüz uygulamalarıyla
benzer olduğu ifade edilebilir.
Ebelerin bir kısmı (2 kişi) doğumdan sonra kanamayı değerlendirmek
için işaret parmağına sardığı tülbenti
tabaktaki zeytinyağına batırarak kan
pıhtısı anlamında kullandığı kendi
ifadesiyle “burçlar”ın dökülmesi için
haznede (döl yolu) gezdirdiğini belirt-
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miştir. Anne ölüm nedenleri arasında
yer alan doğum sonu kanamaları önlemek için doğum sonu dönemde kanama kontrolü yapmak modern ebelerin
birincil görevleri arasındadır. Modern
ebelikte doğum sonu kanamaların
kontrolü bir saat içinde pedin ıslanma
durumunun takibi ile yapılmaktadır
(Taşkın, 2011: 470).
Ebelerin az bir kısmı (2 kişi)
doğum yapan kadının kanaması olmasın diye daha önceden ısıtılmış höllük (killi toprak) içerisine yatırdığını,
kanama durumunda çay ve şerbet
içirdiklerini, doğum sonunda kadının
ağrısı olduğunda Hindistan cevizini
kazıyıp yedirdiklerini, ya da bir tatlı
kaşığı badem yağı içirdiklerini ifade
etmişlerdir. Kanama durumunda kadını ısıtılmış höllüğe yatırma annenin
kanamasını artırabilir ve nemli ortam
enfeksiyonlarına neden olabilir.
Ebelerin tümü doğum sonunda
bebeği muayene etmediği ancak bebeğin memelerinde şişlik varsa süt
toplandığını düşünerek zeytinyağı ile
bebeğin meme uçlarını ovduklarını belirtmişlerdir (6 kişi). Ebelerin bir kısmı (2 kişi) doğum sonunda bebeği üç
ezandan sonra emzirmesi gerektiğini
anneye söylediklerini ifade etmişlerdir. Benzer uygulamaları Sivas ve dışında da görmekteyiz (Uğur, 1997: 3839; Çelik, 1999: 289-312; Üçer, 1974:
22). Bebeği beslemek için üç ezan bekletmek bebeğin kan şekerinin düşmesine neden olabilir.
Ebelerden bir tanesinin bebeği sıcak tutması için onu höllüğe yatırdığı
ve göbek kordonuna daha çabuk iyileşmesini sağlamak amacıyla höllük
döktüğünü belirtmiş olması Sivas ve
dışında yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Polat, 1995: 18;
Çelik, 1999: 289-312). Höllük, ayak
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basılmamış yerlerden elenerek alınan
bir topraktır ve sacda ateşten geçirilerek hazırlanmaktadır. Kullanılacağı
zaman tekrar ateşte ısıtılır. Özellikle
bebeklerde sıcak tutması ve toprağın
emici özelliği nedeniyle alt bezi olarak
da işlev görmektedir. Eski Türklerde
de bu kullanıma rastlanmakla beraber
Türkiye’nin bazı bölgelerinde de görülmektedir (Ağırcan, 2008: 123-126;
Çelik, 1999: 289-312). Göbek kordonu
tetanos mikrobunun yaşaması için çok
uygun bir doku olduğundan yapılan bu
uygulamanın yenidoğan tetanosunun
gelişimine neden olabileceği bilinmektedir (İnce ve Çifci, 2002: 107-113).
Katılımcıların tamamının yenidoğan bebeği tuzlu su ile yıkadıkları belirlenmiştir. Türkiye’nin bazı illerinde bu yöntem sıkça kullanılmaktadır
(Üçer, 1974: 22; Sabuncuoğlu, 1998;
Çelik, 1999: 289-312; Bolçay, 2011:
587-600). Aynı zamanda eski tıp eserlerinde de bebeğin tuzlandığı bilgisi
bulunmaktadır (Köker, 1997: 1; Öğenler, 2009: 132-54).
Ebelerden birinin, ölü doğum durumunda plasentayı yaktıklarını, bu
şekilde bebeğin yeniden canlanacağına inandıklarını ifade etmesi, antik
dönemde ebelerin uygulamalarındaki mistik özellikleri taşıdıklarını bize
düşündürebilir (Jackson, 1999: 102;
Ehrenreich ve English, 1992: 1-78).
Çünkü tıbbın kaynağı din ve büyüye
dayanmaktadır (Aydın, 2006: 1-90; Atmaca, 2011a: 34). Burada ebenin “zıtlar zıtlarla iyileştirilir” yaklaşımına
dayanan bir büyü yöntemi kullandığı
söylenebilir. Benzer şekilde bir çalışmada da ebenin, eşi yakarak bebeğe
can geldiğini ifade etmesi çalışmamızla benzerlik göstermektedir (Çelik,
1999: 289-312; Uğur, 1997: 38-39).
Bir ebe bebek ölü doğduğunda
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göbek kordonunu bebeğe doğru sıvazladığını, bebek canlı doğduğunda
sıvazlama yapmadığını belirtmiştir.
Yapılan bir araştırmada da halk ebesi
bebeğe doğru göbek kordonunu çocuğa eşten can gelsin diye sıvazladığını
ifade etmesi bulgumuzla paralellik
göstermektedir (Çelik, 1999:289-312).
Günümüzde ise göbek kordonu 30
saniye içinde bağlanıncaya kadar bebeğin anne hizasında tutularak 50100ml kanın eşten yenidoğana akışı
sağlanmaktadır (Taşkın, 2011: 328).
SONUÇ
Halk ebesi tarafından sunulan
doğum yardım uygulamalarının Sivas, Ağrı, Erzurum ve Türkiye’nin
bazı şehirlerinde de doğum folkloru ve
tarihsel tıp kaynakları içerisinde yer
alması, ebelerin annesinden edindiği
bilgileri kullanarak belli standartlara bağlı kalmamaları, maddi kazanç
kaygılarının olmaması, yardım sunmak isteyişleri, modern ebeliğe karşıt olmayışları dikkate alındığında;
bu ebeleri halk ebeliği bağlamında
değerlendirmemizi uygun kılacaktır.
Ebelerin doğumun başlama belirtilerini belirleme ve bebeğin geliş pozisyonunu değerlendirme yöntemleri,
ağrıyı azaltma uygulamaları, doğum
esnasında-sonunda uygulanan teknikyaklaşımlar ve kullanılan malzemeler,
tarihsel tıp kaynakları içerisinde yer
alan halk hekimliği tedavi ve uygulamalarıyla benzerlik göstermektedir.
Bu uygulamalar içinde zıtlar zıtlarla
iyileştirilir, benzer benzeri tedavi eder
prensipleriyle birlikte büyüsel uygulamaların da var olduğu, bununla birlikte uygulamalar içinde dinsel yaklaşımların da yer aldığı görülmektedir.
Ağırlıklı olarak bitkisel kökenli tedaviler kullanıldığı ifade edilebilir.
Yapılan uygulamaların tıbbi sa-
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kıncaları ve riskleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında halk ebelerinin yaptıkları uygulamalar yararlı ve
zararlı uygulamalardan oluşmaktadır.
Yapılan yararlı uygulamaların günümüz literatür bilgisiyle de benzeştiği
görülmektedir. Bu uygulamalar;
Kadının doğum ağrısı ve korkusu ile baş etmesi için dikkatini başka
yöne çekmeye çalışma (dualar okunması),
Zeytinyağı ile perineal masaj yapma,
Sancılar esnasında kuyruk sokumuna baskı yapmaları,
Bebeğin yerleşimi için kadını yürütme,
Doğum yapan kadına çömelme
pozisyonu verme,
Doğum sonunda yumurta gibi
protein değeri yüksek yiyecekler yemesini önerme,
Çalışma bulgularına göre geleneksel uygulamalarda çok sakıncalı
uygulamalar da bulunmaktadır. Örneğin eldivensiz döl yolu muayenesi, kanaması olan doğum yapmış kadına ve
yenidoğana höllük uygulaması, yenidoğan bebeğin göbeğine höllük dökülmesi, göbek kordonunu hayvan dışkısı
üzerinde kesilmesi anne ve bebekte
enfeksiyonlara neden olup sağlıklarını
olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü enfeksiyonlar anne ölüm nedenleri
arasında dördüncü sırada (%4.6) (HÜNEE, 2005), enfeksiyona bağlı şok ise
bebek ölüm nedenlerinde 2009 Sağlık
Bakanlığı verilerine göre üçüncü sırada (%10.6) yer almaktadır (www.
saglik.gov.tr). Sağlık çalışanları riskli
uygulamalar hakkında halkı bilinçlendirmeli ve hizmet sunduğu toplumu
kültürel, sosyal her yönüyle tanıyabilmeli, geleneksel uygulamaları fark
edebilmelidir.
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Türk folklorunun önemli değerlerinden biri olan halk hekimliğinin
günümüze kadar gelen doğumla ilgili
uygulamalarının kayıt altına alınması
çağdaş tıp ile birlikte değerlendirilmesi bilgi birikimine katkı sağlayacak ve
farkındalığı artıracaktır. Bu nedenle
geleneksel uygulamaların günümüz
dünyasında yaşatılanlarını belirlemek halk tıbbı uygulamalarının folklor araştırmacılarının yanı sıra sağlık
profesyonelleri tarafından da ele alınması, değerlendirilmesi ve işlevsellik
kazandırılması veya risklerinin belirlenmesi uygun olacaktır.
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DÖNÜŞEN ANNELİĞE YÖNELİK NETNOGRAFİK BİR ANALİZ:
BLOGGER ANNELER
A Netnographic Analysis on the Transformation of Motherhood:
Blogger Mothers

Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE*
“Önce ben”in ilke hâline geldiği bir uygarlıkta
annelik bir meydan okuma, hatta bir çelişkidir.
Elisabeth Badinter

ÖZ
İnternet pek çok disipline olduğu gibi halk bilimine de zengin veriler sunan önemli bir kaynaktır.
İnternet kullanımının yaygınlaşması, neredeyse her yerde, her an ulaşılabilir hâle gelmesi insanların
sanal dünyada var olma ihtiyaçlarını doğurur. Kadınların -özellikle ilk kez anne olanların- sanal dünyada var olma biçimlerinden biri, açtıkları annelik blogları aracılığıyla gerçekleşir. Blogger annelerin
bloglarında paylaştıkları yazılar ve yapılan yorumlar dönüşen annelik anlayışını değerlendirme imkânı
sunar. Bu yazı günümüzdeki annelerin kendilerini nasıl tanımladıklarını ve toplumun anne olarak
kendilerinden beklediklerine nasıl baktıklarını bloglar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bu çalışma kapsamında geçmişteki ve hâlihazırdaki annelik kimliği karşılaştırılmış, bu kimliklerin
hangi konularda neden farklılaştığı soruları bloglar üzerinden yorumlanmıştır. Çalışmada internet
taraması sonucu bulunan ve izin alınan anne blogları kullanılmıştır. Bloglar, netnografik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Blog yazarlarının eğitimli ve kariyer sahibi kadınlardan oluştuğu görülmüştür.
Blogger anneler, bloglarıyla çocuklarına dijital günlükler tutmuş, kendileri gibi anne olan diğer kadınlarla iletişim kurma fırsatı bulmuş ve onların deneyimlerinden yararlanmışlardır. Bu deneyim paylaşımı kadınların annelikte karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırmıştır. Blogger annelerin “iyi bir anne olma”yı çocuk bakımı ve eğitimi konularında uzmanlaşmayla birlikte düşünmeleri
var olan sorumluluklarına yenilerini katmış ve kendilerini “yetersiz” hissetmelerine neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler
İnternet, annelik, blogger anneler, anneliğin dönüşümü
ABSTRACT
Internet is a significant source which provides rich data to folklore besides many disciplines. Accessibility of internet from everywhere and every time results in the need of the users to express themselves in this virtual world. Women especially who are new mothers get the chance to exist in and be a
part of this virtual world by means of keeping mother blogs. Writings and comments which are shared
in mother blogs give certain clues to analyze the transformation of motherhood. This paper aims to
reveal how contemporary mothers describe themselves and unveil their perceptions on the expectations
of society as a mother by means of mother blogs. In the scope of this study, past and present mother
identity formations are compared; different aspects and reasons of the variations of identity formations
are investigated through mother blogs. The mother blogs which blog owners permit sharing the blog
content are used in this paper. Permitted blogs are analyzed by means of the netnographic method. It is
observed that blogger mothers whose blogs are considered for this study are literate and have careers.
Blogger mothers keep online diaries for their babies, take the opportunity to get in touch with other
mothers, and benefit from their mutual experiences on child rearing. Sharing experiences through
blogs help mothers to handle overwhelming difficulties of looking after their babies. Blogger mothers
think that “being a good mother” requires professionalizing on baby care and education. This mentality provokes mothers to take more responsibilities and causes them to feel “inexpert” on child rearing.
Key Words
Internet, motherhood, blogger mothers, transformation of motherhood
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Sosyal bilimlerin pek çoğunun
araştırma alanlarından biri olan sanal dünya, farklı coğrafyalarda, farklı
sosyo-ekonomik düzeylerde ve farklı
kültürel arkaplanlara sahip insanların kendilerini ifade etme imkânı buldukları bir alandır. Hızla değişen, dönüşen insanlık hâllerini anında takip
edebilme fırsatı sunan sanal dünyanın halk bilimciler için ayrı bir önemi
vardır. Doğuşunda “kaybolmuş” ya da
“kaybolma tehlikesi taşıyan” gelenekleri, görenekleri, sözlü kültür unsurlarını tespit etme ve arşivleme düşüncesi üzerine kurulu olan bu disiplini
konu ettiği mesele gibi “kaybolma” kaderinden kurtaran çıkış kapılarından
biri de internet olmuştur.1 1970’lerde
Amerikalı halk bilimcilerin “birkaç yıl
içinde artık var olmayacağı” üzerine
tartışmalar yürüttükleri halk bilimi
disiplini, internet aracılığıyla yeni
bir boyut kazanmıştır. Halk biliminin
hatırı sayılır inceleme alanlarından
birine dönüşen internetle ilgili araştırmalar, Türkiye’de son dönemlerde
gerçekleştirilen çalışmalarda da kendisini açıkça gösterir.2 İnternet, halk
bilimciler tarafından yalnızca efsanelerin, hikâyelerin, şakaların vb. sözlü
kültür ürünlerinin yeni yayılım biçimi
ve bu ürünlerin dönüşümlerini gözlemleme alanı olarak görülmemiştir. Aynı
zamanda halk bilimcilerin “kaynak
kişilerle” yüz yüze gerçekleştirdikleri
mülakatlar aracılığıyla elde ettikleri
alan çalışması verilerine “benzer” verilerin ulaşıldığı araçlardan biri olarak
değerlendirilmiştir.3 Halk bilimcilerin
internette yer alan kimi verileri alan
çalışmasının bir başka biçimi olarak
yorumlamaları, 1990’lı yıllardan beri
pazarlamacılar ve tüketici alışkanlıkları üzerine çalışan araştırmacılar
tarafından netnografik analiz yöntemi
http://www.millifolklor.com

olarak bilinmekteydi. Kanadalı pazarlama uzmanı ve akademisyen Robert
V. Kozinets tarafından 1990’lı yılların
sonunda geliştirilen netnografi yöntemi, çok kaba bir tanımla “internet
veya ağ etnografisi”dir.4 Kozinets “teknoloji aracılığıyla anında arşivlenen
iletişimi” bir araştırma alanı hâline
getirir ve “geniş kamusal erişimin,
sahte kimliklerin ve kimliksizliğin”
araştırma esnasında dikkate alınması gereken fırsat ve meydan okumaları” olarak görür (Varnalı 2013: 9).
Kozinets’in tüketici davranışlarındaki
eğilimi ve beklentileri keşfetme aracı
olarak gördüğü netnografi yöntemi,
halk bilimciler için de geleneklerde,
toplumda ve sözlü ürünlerde yaşanan
dönüşümü, değişimi görme, sanal dünya aracılığıyla yaratılan yeni ürünleri
belirleme ve değerlendirme imkânı sunar. Pazarlama, reklamcılık ve iş dünyası çalışmalarında kullanılmak üzere
etnografi teriminden hareketle oluşturulan “netnografi” terimi bu çalışmada
halk bilimi disiplininin “alan çalışması” kavramı ışığında ve halk bilimi disiplinin araştırma ve inceleme teknikleri baz alınarak yorumlanmıştır.
Çalışma, anneliğin dönüşümünü
“derinlemesine görüşmelerle” ortaya
koyan önceki araştırmalardan farklı
olarak netnografik yöntemle elde edilmiş verilerden hareketle günümüzde
anneliğin dönüşümünü ve nasıl algılandığını anne blogları üzerinden analiz etmektedir. İnternet kullanan annelerin, anneliğe bakışlarını, anneliği
nasıl anlamlandırdıklarını ortaya koyması ve günümüzde anneliğin yorumlanış biçimlerini göstermesi açısından
bu yazının, annelikle ilgili literatüre,
özellikle de kadın çalışmaları alanına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu yazıda, netnografik inceleme yön-
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temleri çerçevesinde blogger anneler
tarafından açılan bloglar incelenecek
ve anneliğin dönüşümü sorunu tartışılacaktır. Netnografik araştırma
tekniğinin ilk aşaması olan “giriş ve
araştırmanın planlanması” kapsamında araştırmaya yön veren sorular ve
konu başlıkları tespit edilmiştir. Annelerin kendilerini nasıl tanımladıkları, anneliği nasıl algıladıkları, geleneksel ve modern annelik konusunda
neler düşündükleri, çocuk bakımı konusunu nasıl değerlendirdikleri, anne
olarak kendilerinden beklenenleri nasıl yorumladıkları soruları etrafında
anne blogları taranmıştır. Tespit edilen anne blogları bu sorular ve konu
başlıkları çerçevesinde incelenmiş ve
“veri toplama ve analizi” aşamasına
geçilmiştir. Anne bloglarından elde
edilen veriler, tematik olarak gruplandırılmış ve literatür eşliğinde yorumlanmıştır. Veriler aynen alıntılanmış,
blog yazarlarının anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama hatalarına
müdahale edilmemiştir. Yalnızca metin içerisinde vurgulanmak istenen
bölümler araştırmacı tarafından eğik
gösterilmiştir. Araştırmacının blogları
incelerken yaptığı gözlemler de analiz
aşamasında değerlendirilmiştir. Son
olarak netnografi metodunun “araştırma etiğinin sağlanması” kuralı gereği,
blog yazarları araştırmanın konusu
hakkında bilgilendirilmiş ve makalede
kullanılmak üzere bloglarından yararlanılması konusunda izin alınmıştır.
Çalışmada ele alınan blog yazarları eğitimli ve kariyerli kadınlardan
oluşmaktadır. Anne bloglarının temel
örüntüsü, istisnaları olmakla birlikte,
kişinin kendisi ve blogu açma gerekçesini özetlediği “hakkımda” bölümü,
kendi çocuğuna ilişkin özel günleri,
ilkleri, anıları, etkinlikleri ve dene-
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yimleri paylaştığı bir bölüm, çocuklarla ve çocuklara yapılabilecek pratik
yemek tariflerinin yer aldığı mutfak
bölümü, annelere ve anne adaylarına
kullanıp memnun kaldıkları ürün tavsiyelerinin yapıldığı bir bölüm şeklindedir. Anne bloglarının kiminde sosyal
sorumluluk projelerinin duyurularının
yapıldığı da görülmektedir.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınların internet kullanımı da
artmıştır. Bu artış, araştırmacılarca
farklı yorumlanmaktadır. Araştırmaların bir kısmı kadınların internet
aracılığıyla girdikleri çevrimiçi (İng.
online) topluluklar ve bilgi değişimi
sayesinde güçlendiklerini öne sürerken bir kısmı ise internetin yalnızca
kadınsılık normlarını ve tüketimi teşvik ettiğini iddia ederler (McDaniel vd.
2012: 3). Türkiye’de internetin yaygınlık kazanmasıyla birlikte annelik bloglarının sayısı da artmıştır. Anne bloglarının dünyanın pek çok ülkesinden
kadın tarafından benzer gerekçeler
ve motivasyonlarla oluşturulduğu bilinmektedir. Sanal günlük/günce olarak da adlandırılan bloglar, eskiden
defterlere kaydedilen nispeten “özel”
alana ait duyguların, düşüncelerin
internetle birlikte nispeten “kamusal”
görünürlük kazandığı bir ortam hâline
gelmiştir. Blog takipçilerinin yorumları ve cevaplarıyla birlikte etkileşimli
bir boyut kazanan bu sanal günlük
tutma durumu, elbette etik, pedagojik
boyutları bulunmakla birlikte beraberinde dönüşen annelik anlayışını da
yakından gözlemleme fırsatı sunar.
Daha önce çalışan ve kariyer sahibi
olan kadınların kimi zaman hamileliklerinin sonlarına doğru açtıkları
bloglar, geleneksel annelik, modern
annelik ve günümüz postmodern anneliğine giden yolda kadınlık hâllerini
http://www.millifolklor.com
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keşfetme açısından önemli bir kaynaktır. Annelik deneyimini yaşayan kadınların, anneliğe dair hissettiklerini,
deneyimlerini, çocuklarıyla yaşadıklarını, çocuklarını yetiştirme biçimlerini bloglar aracılığıyla paylaştıkları
gözlemlenmiştir. Kadınlar arasında
kuşaktan kuşağa aktarılan “annelik
bilgisinin” diğer kadınlarla elektronik
bir ortamda paylaşılması, annelik deneyimine ilişkin kültürün ev içinden
çıkarak sanal dünyada görünür olmasına imkân tanımıştır. Sanal dünyanın, akrabalar ve yakın çevre arasında
sözlü olarak aktarılan pek çok bilginin
anne olma vasfını taşıyan “daha önce
tanınmayan” kişilerle paylaşılmasını
mümkün kıldığı ifade edilebilir.
Anneliğin bireysel boyutunun yanında sahip olduğu sosyal ve politik
boyutları annelik kimliğinin dönüşümündeki başat nedenlerden biridir.
Anneliğin özel alana ait bir tanımlama ya da durum olmaktan ziyade
sosyal kimi zaman da politik bir alan
olduğu araştırmalar tarafından sıklıkla vurgulanır. Örneğin, Aksu Bora,
“annelik kimliğinin toplumsal olanla
bireysel olan arasındaki kesişme noktalarından biri belki de en önemlisi”
olduğunu belirtir. “Bir yandan bireyin (ister anne olarak ister bir anneye
sahip olarak) en derin deneyimlerin
odağında olduğunu bir yandan da toplumsal olana ait pek çok öğeyi içinde
barındırdığını” ifade eder (2001: 78).
Blogger anneler, anneliğin sosyal bir
rol olduğunun farkındadırlar ancak bu
durumu kabul etmenin “birtakım sosyal klişeleri ve kalıpyargıları” da beraberinde getireceğini düşünmektedirler
(Yelsalı Parmaksız 2012: 128). Çocuk
sahibi olma kararı almaktan çocuğun yetiştirilmesi sürecindeki bütün
adımlarda özellikle anneler bu sürecin
http://www.millifolklor.com

sosyal bir süreç olduğunu hissetmektedirler. Evren Balta Paker, “Anne ya
da Değil? Annelik Etme Meselesi Üzerine” başlıklı yazısında anneliğin sosyal bir süreç olduğunu mizahi bir dille
şöyle ortaya koyar:
Bebeğinizi ezkaza soğuk havada
dışarı çıkaracak olursanız sokaktan
geçen herkes size çocuğu üşütmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Çocuk
büyüdükçe ağzındaki emzik bütün
bir toplumun sorunu olmaya başlıyor.
Çocuğunuz tıpkı her çocuk gibi hastalanırsa, anneniz iyi giydirmiyorsun
bu çocuğu diyor. Çocuğunuz sağa sola
vurmaya başlarsa iyi terbiye verememiş oluyorsunuz. Sizden ayrılmakta
güçlük çekerse pedagoglar imdadınıza
yetişiyor ve sizin ‘güvenli bağlanma’
gerçekleştiremediğinizi söylüyor. Çalışırsanız çocuğunuzu bıraktığınız için
suçluluk diyorsunuz, çalışmazsanız
kendi halinize üzülüp duruyorsunuz.
Sanki herkes ama herkes bu büyük görevde sizi takip ediyor. Tıp, psikoloji,
anne-çocuk dergileri, televizyon programları, çocuk büyütme kitapları, anneanneler, babaanneler, babalar, arkadaşlar ve sokaktaki yabancılar. Ve
siz bir anne olarak hep yapamadığınız
ya da bir şeyleri eksik yaptığınız duygusu ile boğuşup duruyorsunuz (s.n.y.)
Ebeveynlerin sorumluluğu altında olmasına rağmen –özellikle çiftin
ilk çocuğu ise- yeni doğmuş çocuğun
bakımı konusunda çocuk sahibi olan
diğer kadın ve erkeklerin ya bir düşüncesi ya da bir önerisi vardır. “Karışmak gibi olmasın ama” “oğlumda/
kızımda aynı şeyleri ben de yaşamıştım, şöyle yapılmalı bu durumda” “bize
laf düşmez ama” “yine kendiniz bilirsiniz ancak” şeklindeki girizgâh cümlelerinden sonra kendi yaşadıklarından,
deneyimlerden yola çıkarak çocuğun
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bakımı ve yetiştirilmesi konusundaki
“doğrularını” sıralarlar. Çocuk bakımı ve eğitimi konusu, karışıldığında
rahatsız olunabilecek kadar özel bir
alan ama “deneyimsiz”lerin eline bırakılamayacak kadar da toplumsal bir
alandır.
Toplumsal bir alan olarak görülen
anneliğin tarihsel süreç içerisindeki
değişimini görmek için çok da uzağa
gitmeye gerek yoktur, günümüzde
anne olan kadınlar ile onların anneleri arasında anneliğe bakış, çocuk
yetiştirme yöntemleri, nasıl bir çocuk
yetiştirilmek istendiği, toplumun anneden ve çocuktan beklentileri üzerine
basit bir gözlem bile bu değişime tanık
olmak için yeterlidir. İki farklı kuşak
üzerinde gerçekleştirilen ve annelik
kimliğinin dönüşümünün sosyal ve politik boyutlarına odaklanan yakın dönem çalışmalardan biri Aksu Bora’ya
aittir.5 Aksu Bora, “Türk Modernleşme
Sürecinde Annelik Kimliğinin Kurulması” başlıklı yüksek lisans tezinde,
“en az iki kuşaktır kentte oturan, eğitimli, orta-üst orta sınıf kadınlardan
oluşan” annelerle yaptığı derinlemesine görüşmelerle annelik kimliğinin dönüşümüne ışık tutmuştur (1998: 43).
Bora, yaşlı kuşak ve genç kuşak arasında öne çıkan ilk farklardan birini
yaşlı kuşağın annelik deneyimleri üzerine daha az düşündükleri, genç kuşağın ise “ben nasıl bir anneyim” sorusu
üzerine sıklıkla düşündükleri olarak
ortaya koyar. İki kuşak arasındaki bir
diğer farklılık, “siz kimsiniz” sorusuna verilen yanıtta görülür. Yaşlı kuşak için “siz kimsiniz” sorusu oldukça
“tuhaf” ve “yabancı” bir sorudur. Bu
soruyu yaşlı kuşağın çocuklarından,
eşlerinden ve kendi ailelerinden söz
ederek yanıtladıkları görülürken genç
kuşak için şaşırtıcı bir soru olmaktan
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uzak olan bu soru kişisel özellikler ön
plana çıkarılarak yanıtlanır (1998:
57-59). Bora’nın çalışmasından yola
çıkarak blogger annelerin kendilerini
nasıl tanımladıklarını sorguladığımızda bloglardaki “hakkımda” başlıklı bölümler karşımıza çıkar. Bu bölümler,
blogger annelerin kendilerini tanımlama biçimlerine ve kimlik tasarımlarına ilişkin ipuçları yakalayabileceğimiz
bir bölümdür. Blogger annelerin, blog
açma gerekçeleri olan çocukları kadar kişisel kariyerlerini de ön plana
çıkardıkları görülür. Blogger anneler,
evliliklerinden ve çocuklarına sahip
olmaktan duydukları mutluluğu da
kendilerini tanıttıkları bölümde vurgularlar:
Malatya Doğumlu 1 yaşından beri
İstanbullu, memur annenin 2 numaralı kızı... 2007 Ağustos ayında hayatının aşkıyla evlenen 2 kişilik yaşantılarına 5 yıl sonra bir küçük prens
katarak hayatı daha da güzelleştiren
şu sıralar hayatının en büyük terfisini alıp “Anne” olan üniversite mezunu
taze blogger.... (Annesinin prensi)
Her şeyden önce Nil’in Annesi,
İngilizce Okutmanı, her konuda öğrenme delisi, Seyahat-Gezi meraklısı,
mutlu Evli, bir de paylaşmayı seven
bir blogger. (Nilsmum)
Yirmi aylık bir kız bir erkek ikiz
bebek annesiyim. Gerçi artık bebek
değil çocuk oldular ama.. Bebeklerime bakabilmek için işime geçici süre
ara verdim. Tüm zamanımı ikizlerime
ayırmış durumdayım. Bu arada fırsat buldukça şu anda bulunduğunuz
bloguma yazılar yazmaktayım. Umarım paylaşımları beğenirsiniz ve size
katkıda bulunur. Bu arada iletişim
fakültesi mezunuyum. Halkla ilişkiler uzmanıyım. Aynı zamanda www.
internetanneleri.com da konuk yazar
http://www.millifolklor.com
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olarak yazılar yazmaktayım. (Mutlu
ikiz annesi)
30 yaşlarında öğretmen bir
anne… Ela kızın annesi… Şimdilerde
kızına âşık, ama aslında eşine sevdalı
ve ona sadık… Evlilikte sadakat olmazsa olmaz diyen, konuşmaktan çok
dinlemeyi seven, sakinliğe doyamayan, hayattan her zaman adalet isteyen, tipik bir terazi örneği, eğitim şart
sloganına bayılan, evde işte her yerde
çalışan, yazma hevesiyle kâğıdı kalemi bir yana atarak klavyesine sarılan,
blogger anne olma yolunda ilk adımı
atan, hem eğiten hem öğreten ama bu
aralar idare eden, mutlu, huzurlu şimdilik bir çocuklu bir anne. (Annesinin
elası)
Blogger anneler, kariyerleriyle ilişkili haberleri, gelişmeleri, ilgi
alanlarını da ister istemez bloglarına
yansıtırlar. Örneğin öğretmen olan
blogger bir anne, eğitimle ilgili gelişmelerden ya da eğitim sistemiyle ilgili
sorunlardan birine ışık tutarken İngilizce okutmanı olan bir başka blogger
anne, çocukların yaşlarına uygun İngilizce kitaplardan ve eğitim setlerinden
bahseder. Blog yazarlarının bloglarına
verdikleri isimler de çocuklarıyla kurdukları bağın ve kendilerini tanımlama biçimlerinin bir göstergesi hâline
gelmektedir. Kimi anneler “yazan
anne,” “blogcu anne,” “başka anne,”
“tam zamanlı anne,” gibi isimler kullanarak kendi kimliklerini ve farklılıklarını ön plana çıkaran isimler seçerken kimi de “annesinin prensi,”
“nilsmum,” “mutlu ikiz annesi,” “annesinin elası” gibi çocuklarına adanmışlıklarını ifade eden isimler tercih
etmektedirler. Annelerin bloglarına
verdikleri isimler ne olursa olsun blog
açma ve yazma nedenleri yani sanal
dünyada var olma biçimleri sahip olhttp://www.millifolklor.com

dukları çocuklardır. Kendilerini “her
şeyden önce bir anne”, “çocuğuna âşık”
olarak tanımlamaları ve “anneliği hayatlarının en büyük terfisi” olarak yorumlamaları annelik kimliğinin onlar
için çok özel bir yere sahip olduğunu
göstermektedir. Anneliğin özel olduğunu, anne oldukları anda ve sonrasında hissettiklerine ilişkin yazılarında görmek mümkündür:
Çok genç yaşta âşık oldum. Başımda daha kavak yelleri eserken evlenip Avusturyalara kadar geldim. Her
konuda sabırsız olduğum için anne olmak için de sabırsızlandım. 21 yaşıma
bir hafta kalmıştı ki Ada´yı kucağıma
aldım. Ve işte o gün, benim hayatımın dönüm noktası oldu. Her şeyi en
başından onunla yeniden öğrenmeye
başladım. Bilinçaltı dünyam onunla
birlikte su yüzüne çıktı. Ve en önemlisi
annelik duygusunun, başka hiçbir şeye
benzemediğini anladım. (Yazan anne)
Yaz mevsiminin ilk günü “Bahar”
adında bir kız aldım kucağıma. İlk
nefesini alırken o, ağlamaktan kesildi
nefesim.. Onunla yeni bir hayata başladım. o yeni hayatımda öğrendiklerimin çoğu burada...ne demişler “olanın
olmayana bilenin bilmeyene borcu var.
(Tam zamanlı anne)
İster çok kolik olsun ister yaramaz, ya da geceleri uyumayan, gündüzleri evi birbirine katan, çoğu zaman
yemeği yemek yerine yerlere döken…
ama bir “Gülümseme” yada “Anne”
demesiyle yaptıklarını unutturan, bir
öpücükle kalbinizi bir daha fetih eden,
sizi Anne yapan, bu kuzularsız hayat
mümkün mü? (Annesinin prensi)
Anne olduğum ilk güne doğru uzanıyorum. Kucağıma verildiği o an’a…
Dünya durmuştu sanki. Bak yine dolu
dolu oldu gözlerim. Kokusunu tenini
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hissettiğim o günden bu güne bir bakıyorum yine. (Aylin anne)
Blogger anneler, bebeklerini kucaklarına aldıklarında “nefeslerinin
kesildiğini, “dünyanın durduğunu”,
hayatlarının “dönüm noktası” olduğunu ve bebekleriyle “yeni bir hayata
başladıklarını” hatta “kuzularsız bir
hayatın mümkün olmadığını” ifade
ederek çocuklarını “varoluş nedenleri”
gibi gösterseler de kendilerini önceleyen kuşaklardan önemli farklılıkları
vardır. Blogger annelerin de Bora’nın
çalışmasındaki genç kuşak anneler
gibi yaşlı kuşağın aksine “evlendikten
kısa bir süre sonra anne olmayı çok
doğal bir durum hatta evliliğin esas
nedeni” olarak görmedikleri bloglardan anlaşılmaktadır. Evlilik ve çocuk
sahibi olma fikri arasındaki ilişkinin
1970’li yıllardan itibaren değiştiğine
Elisabeth Badinter Kadınlık mı Annelik mi? başlıklı kitabında değinir.
70’lerden önce “çocuğun evliliğin doğal
sonucu olarak görüldüğünü, üremenin hem bir içgüdü, hem bir dinî görev hem de türün bekası için bir yükümlülük olarak algılandığına dikkat
çeker. Badinter’e göre anneliğe ilişkin
çiftdeğerlilik kadınlar tarafından doğum kontrol yöntemlerinin yaygın bir
biçimde kullanılmaya başlanmasıyla
birlikte ortaya çıkar. Çocuk arzusunun evrensel olduğuna dair yargılar
kırılmaya başlar ve seçme şansı üzerinde durulmaya başlanır (2011: 17).
Blogger anneler için de annelik salt
“annelerinden devralıp içselleştirdikleri bir değer”, “kendini var etmenin”
bir yolundan ziyade hayatta üstlendikleri pek çok rolden biridir. Buna
karşın, blogger anneler, annelik rolünün hayatlarındaki diğer rollerden
daha “eşsiz” ve “özel” hissettiren bir
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rol olduğuna ilişkin düşüncelerini de
bloglarında sıklıkla vurgularlar.
Blogger annelerin blog açma gerekçeleri de anneliğin dönüşümünü
yorumlamak açısından önem taşımaktadır. “Digital Opportunities for Social
Transition: Blogosphere and Motherhood in Turkey” başlıklı yazısında Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, kadınların blog açma nedenlerini “bebek için
dijital bir günlük tutmak, uzaktaki
aile ve arkadaşlarla iletişim kurmak,
soyutlanma duygusunun üstesinden
gelmek, annelik sevincini kutlamak
vb.” gerekçeler olarak sıralar (s. 128).
McDaniel’in ilk defa anne olan ve bebekleri 18 aydan küçük, 157 Amerikalı anne üzerinde yaptığı araştırmada kadınlar blog yazma gerekçelerini
kişisel deneyimleri belgelemek (% 89)
ve arkadaşlarla ve aile üyeleriyle iletişimi koparmamak (% 86) olarak belirtirler (2012: 10). Bu yazıda ele alınan
blogger anneler, blog açma gerekçelerini kendilerini tanıttıkları bölümde
okurlarıyla paylaşırlar. Bu gerekçeler
aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi
çeşitlilik göstermektedir. Kimi blog
yazarları, yoğun iş yaşamlarından
ayrılarak çocuk yetiştirmeye başladıkları dönemde “kendileri için bir
şey yapmak,” kimi çocuklarına “dijital
anı defteri bırakmak,” kimi diğer “annelerle deneyim paylaşmak” için blog
yazmaya başlamıştır:
Çocuğuna kendisi bakmak için
profesyonel hayata ara verdi ve bir
süre sonra “Bugün kendin için ne yaptın?” sorusuna “Hiçbir şey” dememek
için blog yazmaya başladı. 2010’da
ikinci oğlunun da aralarına katılmasıyla çok çocuklu hayata geçiş yaptı.
Türkiye’deki profesyonel hayatın annelikle el ele gitmediğini gördüğünden
çalışma hayatına dönme kararını bir
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kez daha erteledi ve kendini “tam zamanlı blog yazarı” olarak tanımlamaya başladı. (Blogcu anne)
Blogumun amacı hem kızıma dijital bir anı defteri bırakmak, hem de
benim gibi yeni annelerle tanışıp deneyimlerimizi paylaşmaktı ama bunların ötesinde anneliğe dair çok güzel
şeyler yaşadım. Neredeyse 2 yıl olacak
ve ben öyle küçük küçük yazarken bu
kocaman dünyada pek çok anneyle
tanıştım, birçok anneden ilham aldım,
birçok anneye ilham verdim, tecrübemi paylaştım, tecrübeler edindim.
Hiçbir zaman emin olmadığım bir
şeyi savunmadım, inanmadığım hiçbir
ürünün, markanın değerin arkasında
durmadım. Bu sayede güzel övgüler
aldım, çok güzel dostluklar kazandım,
çok güzel bebekler tanıdım. Bu yüzden
iyi ki yazıyorum diyorum. Ve sizler
okumaya devam ettiğiniz sürece, hep
yazmaya, hep paylaşmaya devam!
(Her haftalık)
Çok sorun yaşadım, çok yalnız
kaldım. Derdime dermanı çok kez internette buldum. Blog annelerinin deneyimleri, yazdıkları en zor anlarımda
hayatımı kolaylaştırdılar. Kızıma anı
olsun diye, belki derdi olan BAŞKA
bir anneye de benim deneyimlerim bir
çare olur diye BAŞKA Hamile adlı blogumu açtım” (Başka anne)
Bloglar, evlerinden internete rahatlıkla ulaşabilen blogger anneler
için aktif iş yaşamından ayrıldıktan
sonra kendilerini başka bir alanda
aktif hissetme ihtiyacına da cevap vermektedir. Ancak blogger anneler için
bloglar, artık hayatlarının merkezinde
bir yer edinen çocuklarının doğumundan sonra onlara ayrılacak vakitten
de kısmamalıdırlar. Blogger annelerin “çocukları uyurken”, babalarıyla
“oyun oynarken” ya da anneanneler/
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babaanneler tarafından “bakılırken”
bloglarıyla daha fazla ilgilenmeleri de
çocuklarını ihmal etmeme düşüncesinin bir yansımasıdır. Blog yazmayı bebeğini ihmal etmeden kendisi için bir
şey yapmak olarak gören bir blogger
annenin aşağıdaki ifadeleri bebeğin
bakımı ve annenin kendisi için zaman
ayırması arasındaki “dengeyi” göstermesi açısından dikkat çekicidir:
Kızım dünyaya merhaba demesiyle birlikte hayatımızın merkezinde
bir yer edindi kendisine. Onunla geçen
zamanlardan keyif aldığım kadar hiçbir şey keyif veremezdi bana ama az
da olsa arta kalan zamanlarda bir şeyler yapmalıydım. Evet kendim için bir
şeyler yapmalıydım. Ne yapabilirim
diye çok düşündüm ama blog yazmak
hiç aklıma gelmemişti. Benimle yakın
zamanda doğum yapan bir arkadaşımın bu işe başlaması ve bu işi gayette
güzel yapması beni de heveslendirdi.
Kızımın yanında o dizimin dibinde
uyurken ya da babasıyla oynarken onu
hiçbir şekilde ihmal etmeden bu işi yapabilecek olmak küçük bi heyecan yarattı içimde. Bilgisayarın başına geçip
küçük bir araştırma yaptıktan sonra
bu işi o kadar çok insanın yaptığına
öyle şaşırdım ki. Demek ki profesyonel
olmak gerekmiyordu. (Annesinin elası)
Kadınların hayatta üstlendikleri
pek çok rol ve sorumluğun yanında annelik rolünün de yaşamlarına katılması özellikle anne olduktan sonra hiçbir
şeye “yetmeme, yetişememe” kaygısının blogger anneler arasında da oldukça yaygın olduğu görülmüştür. Bu
kaygı, blogger annelerin geçmişteki
annelik ile günümüzdeki annelik konusunda yaptıkları karşılaştırmalarda açığa çıkmaktadır. Bu karşılaştırmalarda blogger anneler, geçmişteki
anneliği ve anneleri “idealize etmekte”
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ve günümüz anneliğini eleştirmektedirler. Aslında eleştirileri “yapamadıklarından” ziyade eşlerinin, aile
büyüklerinin ve çevrelerinin onlardan beklediklerini yerine getirmekte
zorlanmalarına yönelmiştir. Değişen
yaşam şartlarının kadına yüklediği
ağır sorumluluklarla birlikte anneliğin getirdiği yükümlülükler, kadınları
pek çok rolü bir arada yürütmeye zorlamaktadır. Günümüzde anne olmak
çocuğuyla iş yaşamından dolayı “az”
ama “kaliteli” vakit geçirmek, çocuklarının sorunlarıyla yakından ilgilenmek, bakımlarında ve eğitimlerinde
neredeyse bir uzman kadar bilgili olmak, mutfakta harikalar yaratmak,
işinde başarılı olmak ve her daim bakımlı olmak anlamına gelmektedir ki
bu durum kadınlar için zaman zaman
içinden çıkılmaz bir hâl almaktadır.
Bir blogger anne, günümüzde annelik
rolüyle kadınlığı bir arada götürmenin
zorluklarını ve bu zorlukların getirdiği
kaçınılmaz sonuçları şöyle ifade eder:
Eskiden anne olmak öyle dallı
budaklı değildi. Teknolojik anne, medyatik anne, çalışan anne, blogger anne
gibi türevleri yoktu. Anne işini yapar
çocuğuna bakardı. Zamanla yarışmaz
öyle bir iki tane değil bir düzine çocuk
yapar, O bir düzine çocukla da bakıcıya, yardımcıya ihtiyaç duymaz, kendi
yöntem ve teknikleriyle büyütürdü.
Zorluklar ve imkansızlıkların eşliğinde bir sürü çocuğu hayata bir şekilde
hazırlayıp,bir şekilde kendi dünyasını
kurmasını sağlardı…. Modern annelerin görüp geçirdiklerine sahip olamasalar da çocuklarının yanında olabilmişlerdi. O zamanda çalışan annelerin
sayısı çoktu belki ama şartlar bu kadar zorlu değildi. Gelelim günümüz
anneliğine tek çocukla ahtapot gibiyiz.
Bir elimiz işte, ötekisi alışverişte, in-
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ternette, telefonda… Sürekli koşturuyor zamanla yarışıyor,tek çocuğa bakmakta zorlanıyor, mümkün olduğunca
destek alıyor,çocuğun sağlıklı gelişimi için uzmanlara danışıyor, okuyor,
araştırıyor, soruyor, sorguluyor, eleştiriyoruz.Yetmiyor bir de blog yazarlığına soyunuyoruz. Annelikle birlikte bir
sürü işi götürmeye, her yere her şeye
yetişmeye çalışıyoruz. İşimizde başarılı, görünürde bakımlı, annelikte özel,
evimizde güzel, mutfakta marifetli
olma mücadelesiyle bütün enerjimizi son damlasına kadar kullanıyoruz.
Tek çocukla yetiniyor, ikiyi üçü vatana
millete zarar gibi görüyoruz… Bütün
gün çocuğu bakıcıya bırakıp akşam
teslim almanın, 24 saatlik zaman diliminde onunla 2-3 saat vakit geçirmenin vicdan azabını duyuyor, yetmediğimizi, yetişemediğimizi düşünüyor ve
üzülüyoruz. Günümüz şartları yaşam
koşulları bunu gerektirip anneyi de
çalışma hayatına ittiği için anneyi bakıcı, bakıcıyı anne olarak bilen çocuklar yetiştiriyoruz. Eskiye bakınca günümüz anneliği daha zor gibi geliyor
ama birde teknolojinin nimetlerinden
sonuna kadar faydalanmıyor muyuz?
(Annesinin elası)
Blogger annelerin, kadınların üstlendikleri sorumlulukların zorluğundan bahsederken yukarıdaki örnekte
de görüldüğü gibi geleneksel anneler
ve günümüz anneleri arasında kıyaslamalar yaptıkları görülmüştür. Yaptıkları kıyaslamalar da açıkça ifade
edilmese de geçmişe göre çok daha kolaylaşan yaşam şartlarında çocuk yetiştirmenin bu kadar içinden çıkılmaz
bir hâl almasının nedeninin zaman
zaman yine kadınların kendisi olduğu
ima edilir. Bir blogger anne, babaannesinin çocuklarının bakımına yönelik
işlere koşturmaktan “kitap okumaya
http://www.millifolklor.com
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ya da anneliğe hazır bulunuşluğunu”
sorgulamaya vakit ayıramayışından
şöyle bahseder:
Babaannem o benim… Babaannemdi... Devasa Anadolu kadını. On
üç kere evde doğum yapmış. Beş tanesi doğduktan sonra hayatlarını kaybetmiş, sekiz evladı olan bir anne…
Hepsini anne sütü ile beslemiş. Çamaşırlarını, bezlerini elinde yıkamış, sobada su kaynatarak banyo yaptırmış,
el yordamıyla büyütmüş bütün yavrularını. Kitap okumaya ya da anneliğe
hazır hissedip hissetmediğini düşünmeye fırsat bulamamış. (Yazan anne)
Anne bloglarında yaşam şartlarındaki dönüşüme bağlı olarak günümüzde annelerden beklenenlerin
anneliği iyice zorlaştırdığı düşüncesinin öne çıktığı görülmektedir. Blogger anneler, bloglarında sık sık anne
olmaktan duydukları keyfi ve hazzı
öne çıkarsalar da onlara göre aslında
annelik zordur. Bloglarındaki bazı yazılarda anneliğe alışmakta ve anneliği yürütmekte zorlanmalarında yine
kendi geleneksel annelerini sorumlu
tutmaktadırlar. Yalnızca anneleri değil, değişen yaşam şartları ve bu şartların istediği yeni insan profili de kadınların hem kadınlık rollerine hem de
annelik rolüne hazırlanmasını geciktirmektedir. Bir blogger anne, hayatın
onlardan beklediklerinin kadınlık ve
annelik rollerini ötelemelerine neden
oluşunu şöyle anlatır:
Düşündüm şöyle bir kendi kendime… Tabi zor gelir, doğumdan sonra
tek başına bir sürü işe koşmak dedim
içimden. Bebek bakımı başlı başına
çok zor bir iş. Ev işi, yemek, ütü, çamaşır, temizlik vesaire bunları da
üzerine ekleyince yeni doğum yapmış
moderne annenin çıldırmaması içten
değildir. Çünkü bu modern anne ilkohttp://www.millifolklor.com

kulu bitirdikten sonra Anadolu Lisesi
Sınavlarına hazırlanmıştır. Oyun çağında, o daha çocuk denerek, annesi
tarafından mutfağa sokulmamış, ufak
tefek sorumluluklarla geçiştirilmiştir
mutfakla tanışma dönemi. Sonra da
ÖSS’ye hazırlık dönemi var… ÖSS hazırlıkları ise orta sonra başlamış lise
3’e kadar devam etmiştir. En az 4 yıl
yani. Üniversiteyi kazanınca ise vize
ve finallerin derdinde ömrünü yemiştir. Yaz tatilleri ise “amaaaan, tatil
yapsın çocuklar, ne işi, ne evi, nasıl
olsa büyüyünce yapacaklar” sözleriyle plaj voleybolları, turlar, tarihi
yerlere geziler, pijama partileri, sinema-çarşı gezmeleriyle geçip gitmiştir”.
Üniversite dönemindeki hayatına ise
kadın dergilerindeki ışıltılı fotoğraflar,
kuaför randevuları, bakım seansları,
formda olmak için gidilen spor salonları, diyetler ve indirimdeki markalar,
AVM gezmeler, sinema, parti ve tatiller ağırlığını koymuştur; vize-final
dönemleri hariç:) Bekarlıkta kendi
sorumluluğu ile yaşamını sürdürüp,
evlenince gerçekten sorumluluk almaya başlamıştır günümüzün modern
annesi. Üniversitedeyken diline dolanan ” çocukta yaparım kariyer
de…” şarkısı o dönemlerde“kolay” gibi
gözüne görünmüş, gün gelip doğurunca ve yalnız kalınca esas “olay” ortaya
çıkmıştır. Daha eline herhangi bir bebek almadan kendi bebeğine bakmak
durumundadır, kariyer sahibi anne.
İşte ondan söyleniyor, mızmızlanıyor şimdiki anneler. Kızım okusun,
büyük “adam(?)”olsun diyen anneler büyüttü bizi. İster okumuş, ister
okuyamamış olsun, annelerimiz ağır
ev işi, çocuk, iş ve hayat yükü altında
ezildiği için bizler ezilmeyelim istediler. Sistem de kadını yalnız ama güçlü imaja büründürünce olan lohusalık
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dönemindeki “modern” anneye oldu.
Dadılar arandı, temizliğe yardımcı
çağrıldı, babaanneler “ben bakmam”
dedi, anneanneler“idare etti”. Patron
süt izni vermedi, direnince işten çıkardı, koca durumu anladı yada anlamadı
ama cılız kaldı annenin beklediği ilginin karşısında yaptıkları-söyledikleri.
Gündüz ev doldu taştı, gece anne bebeğiyle- kaderiyle başbaşaydı. Herkes
karıştı, akıl verdi ama kimse “hadi
ver bebeği bana çık biraz dolan
gel” demedi doktora sahibi anneye.
O kadın ki hayatında ilk defa 45 gün
evde “hapisti”… Dizisi gaz çıkarma,
filmi reflü oldu. Rüya görmek kısa film
izlemek gibiydi, hiçbir şey anlamadan
kalkılan… (Aylin anne)
Yukarıdaki örnekte kadınlık
bilgisinin ileride nasılsa yapılacağı
düşüncesiyle birlikte sürekli olarak
ertelendiği, kadınların bu işlerle baş
başa kaldıklarında çaresiz hissettikleri görülmektedir. Annelik rolünün
de kadınlık rollerine eklenmesi kadınların yükümlülüklerini gittikçe ağırlaştırmaktadır. Alıntıdaki annelerin
aksine ev işleri bilgisini kızlarına aktarmamayı bilinçli olarak tercih eden
anneler de literatürde yer almaktadır.
Annelerin bu tutumları, kızlarını “özgürleştirme” çabaları olarak yorumlanmaktadır. Elif Ekin Akşit ve Füsun
Şenol Cantek, “günümüzün kadınlık
bilgisi diyebileceğimiz, temizlik ideolojisi, orta sınıf idealleri meselelerine
ayarlı bir bilgiye haiz kadınların kendi
kızlarına bu bilgileri aktarmamak yoluyla o kızları özgürleştir”meye çalıştıklarını ileri sürerler. Bu düşüncelerin
de “kızlarını okutma çabası”yla beraber yol aldığını ifade ederler. Ancak
okuyan kızlarının “evlilikte kendilerinden beklenen katmerli özveriyi gösterememeleri, buna niyet etseler bile,
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bu özveri için gerekli bilgilere sahip
olmamaları sebebiyle ya boşanmaları
ya da büyük krizler yaşamaların”dan
en büyük memnuniyetsizliği duyan da
yine bu annelerdir (2011: 540).
Kadınların kadınlık ve annelik
rolleri arasındaki parçalanmışlığı ve
yetişememe duyguları, çocuk yetiştirme pratiklerinin zaman içerisindeki değişimi ile de yakından ilgilidir.
Bora’nın çalışmasında derinlemesine
görüşmeler yaptığı yaşlı kuşak anneler için “çocuğu beslemek, altını almak, giysilerini yıkamak gibi bakıma
yönelik faaliyetler” önemli ve anne
olmanın en öncelikli koşulu olarak
görülürken genç kuşak için çocuğun
eğitimi önem kazanmakta ve “topluma yararlı insanlar” olarak yetiştirme ideali gündeme gelmektedir (1998:
82). Bu araştırmada ele alınan blogger
anneler içinse çocuğun bakımı ve eğitimi süreçlerinin bütün aşamalarının
bir “uzman” hassasiyetiyle yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk hâlini
aldığı görülmüştür. Kendilerini “modern” anneler olarak tanımlayan blogger annelerin, çocukları için en doğru
ve sağlıklı bezi seçmek; en iyi emzirme
tekniklerini bilmek; en iyi gaz çıkarma yöntemlerini, gerekiyorsa gaz ilaçlarını bilmek; uykuyu düzene sokma
tekniklerini öğrenmek; küçük sağlık
sorunlarına çözümler bulmak; iki yaş
depresyonlarıyla başa çıkabilecek psikolojik bilgiye sahip olmak; çocuklarını özgüvenli, kendi ayakları üzerinde
duran bireyler olarak yetiştirmek zorunda hissettikleri görülmektedir. Bütün bu bilgilere sahip olmak için blogger annelerin; tıp, psikoloji, pedagoji
alanlarında okumayı, araştırmayı ve
hatta “uzmanlaşmayı” neredeyse bir
gereklilik olarak algıladıkları bloglardaki yazılardan ve yorumlardan açık
http://www.millifolklor.com
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bir biçimde anlaşılmaktadır. Blogger
annelerin, iyi bir anne olmayı pek çok
alanda bilgi sahibi olma ve bu bilgileri
sık sık güncellemeyle birlikte düşünmeleri kadınların hâlihazırda yüklendikleri sorumluluklara yenilerini
katmış ve yüklerini giderek ağırlaştırmıştır. Bu uzmanlaşmanın eğitimli
anneler arasında neredeyse bir gereklilik olarak görülmesinde internet
aracılığıyla pek çok bilgiye anında ulaşabilmesinin önemli bir etken olduğu
düşünülmektedir.
Annelerin çocuk bakımı ve eğitimi
konusunda edindikleri uzman bilgileri, zaman zaman yakın çevreleriyle bir
çatışma unsuruna dönüşür. Kuşaklar
arasında anneden kıza, kayınvalideden geline aktarılan geleneksel annelik bilgisi kimi zaman uzman bilgisiyle
çelişmekte ve görüş ayrılıklarına yol
açmaktadır. Aslında özellikle ilk kez
çocuk sahibi olan anneler için çocuk
büyütme ve yetiştirme pratiklerine
ilişkin anneler ve kayınvalidelerden
aktarılan geleneksel bilgiler hayat
kurtarıcıdır. Ancak yeni neslin; uzmanlar, pedagoglar, çocuk doktorları,
beslenme uzmanlarından edindikleri
“kitabi” belki de bu nedenle “güvenilir
ve bilimsel” buldukları çocuk bakımı
ve yetiştirilmesine yönelik bilgiler,
kimi zaman bu bilgileri kendi çocuklarını yetiştirme deneyiminden alan
geleneksel annelerin bilgisinin önüne
geçmektedir. Yelsalı Parmaksız, yaptığı araştırmada blogger annelerin uzmanlar tarafından ya da internetten
doğrulandıktan sonra büyük annelerin bilgilerini uygulamaya koyduklarını ifade eder. Yaptığı ankete katılan
blogger annelerden biri kundak konusunu kayınvalidesi ve annesi söylediği
için değil, uzmanlar tarafından tavsiye edildiği için yeniden değerlendihttp://www.millifolklor.com

ğini belirtir (2012: 129). Geleneksel,
modern hatta postmodern çocuk yetiştirme deneyimleri, gerilime neden
olsa da kadınlar arasında aktarılan
bilgilerin her kuşakla birlikte yeniden
gözden geçirilmesi ve yeniden biçimlendirilmesi anlamına da gelmektedir.
Gündelik hayatta, bebeğin hangi ayda
hangi mamaya başlayacağından nasıl
uyutulacağına, hangi marka şampuanı kullanacağından altının nasıl değiştirileceğine kadar geniş bir alanda
iki kuşağın deneyimlerinin çatışması
söz konusudur.6 Bu araştırmada ele
alınan bloglarda, çocuk büyütme tekniklerine ilişkin kuşak çatışmalarına
çok fazla yer verilmeyişi ya da başka
kişiler üzerinden dolaylı olarak anlatımı, blogların sağladığı kamusal görünürlüğün sınırlılıklarından biri olarak
değerlendirilebilir. Annenin ve bebeğin kamusal görünürlük kazanmasının, kuşak çatışmalarının bloglarda
açıkça yer edinmesini engelleyen bir
unsur oluşturduğu düşünülmektedir.
Bloglarda yazılanların okunabileceği
ya da duyulabileceği düşüncesinin bir
özdenetimi beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır. Blogger anneler, çocuk
bakım ve büyütme tekniklerine ilişkin
güncel, bilimsel araştırmalara yer vererek bu alanı profesyonelleştirir ve
tarafsızlaştırırlar. Bu profesyonelliğin
ve tarafsızlığın, kuşak çatışmalarının
önünü doğru olduğu varsayılan uzman
bilgisiyle kestiği varsayılmaktadır.
Blogger annelerin, çocuk bakımına yönelik uzman bilgilerine bloglarında yer vermelerinin, aynı zamanda
pek çok blog yazarı ya da yeni doğum
yapmış annenin diğer anne bloglarını
takip etmelerinin gerekçelerinden biri
hâline geldiği görülmüştür. Birbirini
tanıyan, tanımayan ya da sanal bir
tanışıklık yaşayan kadınların bloglar
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aracılığıyla dayanışma mekanizmaları oluşturdukları ve zorluklarla başa
çıkma stratejileri geliştirdiklerine şahit olunmuştur. Çocuklarının sıkıntılı
dönemlerine ilişkin yaşadıklarını, hissettiklerini bloglarına yazan, yorumlar yapan kadınlar “bu zor günlerin
geçeceği” konusunda birbirlerini rahatlatırlar. Bazen de yakın çevrelerinden belki de akrabaları olan diğer anneleri anonimleştirerek konu edinir ve
onlar hakkında yazarak rahatlarlar.
Aşağıdaki örnek, “felaket tellallığı” yapan bir anneye “uzman bilgisiyle” yanıt vermesi açısından da dikkat çekicidir. Bebeği dişini çıkarırken yaşadığı
zorlukları anlattığı diğer bir annenin
yorumlarından yakınan blogger anne,
hem ne kadar “iyi, özverili” bir anne
olduğunu hem de bebeğinin probleminin nereden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin uzman görüşlerine hâkim
olduğunu ortaya koyar:
- Çok erken çıkarmış dişi, sen
daha dur diğerleri de gelsin hiç
uyutmaz sizi, daha bunlar iyi günleriniz, şimdi yemekte yemez zayıflar….. Süt annenin dediği çok doğru,
beddua eder gibi başlıyorlar söylenmeye, ya arkadaşım diş çıkartırken
yaşanacak sorunlara karşı çözümleri
anlatsana ya da rahatlatma yöntemlerinden bahsetsen, yok kendi çok sıkıntılı dönemlerden geçmiş ya illa aynısı
yaşatacak. Halbuki ben dişi ilk fark ettiğimde ağladım, büyüyor benim prensim dedim, diş buğdayı partisi için
hazırlıklara başladım, evet 1 hafta uykusuz geceler geçirdik, ama Selim her
ağlayarak kalktığında hiç bıkmadan
bir kere bile of demeden öperek aldım
kucağıma, neyin var kuzum neren ağrıyor acaba diye geçirdim içimden.
Dişin erken gelmesini hormonlara bağlayanlarda oldu,
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Demek ki sen çok hormonlu şeyler tüketiyorsun, hamilelikte dikkat
etmedin mi?
Hamilelikte yediğine içtiğine
dikkat etmemek mümkün mü? Zaten
işin aslını diş doktoru arkadaşımdan
öğrendim, son yıllarda bebeklerde diş
çıkarma 4 aylara kadar düşmüş bunun sebebi, annenin hamilelikte çok
kalsiyumlu yiyecekler tüketmesinden
birde hamilelikte daha bilinçli olup
daha sağlıklı beslenmekten, tabi genetik faktörlerde var. Yani hormonlarla
alakalı değil…(Annesinin prensi)
Blogger annelerin bloglarında,
anne olma fikri ve kendi annelikleri
üzerine kafa yordukları da görülmektedir. Toplumun ya da çevrenin kendilerinden bekledikleri davranış ve
tutumlar yerine özgün anneliklerini
tasarladıklarına şahit olunmuştur.
Bunda çocuk sahibi olma kararının
kişiselleşmesinin belirleyici olduğu
düşünülmektedir. Çocuk sahibi olma
kararının kişiselleşmesi, annelik kimliğinde toplumsal uzlaşılardan ya da
beklentilerden ziyade bireysel tercihleri ve algılamaları öne çıkarmıştır.
Dolayısıyla karşımıza toplumun anneden beklediklerinden farklı annelik
kimlikleri tasarlayan anneler çıkmaktadır. Blogger annelerin kendileriyle
özdeşleşen ve pek çok anne için gurur
kaynağı olan “fedakâr,” “kutsal,” “kendini adamış” sıfatlarını zaman zaman
sorguladıkları görülmektedir. “Meslek
olarak annelik” ile “duygusal olarak
annelik” tanımlamaları eşliğinde, anneliğin özveri gerektiren eylem yönü
ile duygusal yönünü ayırmakta, duygusal tarafını öne çıkarmakta ve diğerlerinden “başkalıklarını” vurgulamaktadırlar. Aşağıdaki örnekte kendi
anneliğini ötekilerden ayıran bir blog-
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ger anne, anneliği nasıl algıladığını
özetlemektedir:
Anneliği toplumun büyük çoğunluğu gibi algılamayıp, onlar gibi hissetmiyordum. Hiç de öyle kutsal, şahane,
kendini adayası, dünya bir yana anne
bir yana bir şey gibi gelmedi bana.
Çocuğunu sevmek ile yani duygusal
olarak annelik ile bir meslek olarak
annelik birbirinden çok farklı iki şeydi
ve ben meslek olanını hiç sevmedim.
Emzirmeyi sevmedim, gece uyanmayı,
sabah erken kalkmayı, alt değiştirmeyi, uyutmayı, yıkamayı, tüm hayatı
ona göre planlamayı sevmedim. Belki
bu işleri yapan bir bakıcımız vs olsaydı
ve ben sadece çocuğumla o işi paylaşmak için keyfen yapma lüksüne sahip
olsaydım severdim. Ama mecburi meslek olarak hiç sevmedim. 6. Ayından
sonra kuzumu babannesine bırakıp
vicdan azabı duymadan kafamı da
dinledim, sütümü sağıp, mamasını garantiye alıp 24 saat sütü sağıp dökerek
içmeye de gittim. “Bebek annenindir”e
zerre prim vermeden, anne babanın
eşit görev paylaşımını savundum.
Anne Baba mutluysa bebek mutlu
olabilir diye düşündüm hep. Kadının
anne olduktan sonra en önemli ve öncelikli işinin annelik olduğunu reddettim. Bir bebeğin sağlığı ve mutluluğu
hem anne hem babanın ortak sorumluluğudur ve bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirirken kimsenin
tüm hayatını adamasına gerek yoktur
diye düşündüm. Böyle yaşadım. Yaşıyorum. Anneliği hiç sevmedim, kızımı
dünyalar kadar sevdim. Sarılmayı,
beraber uyumayı, “annecim” demesiyle uyanmayı, gülüşünü, yürüyüşünü,
aklını, makulluğunu, ellerini, beraber
oyun oynamayı, büyümesini izlemeyi
çok sevdim. Zorunlu yapılacaklardan
nefret ettim ama onlarca kitap, yüzlerhttp://www.millifolklor.com

ce yazı okudum ona en insani şekilde
ve en mutlu olacağı şekilde davranacağım yöntemler bulmak için. Kendisine
güvenen, bağımsız bir birey olabilmesi
için sınırlarımı zorladım. Çoğunluğunki gibi olmasa da çocuğumu çok önemsedim, emek verdim. (Başka anne)
Blogger anneler için çocuklarının
bakımlarına yönelik sorumlulukları
önem taşımakla birlikte annelik bundan çok daha fazlası demektir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi blogger
anneler için çocuklarıyla kurdukları
duygusal bağ çoğu zaman bakım faaliyetlerinin önüne geçmektedir. Blogger anneler her ne kadar yazılarında
ve bloglarında paylaştıkları resimlerde eşlerinin de kendilerine yardımcı
olduklarını bir biçimde gösterseler de
çocuk bakımı konusunda anne ve baba
arasında eşit bir görev paylaşımı olduğunu söylemek mümkün değildir. En
azından blog yazma düzeyinde böyle
bir eşitliğin görülmediği rahatlıkla
söylenebilir. İnternette anne bloglarına göre baba blogları oldukça az sayıdadır. Anne baba tarafından ortak
açılan blog sayısının da az olduğu görülmektedir. Çocuk bakımı ve yetiştirilmesi konusunda yalnızca annelerin
değil babaların da sorumluluk üstlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından
dile getirilse de blogger anneler arasında da çocuk bakımında en büyük
rolü ve sorumluluğu yine anneler üstlenmişlerdir.
Bu çalışmada gösterildiği üzere,
blogger anneler, bloglarıyla çocuklarına dijital günlükler tutmuş, kendileri
gibi anne olan diğer kadınlarla tanışma fırsatı bulmuş ve onların deneyimlerinden yararlanmışlardır. Bloglar,
kadınlar arasında kuşaktan kuşağa ev
içinde, sözlü kültürde aktarılan “annelik bilgisinin” sanal bir ortamda daha
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önce hiç tanınmayan ya da sanal ortamda tanışılan kadınlara aktarılmasına olanak tanıyarak hem aktarım
biçiminin hem de aktarılan bilginin dönüşmesini sağlamıştır. Annelik bilgisi,
sözel dünyadan elektronik dünyaya
geçerken geleneksel bilgiler yerini bilimsel bilgilere bırakmıştır. Bu sayede
annelik bilgisinin profesyonelleştiği ve
tarafsızlaştığı ifade edilebilir. Bloglarda uzmanlara referansla bahsedilen
çocuk bakım ve yetiştirme teknikleri
bunun en açık göstergelerinden biri
olarak okunabilir. Annelerin uzmanlaşmasının, önceki kuşak annelerin
sahip olduğu geleneksel bilgilerle uzman bilgisinin çatışmasını doğurduğu
görülmüştür. Ancak blogların sağladığı kamusal görünürlüğün kuşak çatışmalarından ya hiç bahsedilmemesi
ya da anonimleştirilerek bahsedilmesi
sonucunu beraberinde getirdiği gözlemlenmiştir.
Anne bloglarından hareketle
eğitimli ve kariyerli blogger anneler
için çocukları kadar kariyerlerinin de
önemli olduğu ileri sürülebilir. Ancak bu durumun, anneliğin onlar için
özel ve ayrıcalıklı bir duygu olduğu
fikriyle birlikte yürüdüğü tespit edilmiştir. Blogger anneler, evlilikten ve
çocuk sahibi olmaktan duydukları
mutluluğu ifade ettikleri, bebeklerini
kucaklarına aldıkları ilk ana ilişkin
anlatılarda anneliğin ayrıcalığını ortaya koyarlar. Ancak bu, anneliğin
zorlukları olmadığı anlamına gelmez.
Blogger annelerin, bloglarında kendilerinden beklenenleri yerine getirmekte zorlandıklarına ve kendilerini
“yetersiz” hissettiklerine ilişkin yazılar kaleme aldıkları ve yorumlar
yaptıkları görülmüştür. Günümüzde
kadınlardan beklenen pek çok rolün
üstüne eklenen annelik rolünün blog-
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ger anneleri zaman zaman çaresizliğe
sürüklediği tespit edilmiştir. Blogger
anneler bu noktada geçmişteki annelikle günümüzdeki anneliği kıyaslarlar ve -çalışmayan- annelerinin yaşam
şartlarına göre çok zor olan kendi yaşam şartlarından bahsederler. Değişen yaşam şartlarına bağlı olarak ev
işlerine ve anneliğe yönelik bilgilerin
edinilmesinin sürekli ertelenmesinin
bu zorlukların kökeninde yattığı düşüncesindedirler.
Buna karşılık, blogger anneler,
anneliğin bakıma yönelik alanlarında
zaman zaman sıkıntılar yaşasalar da
çocuklarını kendi annelerinden çok
daha bilinçli ve sağlıklı yetiştirdiklerine inanmaktadırlar. Çocuk bakımına
yönelik problemlerine de yine bloglar
çözüm olmaktadır. Blogger annelerin,
diğer blogları okuyarak yalnız olmadıklarını hissettikleri ve blogların bir
dayanışma mekanizması yarattığı görülmüştür. Nasıl bir anne olduklarını
sık sık sorgulayan ve annelik kimlikleri üzerine düşünen kimi blogger anneler, toplumun anneden beklediklerinin
dışında bir annelik kimliği tasarlamışlardır. Bazı blogger anneler, anneliğe
yakıştırılan kutsal, fedakâr, özverili
gibi sıfatları sorgulamakta ve anneliğin eylem yönünden ziyade duygu
yönünü öne çıkarmaktadırlar. Blogger
annelerin, çocuğun sağlıklı gelişiminin anne ve baba tarafından paylaşılması gereken ortak bir sorumluluk
alanı olduğunun bilincinde olsalar da
bunu pek de hayata geçiremedikleri
görülmektedir.
NOTLAR
1 Halk kavramının yorumlanışındaki dönüşüm ve halkın köyden şehre taşınması beraberinde halkbiliminin inceleme alanlarını
genişletmiştir. Dolayısıyla sanal dünyanın
halk bilimini “kötü kader”den kurtaran bir
cankurtaran olarak görmek aşırı bir değer-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

2

3

4

5

6

lendirme olarak görülebilir. Ancak halkbilimine geniş bir veri sunan internet ortamının
disiplinin değişiminde önemli bir rol oynadığı da bir gerçektir. Halk bilimi ve internet
arasındaki ilişkiyi konu edinen bir çalışma
için bkz. Blank, Trevor J. “Toward a Conceptual Framework for the Study of Folklore
and the Internet.” Folklore and the Internet
Vernacular Expression in a Digital World.
Ed. Trevor J. Blank. Logan, Utah: Utah State University Press, 2009. 1-21.
Son yıllarda internet ve halk bilimi ilişkisini
konu edinen pek çok çalışma bulunmaktadır.
Bu konuyla ilgili tezlerden bazıları şunlardır: Küçükbasmacı, Gülten. “Sözlü Kültür
Ortamından Elektronik Kültür Ortamına
Geçiş Sürecinde Kastamonu Halk Anlatıları”. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi,
2009. Genç, Köksal. “Sanal Ortamda Türk
Mizahı”. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi
Üniversitesi, 2010. Karaboğa, Figen. “Evlenme Geleneğinin Değişen Karakteri Üzerine
Bir İnceleme: Sanal Ortam ve Evlenme”.
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2008. Mendil Bora, Elif. “Sanal Ortamda Mezar Ziyaretleri”. Yüksek Lisans Tezi.
Ankara: Gazi Üniversitesi, 2011. Gümüş,
İbrahim. “Sözlü Kültür Ortamı Ürünlerinin
Sanal Kültür Ortamında Yeniden Yararlanılmaları”. Yüksek Lisans Tezi. Ankara:
Gazi Üniversitesi, 2011.
Halk biliminde alan çalışması kavramının
dönüşümüne ve sanal dünyanın alan çalışmasına veri sunan bir boyut kazandığını konu edinen bir makale için bkz. Ersoy,
Ruhi. “Halk Bilimi Çalışmalarının Gelişimine Paralel Olarak ‘Alan Araştırması’ Kavramını Yeniden Düşünmek”. Millî Folklor 94
(Yaz 2012): 5-13.
Netnografi terimi ve bu terim doğrultusunda gerçekleştirilen vaka çalışmaları için bkz.
Varnalı, Kaan. Dijital Kabilelerin İzinde
Sosyal Medyada Netnografik Araştırmalar.
İstanbul: MediaCat Yayınları, 2012.
Bu konuda başka bir örnek için bkz. Plant,
Rebecca Jo. Mom: The Transformation of
Motherhood in Modern America. Chicago:
University of Chicago Press, 2010.
Kitabi kadınlık bilgisiyle geleneksel bilginin
çatışmasına yönelik bir değerlendirme için
bkz. Gürçayır Teke, Selcan. “Okullu Küçük
Hocalar ve Deneyimli Anneler Çatışması:
Resmî Eğitim, Geleneksel Eğitim ve Kadın”.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu.
2-4 Mayıs 2014.
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ANADOLU’DA YAŞAYAN HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARININ
ESKİ VE ORTA TÜRKÇE TIP METİNLERİNDEKİ TEMELLERİ
Roots of Folk Medicine Practices That Maintain in Anatolia in Old
and Middle Turkish Medicine Texts

Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL*
ÖZ
Eski ve orta dönem Türkçesiyle yazılmış tarihî tıp metinleri dikkatle incelendiğinde bu metinlerde
yer alan birçok uygulamanın bugün halk arasında sürdürüldüğü görülür. Bu çalışmada, Türk halk hekimliğine temel oluşturduğu düşünülen eski ve orta Türkçe tıp metinlerinde ortak olarak yer alan bazı
unsurlara dikkat çekilecek; bu metinlerde yer alıp bugün de halk arasında sürdürülen bazı tedavi yöntemlerine odaklanılacaktır. Halk hekimliği insanlık tarihinin başlangıcından beri ağrıyı gidermek ve sağlığı
iyileştirmek için uğraşmaktadır. Modern tıbbın hizmetlerine ulaşılamayan yerlerde; özellikle kırsal yaşam
alanlarında halk hekimleri devreye girer. Gelenek, deneyim ve çevre koşullarına bağlı olarak gelişen halk
hekimliği vücuttaki ahenk ve dengeyi kurma yoluyla fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları gidermeye veya azaltmaya çalışır. Halk hekimleri hastalarını iyileştirmek için çok farklı yöntemler kullanabilir. Anadolu’da
halk hekimliğinde hastalıkların tedavisinde ırvasalama, parpılama, kırık-çıkık ve em şeklinde ana sağıltım
uygulamaları yapılmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olan ve sıklıkla kullanılan yöntemin em tedavisi
(halk ilaçları) olduğu söylenebilir. Halk ilaçları genellikle bitkilerden elde edilen droglarla veya hayvan,
maden veya diğer unsurlardan elde edilen karışımlarla oluşturulur. Bu çalışmada, halk hekimliğinde kullanılan tedavi yöntemlerinden emler (halk ilaçları) üzerinde durulacak, bazı majistik uygulamalara da değinilecektir. Eski ve orta dönemlerde Türk hekimlerinin de içinde bulunduğu Doğulu ve kısmen Batılı (eski
Yunan) hekimlerin uygulamalarının halk arasında yaygınlaşması ve sözlü gelenekle de kuşaktan kuşağa
aktarılması söz konusu olabileceği gibi sözlü gelenekle nesilden nesile aktarılan bazı halk hekimliği uygulamalarının eski ve orta dönem Türkçe tıp metinlerinde yazıya geçirilmiş olma ihtimali de bulunmaktadır.
Bugünün halk hekimliğinin aslında geçmişin hekimliği olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler
Eski Türkçe Tıp Metinleri, Orta Türkçe Tıp Metinleri, Halk Hekimliği, Droglar, Majistik Uygulamalar.
ABSTRACT
When historical medicine texts of old and middle Turkish periods are examined carefully, it is seen
that practices appearing in these texts are maintained among people today. In this paper, attention will
be drawn to some components that form the basis of Turkish folk medicine and are located commonly in
both old and middle Turkish medicine texts; and some treatment practices of these texts that are presently
maintained among people will be focused on. Folk medicine is the method by which human beings have been
trying to eliminate pain and promote good health since the beginning of humanity. Folk healers appear in
the places where modern medicine services are inaccessible; particularly in rural areas. Folk medicine,
which shapes up depending on tradition, experience and environmental conditions, works to remove or reduce physical and mental disorders by balancing the harmony of body. Folk healers can use many different
methods to cure their patients. Main treatment practices such as ırvasalama, parpılama, kırık-çıkık and
em are used in Anatolian folk mediciıne. It can be asserted that em treatment (folk medicines) is the most
common and widely used practice. Folk medicines are made of drugs taken from plants or mixtures taken
from animals, minerals or other elements. In this paper, em treatment (folk medicines) will be pointed out
and some majistic applications will also be discussed. It is possible that practices of Eastern and partly
Western healers of old and middle period which also contain Turkish healers become widespread among
people and these practices are passed from one generation to the next; it also seems possible that, some folk
medicine practices which are passed from one generation to the next through oral tradition are penned in
old and middle Turkish medicine texts. It can be stated that, today’s folk medicine is actually the medicine
of the past.
Key Words
Old Turkish Medical Texts, Middle Turkish Medical Texts, Folk Medicine, Drugs, Majistik Applications.
*
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Giriş
Halk hekimliği veya kocakarı
ilaçları ifadeleri kimi kesimlerce cahil
halkın bilinçsiz tedavi yöntemleri olarak düşünülüp pejoratif bir ima taşımaktadır. Bununla birlikte bu tedavi
yöntemleri eski ve orta dönem Türk/
Doğu tıbbına ait yazılı metinlerdeki
yöntemlerle büyük benzerlikler göstermektedir.
Bu makalede, Eski Uygur Türkçesiyle (EUT) yazılmış tıp metinlerinden Arat tarafından 1930 ve 1932’de
yayımlanan Zur Heilkunde der Uiguren içindeki eski Uygur tıbbına ait T
1 D 120 numaralı metin ile beş bölüm
halinde yayımlanmış 31 parça metin,
Türkische Turfan Texte VII’de yayımlanan 5 metin (T III M 66, T III M 295,
T I D 596, T II Y 18, TT VII, Anm.
22/3), Türkische Turfan Texte VIII’de
yayımlanan T II Y 3, T II S 49 numaralı metinler ile Anadolu çevresinde
Orta Türkçeyle yazılmış Edviye-yi
Müfrede (EM), Müntehāb-ı Şifā (MŞ),
Ebvāb-ı Şifā (EŞ) ve Tabiatnâme (T)
adlı tıp metinlerindeki drog ve uygulamalar ile Anadolu halk hekimliği
derlemelerindeki drog ve uygulamalar
karşılaştırılarak ortak unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır.
Acıpayamlı (1969), Anadolu’da
halk hekimliğinde hastalıkların tedavisinde ırvasalama, parpılama, kırık-çıkık ve em şeklinde ana sağıltım
uygulamalarının yapıldığını kaydeder.
Artun (2005: 203-205), Türk halk hekimliği uygulamalarını; büyü niteliği taşıyan halk ilaçları, korunma ve
sağaltım yöntemleri olarak; yatırlar,
ocaklar, üfürük, afsun, urasa, kutlu
yerler, Hızır olarak belirtir. Büyüsel ve
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gerçekçi nitelik taşıyan halk ilaçları,
korunma ve sağıltma yöntemleri olarak ise; ırvasa, parpılama, dinsel yolla yapılan sağaltmalar, bitki kökenli
em’lerle yapılan sağaltmalar, hayvan
kökenli em’lerle yapılan sağaltmalar,
maden kökenli em’lerle yapılan sağaltmalar şeklinde sıralar. Bu çalışmada,
daha çok, em’ler (halk ilaçları) üzerine
odaklanılmış; büyüsel/dinsel uygulamalara ise, kısaca değinilmiştir.
1. Eski ve/veya Orta Türkçe
Tıp Metinleriyle Halk Hekimliğinde Ortak Olarak Yer Alan Bazı
Tıbbî Unsurlar:
Eski ve/veya orta Türkçe tıp metinlerinde yer alıp bugün halk hekimliğinde kullanılan unsurların başında
ilaç yapımında kullanılan bazı bitkiler
gelmektedir. Bitkilerle tedavi halk
arasında o kadar yaygındır ki atasözlerine bile konu olmuştur: Dîvānu
Lūġātı’t-Türk’te (DLT), karın ağrısını gidermek için kullanıldığı belirtilen egir bitkisinin bir orta Türkçe tıp
metni olan Ebvāb-ı Şifā’da (EŞ) karın
ağrısı tedavisi yanında diş, bağır ve
göğüs ağrısı, göz, mide, dalak ve cilt
hastalıkları1 gibi pek çok hastalığın
tedavisinde kullanılması DLT’te geçen egir bolsa er ölmäs ‘Eğir olsa adam
ölmez’ atasözünü doğrulamaktadır.
Bir orta Türkçe tıp metninde baştan
ayağa birçok organla ilgili hastalığın
tedavisinde adı geçen “eğir” bitkisinin
DLT’teki bir atasözüne konu olması ise, bu bitkinin daha XI. yüzyılda
Türkler tarafından tedavi edici özelliğiyle sıkça kullanıldığına tanıklık etmektedir (Yaylagül 2010: 91).
Günümüzde, Anadolu’da değişik
hastalıkların tedavisinde bitkilerden
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sıklıkla yararlanıldığı görülür. Söz gelişi, afyon bitkisi, Marmara bölgesinde, diş ağrıdığında diş çürüğü üzerine
konarak ağrı giderilmeye çalışılır (Turan 2000: 27), orta Türkçe tıp metinlerinden EŞ’de de her tür ıztırabı dindirdiği kaydedilmiştir (45b: 15). Kâfur,
orta Türkçe tıp metinlerinde olduğu
gibi (EŞ 22a: 9) bugün de Tokat Zile’de
(Turan 2000: 24) diş ağrısının tedavisinde kullanılmaktadır. Karanfil yağı,
Konya yöresinde diş ağrısı tedavisinde bir pamuk yardımıyla ağrıyan diş
üzerine bastırılarak kullanılmaktadır
(Turan 2000: 16). EŞ’de de ağız ve diş
hastalıkları tedavisinde önerildiği görülür (23a: 17, 26a: 14).
Sümbülü Hindi, Hatay yöresinde göze ak düşerse kullanılır (Turan
2000: 4). EŞ’de de göz hastalıklarının
tedavisinde kullanıldığı kaydedilmiştir (9a: 17, 9b: 4).
Eski Türkçe tıp metinlerinde yer
alan turma ‘turp’, qulġaq aġrıġ ämi
‘kulak ağrısı hastalığı’ için (T II D 222:
85) ve turma suvı ‘turp suyu’ kulak ağrısında (T II D 222: 95) kullanılır. Orta
dönem tıp metinlerinde de turb/turp
kulak hastalıklarının tedavisinde yer
alır2. Bunun yanında EŞ’de balgam
ve öksürük giderici olarak kullanıldığı da kayıtlıdır (26b: 14, 81a: 10, 43a:
18). Turp bugün Gaziantep yöresinde
boğmaca ve öksürük tedavisinde kullanılmaktadır (Barlas 2004: 85). Kara
turp ise, Malatya ve Ankara yöresinde
öksürük giderici olarak bilinir.
Orta Türkçe tıp metinlerinde (EŞ
31b: 14) akciğer hastalığı tedavisinde
kullanıldığı belirtilen baldırıkara bitkisi Anadoluda da balgam söktürücü
ve öksürük kesici (Baytop 2007: 43)

50

olarak kullanılmaktadır. Baldırıkara
bitkisi, Samsun Lâdik’te kızılboya ve
nane ile kaynatılarak içildiğinde sarılığı tedavi ettiğine inanılan bir bitkidir
(Turan 2000: 23). Orta Türkçe tıp metinlerinden EM ve EŞ’de baldırıkaranın sarılık tedavisi için faydalı olduğu
kayıtlıdır3. Öksürüğü gidermek için
badem yağı kullanımı da hem Orta
Türkçe tıp metinlerinden EŞ’de (42b:
2-3) hem de Konya yöresi halk hekimliğinde yer alır (Turan 2000: 13).
Keten tohumu Gaziantep yöresinde boğmaca tedavisinde kullanılır (Turan 2000: 10). Orta Türkçe tıp metinlerinden MŞ (65b) ve EŞ’de (28a: 13) de
aynı işlevle kullanıldığı görülür.
Bağırsak hastalıkları tedavisinde
kullanılan bitkiler de benzerlik göstermektedir. Söz gelişi, anasonun gaz
giderici olarak kullanımı hem EŞ’de4
hem de Konya yöresi halk hekimliği
araştırmalarında kayıtlıdır (Turan
2000: 13).
Gaziantep yöresi Türkmen oymakları arasında böğürtlen yaprağının bağırsak hastalıklarını iyileştirdiği, bademciklerin şişini indirdiği
düşüncesi vardır (Barlas 1993: 380,
382). EŞ’de de böğürtlen yaprağının
aynı işlevle kullanıldığı görülür5. Böğürtlen kökü, Çanakkale, Gelibolu’da
böbrek sancıları için kullanılmaktadır
(Turan 2000: 28). EŞ’de de böbrek taşı
ve taş sebebiyle idrara çıkamama durumunda böğürtlen kökünden ilaç yapıldığı görülür (55b: 5-6, 53b: 11).
Mazı, Urfa’da ishale karşı kullanılmaktadır (Turan 2000: 11). Orta
Türkçe tıp metinlerinden EŞ’de de
ishal tedavisinde kullanıldığı görülür
(52a: 16).
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Revend bitkisinin revānd-ı tavîl,
revānd-ı çînî, revānd-ı kābil gibi çeşitli
türleri, orta Türkçe tıp metinlerinde
birçok hastalık tedavisinde yer almıştır. Bunlar arasında sindirim sistemi
hastalıkları önemli bir yer tutmaktadır6. Revend rizomu, halk arasında
da müshil ve midevi olarak ve basur
tedavisinde kullanılmaktadır (Erdemir 2003: 278). Sakaoğlu (1986: 167),
revend bitkisinin halk arasında, bir
karaciğer hastalığı olan sarılığın tedavisinde de kullanıldığını kaydetmiştir.
EŞ’de de revend bitkisinin bir karaciğer hastalığı olan siroz için kullanıldığı görülür (44b: 15-16).
Sinameki hem orta Türkçe tıp
metinlerinde (EŞ 50a: 9) hem de İzmir
Urla’da (Turan 2000: 7) ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde (Turan 2000: 11)
kabızlık için kullanılır.
Nohut, Kayseri yöresinde ezilip sirke ile karıştırıldıktan sonra aç
karna içilerek bağırsak parazitlerinin
tedavisinde (solucan için) kullanılmaktadır (Turan 2000: 19). EŞ’de de
namāz-būr denilen bağırsak parazitini
düşürmek için kullanıldığı kayıtlıdır
(50b: 8). Parazitlere karşı kullanılan
bir diğer bitki olan şeftali yaprağı hem
Hatay yöresinde (Turan 2000: 4) hem
de EŞ’de drog elde etmek için kullanılmıştır (50b: 18). Yine yavşan otunun
da hem EŞ’de (51a: 3, EŞ 71b: 8) hem
de Anadolu’da kurt düşürücü (Baytop
2007: 282) ve sıtmaya karşı toz halinde (Baytop 1999: 315) kullanıldığı belirtilmiştir.
İdrar yolları hastalıklarında kullanılan bitkiler de benzerlik gösterir.
Arpa, Konya’da idrar söktürücü ve
prostat için kullanılmaktadır (Turan
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2000: 13). EŞ’de de idrar söktürücü
özelliği kaydedilmiştir (56a: 11). Ayrık
kökünün, İstanbul çevresinde idrar
zorluğu tedavisinde kullanıldığı ve ayrık otunun böbrek taşlarını düşürmek
için kullanıldığı belirtilmiştir (Turan,
2000: 28). Ayrık kökü, EŞ’de de mesane taşı ve ağrılı idrar durumlarında
kullanılan bir bitki olmuştur (53b: 17,
56b: 8). EŞ’de (53b: 1) idrar yollarıyla
ilgili hastalıklarda kullanılan bir diğer bitki de hatmidir. Baytop (2007:
131)’de hatmi bitkisinin Van yöresinde idrar arttırıcı olarak kullanıldığı
belirtilir. Yine hatminin Gaziantep
yöresinde öksürük şurubu olarak kullanıldığı, bronşit ve boğmacayı iyileştirdiğine inandığı bildirilmiş (Barlas
2004: 86) olup EŞ’de de solunum yolu
hastalıklarında kullanıldığı kayıtlıdır
(42b: 5, 27b: 16).
Kantaron
otu,
Sivas
(Şebinkarahisar)’da sıtma tedavisinde kullanılmaktadır (Turan 2000: 16).
Orta Türkçe tıp metinlerinden EŞ’de
de aynı amaçla kullanıldığı belirtilir (69b: 7). Söğüt yaprağı Gaziantep
yöresinde sıtma tedavisinde (Turan
2000: 12), Samsun Ladik’te sarılık
tedavisinde (Turan 2000: 26) kullanılmaktadır. EŞ’de de söğüt yaprağının
sıtma (EŞ 69b: 17) ve sarılık tedavisinde kullanıldığı görülür (EŞ 42a: 10).
Gaziantep yöresinde sıtma tedavisinde
kullanılan papatya suyu (Barlas 2004:
85), EŞ (71a: 8)’de de aynı amaçla kullanımı tavsiye edilen bir unsurdur.
Boğmaca tedavisinde kullanılan
keten tohumu cilt hastalıklarında da
kullanılmaktadır. Keten tohumu Konya yöresinde lapa yapılarak şişkinlikler ve çıbanların üzerine konur (Turan
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2000: 17). Orta Türkçe tıp metinlerinde de hanazir denilen çıbanın tedavisinde ve şişlikler için önerilmiştir (EŞ
28a: 13, EŞ 29b: 19, EŞ 46a: 3, EM
18a: 2).
Külde pişirilen soğan Gaziantep
yöresinde dolama ve egzamaya bağlanır (Barlas 2004: 84). Bu şekilde
çıbanın deşilerek iltihabın akıtılması
yoluna gidilir. Orta Türkçe tıp metinlerinden MŞ’de de pişmiş soğan çıbanı
olgunlaştırmak için tavsiye edilmiştir
(136b: 11.
Orta Türkçe tıp metinlerinden
EŞ’de zerdeçūb adıyla geçen zerdeçal
bitkisi, uyuz tedavisinde önerilmiştir (EŞ 75b: 8). Zerdeçal bitkisi Tokat
Zile’de de vücut kaşıntısını gidermek
için kaynatılarak içilmektedir (Turan
2000: 26).
Kuru üzüm suyu hem eski Türkçe
(T II D 142: 123) hem de orta Türkçe
(EŞ 81b: 12) tıp metinlerinde kan yakıcı olarak yerini almıştır. Gaziantep yöresinde de cerahatli yaralarda, çıban
tedavisinde kullanılır (Barlas 2004:
81).
Halk hekimliğinde bitkilerle tedavinin yanında hayvansal ürünlerle
tedaviye de rastlanır. Söz gelişi, tereyağı, bugün halk arasında kulak ağrıdığında, ısıtılarak kulağa damlatılan
bir malzemedir. Tereyağının aynı işlevle eski Türkçe tıp metinlerinde de
yer aldığı görülür7. Halk hekimliğinde
çıban tedavisi için katran, tereyağı ve
balmumundan yapılan merhem sürülür (Akman 2007: 399).
Sığır ödü Konya yöresinde mayasıl tedavisi için, leblebi unu ile karıştırılıp yutulur (Turan 2000: 19). EŞ’de
de uyuz gibi cilt hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır (75a: 9).
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Eski Türkçe tıp metinlerinde panıt ve mır olarak yer alan ‘bal’ ve panıt
suvı ‘bal suyu’ (T II D 142: 9) dalak,
karın ve bağırsak çıbanlarında (T II D
53: 39), şişkinlik ve üşütmekten kaynaklanan ateşte (T II D 53: 59), üşütmekten kaynaklanan sıtmada, ishal ve
karın ağrısı için (T II D 53: 61), rüzgâr
ve soğuktan kaynaklanan kulak ağrısında (T II D 222: 99), sıtmada (T II D
142: 117); kan kusmada (T II D 142:
132) ilaç olarak kullanılmıştır. Orta
Türkçe tıp metinlerinde de balın kulak
ağrısında (EŞ 16b: 3, EŞ 17a: 8), kulak
arkasındaki ve burundaki çıbanda (EŞ
18b: 12, EŞ 20b: 13), ishal tedavisinde
(EŞ 49b: 2), sıtmada (EŞ 71a: 12, 71b:
13), bağırsak ve rahim çıbanlarında
(EŞ 79b: 16, EŞ 62a: 19) kullanıldığı
belirtilir. Şişman (1994: 99) Samsun
şehir merkezinde petek balının iç hastalıklarına iyi geldiği inancını kaydetmiştir.
Madensel tedaviler de hem orta
Türkçe tıp metinlerinde hem de halk
hekimliğinde rastlanan tedavi yöntemlerindendir. Söz gelişi, tuzun Ankara Alpagut Köyü’nde bademcik iltihabı, baş ağrısı, zehirlenme ve diş
çürüğünün tedavisinde kullanıldığı
kaydedilmiştir (Turan 2000: 20). Samsun merkezde de diş ağrısı için kullanılmaktadır (Şişman 1994: 100). Orta
Türkçe tıp metinlerinde de tuzun birçok hastalık yanında çürük diş tedavisinde de kullanıldığı görülür (EŞ 22b:
17).
Eski Türkçe tıp metinlerinde idrar, siğil tedavisi için kullanılmıştır8.
Orta Türkçe tıp metinlerinde de küçük
çocukların idrarının siğil tedavisinde
kullanıldığı kayıtlıdır (EŞ 73b. 14).
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Anadoluda da halk arasında sarılık tedavisi için çocuk idrarının kullanıldığı
bilinmektedir.
Eski ve orta Türkçe tıp metinlerindeki bazı uygulamalar da benzerlik gösterir. Söz gelişi, Gaziantep
yöresi halk hekimliğinde doğum zorluğu çeken kadının sağ ayağının başparmağına mıknatıs bağlanırsa kolay
doğuracağına inanılır (Barlas 1993:
383). Bu uygulamaya orta Türkçe tıp
metinlerinden EŞ’de de yer verilmiştir9. Eski Uygur tıbbında karında ölmüş cenini düşürmek için kullanılan
yılan kavının orta Türkçe metinlerinden EŞ’de de aynı amaçla kullanıldığı
görülür10. Benzer uygulamalar EŞ’de
şöyle yer alır: ılan ķavın tütsi etseler
oġlan yataġın düşüre ve ķarında ölmiş
oġlan düşüre mücerrebdür (EŞ 61b:
16-17) ‘Yılan kavını tütsü yapsalar,
çocuk yatağını (Plesenta) düşürür ve
karında ölmüş çocuğu düşürür, denenmiştir.’ Bu uygulamada ateşin temizleyicilik ve koruyuculuk işlevlerine
sahip olduğu inancının da izleri vardır. Tütsüleme inancının Moğollarda
da bulunduğu kaydedilir (Araz 1995:
172). Buna benzer halk hekimliği uygulamaları şamanlık izlerini taşır.
Ateş ile yapılan tedaviler, tütsüler,
çeşitli ruhsal varlıklarla iletişim kurmaya kadar varan sağaltım yöntemleri; özellikle Alevî-Bektaşî dedeleri ve
ocaklılar eliyle hastalığa sebep olan
ruhsal varlıkların kovulması, kişinin
içinden çıkarılması, delilerin tedavi
edilmesi, Dedelerin yılancık, sıraca ve
alazlamayı tedavi etmek için okumalarının kökenleri Şaman uygulamalarına kadar gitmektedir (Bayat 2006:
261). Yine cinci veya hoca tabir edilen
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kişiler tarafından yapılan uygulamalar da şamanlık geleneğine dayandırılabilir. Bu tür majistik uygulamalar
orta Türkçe tıp metinlerinde epilepsi,
sıtma, siğil, veba gibi hastalıkların tedavisinde sıkça geçer11.
Tarihî olarak halk bilimciler, sağaltıcıları ve onların yaklaşımlarını
doğal ya da doğaüstü olarak tasnif
etmişlerdir. Otacılar doğal, büyücüler
doğaüstü iyileştiriciler olarak değerlendirilir. Hufford’a göre (2007: 76),
otacıların malzemelerini astrolojik ilkelere göre elde etmeleri, uygulamalar
esnasında kalıp sözler söylemeleri ve
dua etmeleri; büyücülerin ise tütün,
terebentin gibi doğal malzemeleri kullanmaları nedeniyle bu sınıflandırma
problemlidir. Halk hekimliğinde sözlü
büyü, siğilin tedavisinde kullanılan
doğaüstü bir sağaltımdır. Örümcek
ağının kan akmasını durdurmada kullanılmasının (doğal) temeli, doğru bir
gözleme dayanır ve bundan dolayı da
tamamiyle deneyseldir (Hufford 2007:
77). Orta Türkçe tıp metinlerinde
örümcek ağının burun kanını durdurmak için kullanıldığı görülür12. Gerek
halk hekimliğinde gerekse eski ve orta
Türkçe tıp metinlerinde hem doğal
hem doğaüstü sağaltım yöntemleri yanında bunların iç içe geçtiği sağaltım
uygulamalarının bulunduğu dikkati
çekmektedir. Müspet bilim ışığında tedavi edilemeyen bazı hastalıkların tedavisi ve bu hastalıklardan korunmak
amacıyla, bugün batıl inanç olarak
adlandırılan bazı inançlar orta Türkçe
tıp metinlerinde yer aldığı gibi bunları
bugün Anadolu’da izlemek mümkündür. Söz gelişi, orta Türkçe tıp metinlerinde, devrin amansız hastalığı
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vebadan korunmak için andız otu şurubunun içilmesinin tavsiye edildiği
(EŞ 87b: 9) görülür. Anadoluda da andız antiseptik olarak kullanılmaktadır
(Baytop 2007: 31). Yine orta Türkçe tıp
metinlerinde bugünkü halk hekimliğine benzer uygulamalar; fil kemiğini
çocuk boynuna asmak veya kızıl yakutu veba vaktinde üzerinde taşımak
(EŞ 87b: 12) gibi uygulamalar yer alır.
Birtakım duaların okunması (EŞ 87b:
15-89a: 7) ve okuyan kişinin kendi üzerine üflemesinin onu her tür kazadan
beladan koruyacağına inanılması gibi,
sıtmalı veya hasta kişinin okuması ya
da yazarak kapılara asması durumunda hastalığından kurtulacağı inancını,
bazı kutsal şekillerin ayın onuncu gününde yazılması ve yazdırılması veya
üstte taşınması durumunda veba rahatsızlığından korunmanın mümkün
olduğu inancını da orta Türkçe tıp
metinlerinde bulmak mümkündür (EŞ
88a: 9-11).
2. Eski ve Orta Türkçe Tıp Metinlerindeki Ortak Unsur ve Uygulamalar:
Gözlem ve deneme yoluyla elde
edilen bilgiler yüzyıllarca birikerek
kültür vasıtasıyla kuşaktan kuşağa
aktarılmış ve tıp biliminin temelini
oluşturmuştur. “Bilimsel hekimlik
tıbbi folklorun en ileri aşamasında
ortaya çıkmış, bu gelişirken tıp folkloru da gelişmiştir” (Artun 2005: 202).
Türk halk hekimliği konusunda yeterince araştırma yapıldığı söylenemez.
Eski ve Orta Türkçe tıp metinlerinde
yer alan ortak unsurların halk hekimliğinde de kullanılıyor olma olasılığı
yüksektir. Bu kısımda eski ve orta
Türkçe tıp metinlerindeki bazı ortak
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unsurlar araştırmacıların dikkatine
sunulacaktır. Bunların halk hekimliğindeki izleri araştırılabilir. Bu ortak
unsurların başında ilaç elde etmede
kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel droglar gelir.
Pişmiş sinir otu eski Türkçe tıp
metinlerinde säkiz türlüg aġu-luġ isig
‘sekiz türlü zehirli sıtmada’ (T II D 53:
49-50) ve diş ağrısı için kullanılmıştır13. Sinir otu, EŞ’de de sıtma ve diş
hastalıkları tedavisinde kullanılmıştır14.
Eski Türkçe tıp metinlerinde kabak, kulak çınlamasında T II D 222: 92
ve qabaq qu-a-sı ‘kabak çiçeği’ yüz denilen kulak hastalığındaki kulak ağrısında (T II D 222: 107) kullanılmıştır.
EŞ’de ise kabak, kulak ağrısı tedavisinde yer alır (16b: 11, 17a: 11).
Kakula bitkisinin eski Uygur tıp
metinlerinde kalın bağırsak hastalıklarının tedavisinde (T II D 142: 5)
EŞ’de ise, basur tedavisinde kullanıldığı görülür (59a: 19).
Eski Türkçe tıp metinlerinde çından adıyla geçen ve baş ağrısı için kullanılan15 sandal ağacı ve sandal ağacının bir türü olan yürüng çından ‘beyaz
sandal ağacı’ (T 1 D 120: 91), EŞ’de de
baş ağrısına karşı kullanılmıştır16.
Nar hem eski hem de orta Türkçe tıp metinlerinde çıban tedavisinde
kullanılmıştır (T II D 142: 30, EŞ 20b:
13, 18b: 13-14).
Susamın hem eski hem de orta
Türkçe tıp metinlerinde ağrı, ödem
gibi rahatsızlıkları gidermede kullanıldığı görülür17.
Eski ve orta Türkçe tıp metinlerinde ortak olan unsurlardan biri de
sirkedir. Eski Uygur tıp metinlerinde
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sirke diş tedavisinde kullanılmıştır18.
EŞ’de de gerek yalnız sirkeyle gerekse
başka tedavi edici maddelerin sirkede
işlenmesiyle elde edilen ilaçlar diş tedavisinde kullanılmıştır19.
Öd, hem eski hem de orta Türkçe
tıp metinlerinde ilaç elde etmek için
kullanılan önemli droglardan biridir.
Eski Türkçe (Uygur) tıp metinlerinde
keklik ödü, tavşan ödü, keçi ödü, domuz ödü, fare ödü, kişi ödü, balık ödü
vb. tedavi amaçlı kullanılır20. EŞ’de de
hastalıkların tedavisinde çeşitli ödlerden yararlanılmıştır21. “Sığır ödü” gözün ışığının arttırılması için hem eski
hem de orta Türkçe tıp metinlerinde
ortak olarak yer alır22. Yine hem eski
hem de orta Türkçe tıp metinlerinde
keklik ödü göz hastalıkları tedavisinde kullanılır23.
Eski Türkçe tıp metinlerinde tavuk yumurtasının, öd kesesiyle sürüldüğünde vücuttaki küçük çıbanlara iyi
geldiği kayıtlıdır24. EŞ’de de tavuk yumurtasının sarısı aķca ķabarcuķ (76b:
19) rahatsızlığında kullanılmıştır.
Eski Türkçe tıp metinlerinde yar
tuzı ‘yer tuzu, kaya tuzu’ kulaktan iltihap akması durumunda (T II D 222:
96) kullanılmıştır. EŞ’de de kulak hastalıklarında kullanıldığı görülür25.
Özetle, hem eski ve orta dönem
Türkçe tıp metinlerinde hem de Anadolu halk hekimliğinde bitki, hayvan
ve maden kökenli em’lerden yararlanılmaktadır. Ortak olan bitki kökenli
em’lerden afyon, kâfur, karanfil diş
hastalıklarında; sümbülü hindi göz;
turp, baldırıkara, bademyağı, keten
tohumu, hatmi solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılır. Bağırsak rahatsızlıklarında; gaz giderici olarak
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anason, bağırsak çıbanları için böğürtlen yaprağı, parazitler için yavşan otu, ishal için mazı, kabızlık ve
basur tedavisinde revend, sinameki;
böbrek taşı, ağrısı ve idrara çıkamama
şikâyetlerine karşı böğürtlen yaprağı,
idrar söktürücü olarak ve prostat için
hatmi, arpa ve ayrık otu kökü; sıtma
tedavisinde kantaron, söğüt yaprağı, papatya suyu, yavşan otu; sarılık
için revend, söğüt yaprağı; cilt hastalıklarında keten tohumu, soğan, zerdeçal, kara üzüm suyu kullanılır. Ortak olarak kullanılan hayvan kökenli
em’lerden tereyağı kulak ağrısı ve çıbana karşı; sığır ödü cilt hastalıklarında; bal ise, iç hastalıklarında; maden
kökenli em’lerden tuz diş çürüklerine
karşı kullanılır. Doğum sırasındaki
bazı uygulamalar da benzerlik gösterir. Bu da bugün halk hekimliği olarak
adlandırılan tedavi yöntemlerinin temellerinin eski ve orta dönem Türk tıp
metinlerinde aranabileceğini gösterir.
Bu metinler dikkatle incelendiğinde
birçok unsur ve tedavi yönteminin
halk hekimliği yoluyla sürdürüldüğü
görülür. Geçmişte tıpla uğraşan zamanın bilim adamları bir taraftan kendilerinden önceki ve kendi devirlerindeki halk hekimliği uygulamalarından
yararlanarak yeni yöntemler geliştirmiş, bir taraftan da onların uygulamaları halk arasında yaygınlık kazanmış
ve tarihî tıp metinlerinde yer alan unsurlar halk arasında sözlü gelenekle
de kuşaktan kuşağa aktarılmış olmalıdır. Dolayısıyla bugünün halk hekimliği aslında geçmişin hekimliğidir,
denebilir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu
çalışmada, daha çok, em’ler (halk
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ilaçları) üzerinde durulmuş, majistik
uygulamalar için birkaç örnekle yetinilmiştir. Eski Türkçe tıp metinlerine
nazaran orta Türkçe tıp metinlerinde
daha çok majistik uygulamaya rastlanır. Bu uygulamaların Anadolu’daki hoca veya cinci, üfürükçü, ocaklı
adlarıyla bilinen kişilerin uygulamalarıyla ne gibi benzerlikler gösterdiği
ise, ayrı bir çalışma konusu olabilir.
Araştırmacılar, konuyla ilgili olarak
özellikle orta Türkçe tıp metinlerinden
Müntehab-ı Şifā ve Ebvāb-ı Şifā’dan
yararlanabilir.
NOTLAR
1 egirüŋ dibi issi-dür ķaynadup suyın içseler
sancuya nāfi͑ ola ya͑nį ķulunca karın agrısı
EŞ 48b: 11, egir diş aġrısına nāfiٴdür EŞ 21a:
19-21b: 1 ‘Eğir diş ağrısına yararlıdır’, egirüŋ
suyın göze çekseler gözüŋ aķlıġın giderür EŞ
12a: 7-8 ‘Eğirin suyunu göze sürseler, gözün
aklığını giderir’, egir levn gökçe eyler EŞ 25a:
10-11 ‘Eğir, cilt rengini güzelleştirir’, egir gögüs aġrısına nāfiٴdür EŞ 30b: 16 ‘Eğir, göğüs
ağrısına yararlıdır’, egir sovuķ maٴdeyi issi
ėder ve içinde hāsıl olmış balġamı giderür EŞ
35b: 15-16 ‘Eğir, soğuk mideyi ısıtır ve içinde
oluşan balgamı giderir’, egir baġır aġrısına
nāfiٴdür EŞ 40a: 19 ‘Eğir, bağır ağrısına yararlıdır’, egir talaķuŋ ķalıŋlıġın giderür EŞ
46b: 11 ‘Eğir dalağın kalınlığını giderir’
2 turbuŋ yaġı ķulaġa tamzursalar sovuķ yėlleri
tahlîl ėder EŞ 18a: 5 ‘Turp yağını kulağa
damlatsalar, soğuk yelleri geçirir’; suyı su
girip tolan ķulaġa tamzursalar nāfi ٴola EŞ
18a: 4 ‘(Turp) suyu, su dolan kulağa damlatsalar, yararlıdır’
3 yaraķāna nāfiٴdür EM 11a: 7, yaraķāna fāٴ
ide ėder EŞ 41b: 18
4 yėlleri gevdeden sürer ‘bedendeki gazı çıkarır’ (65a: 18)
5 baġarsuķda olan çıbanı giderür 79b: 18-19
‘Bağırsakta olan çıbanı giderir’, aġız aġrısın
gidere 26a: 5 ‘Ağız ağrısını giderir’
6 maٴde żaٴfın giderür ve hem tuhme olan kişiye eyüdür EŞ 34b: 2 ‘Mide zayıflığını giderir ve de hazımsızlık çeken kişiye iyidir’, taٴ
āmı hażm ėder ve hem tuhme olan kişiye fāٴ
ide ėder EŞ 35a: 3 ‘Yemeği hazmeder ve de
hazımsız olan kişiye fayda eder’, ķābıżlıġı
azaldur EŞ 48b: 19 ‘Kabızlığı azaltır’,
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baġarsuķda<ġı> çıbanlara fāٴide ėder EŞ
79b: 15 ‘Bağırsaktaki çıbanlara fayda eder’,
bevāsir EŞ 58b: 9 ‘Basura (iyidir)’
7 ardun arpa talqanı saġ yaġ birlä yaqsar
aġrıġ sönär ‘Kimyon, arpa talkanı, tereyağı
ile yakı yapılsa (kulak ağrısı) söner’ T II D
222: 91.
8 kim-ning edin-tä sügül önsär ök yir-kä sidip
tidig-in alıp sügül-kä yaqsar kidär ‘Kimin
bedeninde siğil çıksa, kendisi yere işeyip çamurunu alıp siğile yakı yapsa, geçer’ T 1 D
120: 74.
9 mıķnātîs taşın ol hatun kişi ki sarblansa sol
eline ala emān oġlan gelicek taşı bıraġa 61a:
12 ‘Mıknatıs taşını doğum sancısı çeken kadın sol eline alsın, çocuk doğar doğmaz taşı
bıraksın’
10 ...qar-ında oġul ölmiş ärsär ymä asan osar.
yana äm yılan qasıq-ın küyürüp kül-in alıp
bor birlä içürgü ol asan bolur XI: 108-XII:
110 ‘... karında çocuk ölmüş ise de kolay
uzaklaşır, kurtulur. Yine ilâç: Yılan kabuğunu yakıp külünü alıp şarap ile içirmelidir,
esen olur.’
11 uçuķ tutana bunı yazalar suya ısladalar
birķaç gün suyın içüreler yazacaķ budur
 ﻞﻞ ﺡ ﻉ ﻟﻰ۲ ۲ ۲ ۲ ۲  ﻡ ﺍ ﻡ ﺡ۲  ﻡ ﻛﻪ۲ ۱ ۲  ﻭ ﻡ ﻉ۲ ۲ ۱ ۲
۲ ۱ (6)  ﻡ ﻉ ﻛﻪ ﻭ ﺭ۳  ﻫﻰ ﻛﻪ۲  ﺼ ﻡ ﻉ ﻉ۳ ۲  ﻭ ﻡ۱ ۲ ﻫﻰ ﻡ
 ﻭ ﻡ۲ ۲ ۲ ۲ ۱  ﻫﻰ ﻡ ﻄ ﺀ ﺭ ﺍ۲  ﻟﻪ۳  ﺡ ﺍ ﻭ۲  ﻄ ﻄ ﻡ ﻛﻪ۲

(EŞ 7a: 4-6) ‘Sara (Epilepsi) nöbeti tutana
bunu
yazsınlar,
ﷲ ﷲﷲ
 ﷲ ﷲ ﷲ ﷲsuda ıslatsınlar, birkaç gün
 ﻞﻞ ﺡ ﻉ ﻟﻰ۲ ۲ ۲ ۲ ۲  ﻡ ﺍ ﻡ ﺡ۲  ﻡ ﻛﻪ۲ ۱ ۲  ﻭ ﻡ ﻉ۲ ۲ ۱ ۲
suyunu içirsinler, yazılacak olan budur:…’,
ﻟﻰ
ﻉ
ﺡ
۲۳۲ﷲﺡﻛﻪ
ﺍﻡ۲
 ﻡ۲ ﻡﻉ ﻛﻪ ﻉ۲ ﻡ۱ﺼ۲ ﻉ
۲
۱
(6)
ﻞﻞﺭ
 ﻭ۲ﻛﻪ۲ﷲ
ﻉ۲ﷲﻡ
ﻫﻰ
۳ ﻡ۲ ﻡﻭ۲ ﻭ۲۱ ۱۲۲ﻫﻰ ﻡ
 ﷲ ﷲ ﷲiçün
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ısıtma
bunıﻫﻰﷲ
yaza ﻉiki
gün۳ suya
ķoya
۲ ﻡ۱(ﻭ6)
ﻫﻰ ﻡ
۲ ۲ﺭ۲ ﻭ۲ﻛﻪ۱ ﺍﻡ ﻉ۳ﻛﻪ ﺭ
ﻡ ﻄ ﺀ۲ﻫﻰ
۲ ﻡﻟﻪﻉ۳ ﺼ
 ﺡ ﺍ ﻭ۲۲ ﻭﻛﻪﻡ۱ﻄ ﻡ۲ ﻄ
۲
bıraġup
te‘ālā
 ﻭ ﻡ۲ ۲ ۲ suyın
۲ ۱ ﺭ ﺍiçse
 ﻄ ﺀşifā
 ﻫﻰ ﻡ۲ola
 ﻟﻪ۳inşā‘e’llāhu
 ﺡ ﺍ ﻭ۲ ﻄ ﻄ ﻡ ﻛﻪ
۲
evvel gün yazılacaķ budur

ﷲﷲﷲﷲﷲ ﷲﷲ

ﷲﷲﷲﷲﷲ ﷲﷲ
ikinci gün bunı yaza

ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﷲ ﷲ ﷲ

ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﷲ ﷲ ﷲ

ısıtma içün üç dāne bādeme yazalar her birisin bir günde yėdüreler evvel gün āźin ikinci
gün āźin üçünci gün yasîn (EŞ 70a: 1-5) ‘Sıtma için bunu yazsın, iki gün suya koysun,
bırakıp suyunu içse, şifa olur, yüce Allah’ın
izniyle. İlk gün yazacağı (şey) budur: Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah; ikinci
gün bunu yazsın: Allah Allah Allah Allah
Allah Allah rahim Allah. Sıtma için üç tane
bademe yazsınlar, her birisini bir günde yedirsinler, ilk gün azin ikinci gün azin üçüncü gün Yasin...’; ayunuŋ iki gözin bir beze
ķoysalar rıb‘ ısıtması olan kişinüŋ gözine asa
ķosalar fāٴide ėde (EŞ 71b: 2-3) ‘Ayının iki
gözünü bir beze koysalar, nöbeti dört günde
bir tutan sıtması olan kişinin gözüne koysalar fayda eder’, her kimüŋ ki elinde ayaġında
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12

13

14

15
16

17

18

sigil olsa aynuŋ on bėşinci gėcesi her sigil başına bir dāne tuz ala dahı ķuyunuŋ kenārına
vara kim suyı ola ol tuz bir dānesin ala aya
baķup sigile degüre eyide kim ay nice eksilürise bu daħı eyle eksilsün dėye ol tuzı ol
ķuyuya döke gene birin daħı eyle ėde tā tuz
dükeninçe ve eyide kim bu tuz bu ķuyuda
niçe erürise bu sigiller eyle erisün diye dahı
ardına baķmadın gide mücerebdür (EŞ 74a:
6-10) “Her kimin elinde ayağında siğil olsa,
ayın on beşinci gecesi her siğil başına bir
tane tuz alsa ve suyu olan kuyunun kenarına gitse, o tuzun bir tanesini alsa, aya bakıp
siğile değdirse, dese ki: “Ay ne kadar eksilirse, bu da öyle eksilsin” dese, o tuzu o kuyuya
dökse, gene birini dahi öyle yapsa, tuz tükeninceye kadar ve dese ki: “Bu tuz bu kuyuda
ne kadar erirse, bu siğiller öyle erisin” dese
ve ardına bakmadan gitse, denenmiştir.”
örümcek evin alsalar burnı tomuran ādemüŋ
burnına soķsalar ķanın diŋdüre EŞ 19a: 13
‘Örümcek ağını alsalar, burnu kanayan adamın burnuna soksalar, kanını dindirir’
bışıġ singir suv birlä qayınturup az-ta tudsar tiş aġrıġ sönär ‘Pişmiş sinir otunu suyla
kaynatıp ağızda tutsa, diş ağrısı geçer’ T 1 D
120: 136
siŋirlüce yapraķ ġıbb ısıtmasına fāٴide ėder
70b: 9 ‘Sinir otu yaprağı gıb sıtmasına fayda eder’; siŋirlüce yapraķ diş etine nāfi‘dür
23a: 18 ‘Sinir otu yaprağı diş etine yararlıdır’, siŋirlüce yapraķ diş ķanına nāfi‘dür 24a:
12-13 ‘Sinir otu yaprağı diş kanamasına yararlıdır’, siŋirlüce yapraķ diş aġrısına fāٴide
ėde EŞ 21a: 16 ‘Sinir otu yaprağı diş ağrısına
fayda eder’
alın-qa sürdsär baş aġrıġ kidär ‘alna sürse,
baş ağrısı gider T 1 D 120: 91
sandalı su ile sahķ ėtseler taşardan başa
dürtseler aġrısına fāٴide ėde 4a: 1 ‘Sandalı su
ile ezseler, dışarıdan başa sürseler, ağrısına
fayda eder’
yana äm künçit yaġ-ı... XIV: 132 Rachmati 12
“Yine ilâç: Susam yağı...”, adaq aġrıġ-qa äm
künçit-ig qavırup... XV: 137-138 Rachmati 12
“Ayak ağrımasına ilâç: Susamı kavurup...”,
baş aġrıġ äm-i... yana äm künçit yaġı yıpar
birlä az-qy-a yılıdıp burun-[qa] qodsar kidär
XVII: 158-161 “Baş ağrısı ilâcı:... Yine ilâç:
Susam yağı güzel kokuyla azıcık ılıtıp burna
koysa, gider.” sisām sevdādan olan şişlere fā
ٴide ėder EŞ 46a: 4-5 ‘Susam, sevdadan olan
şişlere fayda eder’, şîrūġan yaġı ma‘deye fāٴ
ide ėder EŞ 37b: 4-5 ‘Susam yağı, mideye fayda eder’
tiş-ni qurd yisär bor särkä-sin aġız-ta tudup
birgär-tä tökgü ol ädgü bolur VIII: 70-71
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19

20

21

22

23

Rachmatı 8 ‘Dişi kurt yese şarap sirkesini
ağızda tutup çalkalatıp dökmek gerek, iyi
olur’
sirkeyi mażmaża ėdicek ırġanmış dişleri
berkidür 23b: 7 ‘Sirkeyi gargara edince sallanmış dişleri berkitir.’ eşek turpın sirkeyile
bişürüp suyın aġızda tutsalar diş aġrısın gidere 21b: 10-11 ‘Eşek turpunu sirkeyle pişirip suyunu ağızda tutsalar, diş ağrısını giderir’, demür dikenin aġızda tutsalar diş etinüŋ
aġrısın gidere sirkeyile mażmaża ėtseler diş
etinüŋ süstlıġın giderüp muhkem ėder 22b:
11-12, ‘Demir dikenini ağızda tutsalar, diş
etinin ağrısını giderir, sirkeyle gargara yapsalar, diş etinin zayıflığını giderip sağlamlaştırır’
köz aġrıġ äm kişi ödi tonguz ödi äçkü ödi tavışqan ödi bu tördägü-tä qayu-sı bolsar, qara
qar-a qaç ıġaç qaşıqın otqa küyürüp kkül-in
alıp suvqa yoġurup köz-kä yaqġu ol, bat ädgü
bolur III: 24-28 Rachmati 6 ‘Göz ağrısı ilâcı:
Hasta kişi ödü, domuz ödü, keçi ödü, tavşan
ödü bu dördünden hangisi varsa, kara karakaç ağaç kaşıkla ateşte yakıp külünü alıp
suyla yoğurup göze yakı yapsa, hemen iyi
olur.’
hınzîr ödin ķulaķ ardında olan çıbana ursalar eyüdür giderür 19a: 5 ‘Domuz ödünü
kulak arkasında olan çıbana koysalar iyidir, giderir’, ķarlaġuç ödin yumşaķ dögseler
burna püfkürseler ķanın gidere 19a: 13-14
‘Kırlangıç ödünü yumuşak döğseler, burna
püskürtseler, kanını giderir’, keklik ödin
ayda bir kez unutsaġı olan kişinüŋ burnına
ŧamzursalar zihni tîz ola unutsalıġı gide 20a:
9-10 ‘Keklik ödünü ayda bir kez unutkanlığı olan kişinin burnuna damlatsalar, zihni
keskin olur, unutkanlığı gider’, keçi ödin
benefşe yaġına ķatup dişi aġrıyan kişi dişine
tamzursalar dermān ola 21b: 7-8 ‘Keçi ödünü
menekşe yağına katıp dişi ağrıyan kişinin dişine damlatsalar derman olur’
köz yaruq-suz bolup köz-tä tälim sovuq yaş
aqsar ud öt-in köz-kä sürdsär köz yaruq bolur IX: 85-86 Rachmatı 8 ‘Göz ışıksız olup
gözden çok soğuk yaş aksa, sığır ödünü göze
sürse, göz parlak olur’, eger ķāsnįyi sıġır
ödinden çıķan harāzanuŋ bir çekirdegin gül
suyıyıla hal ėdüp göze çekseler nūrın ziyāde
ėde EŞ 14a: 17-18 ‘Eğer kasniyi sığır ödünden çıkan harazanın bir çekirdeğini gül suyuyla halledip göze çekseler, ışığını arttırır’
käkälik ödin şäkär birlä tüz ülüş qılıp köz-kä
sürdsär körmäsär ymä körür, ädgü bolur V:
50-51 Rachmati 6 ‘Keklik ödünü şekerle doğru pay edip göze sürse, görmese de görür, iyi
olur’, keklik ödine berāber müşk ve delüksüz
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incü ķatsalar dögüp göze sürme gibi çekseler
gözde olan aķı gidere EŞ 12a: 9-10 ‘Keklik
ödüne misk ve deliksiz inciyi birlikte katsalar, dövüp göze sürme gibi çekseler gözde
olan akı giderir’
24 taqıġu yumurtq-a-sı öt birlä sürdsär öz-tä
uşaq qart önsär (T 1 D 120: 69) ‘Tavuk yumurtası, öd kesesiyle sürülse vücutta küçük
çıban çıksa iyi gelir’
25 ķulaķ aġrısın gidere 16a: 19 ‘Kulak ağrısını
giderir’, ķulaķ aġrısına nāfi‘ ola 16b: 3 ‘Kulak ağrısına yararlıdır’, ķulaķ dibinde olan
başa ursalar nāfi‘ ola 19a: 1, 4 ‘Kulak dibinde
olan yaraya sürseler yararlı olur’
KAYNAKLAR
Acıpayamlı, Orhan. “Türkiye Folklorunda Halk
Hekimliği ve Özellikleri” A.Ü.D.T.C.F. Dergisi XXVI, I, 4, Ankara, 1969.
Akman, Eyüp. “Türk Halk Hekimliğinde Ocaklık
Geleneği ve Safranbolu’daki Ocaklar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mart 2007, Cilt: 15,
No: 1, 393-400.
Araz, Rıfat. Harput’ta Eski Türk İnançları ve
Halk Hekimliği, AKM Yay, 1995.
Artun, Erman. Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2005.
Atalay, Besim. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi
(I-IV), Ankara: TDK Yayınları, 1998-1999.
Barlas, Uğurol. “Türkmen Oymaklarının Tedavi
Yöntemleri”, III. Türk Tıp Tarihi Kongresi:
Kongreye Sunulan Bildiriler, İstanbul, 20-23
Eylül 1993, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1993: 377-388.
__. Gaziantep Tıp Tarihi ve Kültür Tarihi Araştırmaları, İstanbul, 2004.
Bayat, Fuzuli. Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı,
İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006.
__. Aliyeva Minara Esen. Eski Türkçe Sözlük, İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2008.
Baytop, Turhan. Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi,
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
__. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: Türk
Dil Kurumu Yayınları, 2007.
Canpolat, M., Zafer Önler. Edviye-i Müfrede, Ankara: TDK Yay, 2007.
Dankoff, R. and Kelly, J. Mahmud al-Kaşgari
Compendium of The Turkic Dialects (Divan
Lugat-at Turk), I, II, III, printed at Harvard
University, USA, 1982-1985.
Erdemir, Ayşegül Demirkan. “Ravend Rizomunun Halk İlaçları İçin Önemi”, IV. Türk Tıp
Tarihi Kongresi: Kongreye Sunulan Bildiriler, İstanbul, 18-20 Eylül 1996, İstanbul:
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 275-279,
2003.
Hufford, D.J. “Halk Hekimleri” (çev. Mustafa

58

Sever), Millî Folklor, Yıl: 19, Sayı: 73, 2007:
73-80.
Karasoy, Yakup. Tutmacı – Eski Oğuz Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Kitabı: Tabiatnâme,
Konya: Palet Yayınları, 2009.
Önler, Zafer. Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa)
Müntahab-ı Şifâ I (Giriş-Metin), Ankara:
TDK Yayınları, 1990.
__. Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa) Müntahab-ı
Şifâ II (Sözlük), İstanbul: Simurg Yayınları,
1999.
Rachmati, G. R. Zur Heilkunde der Uiguren,
SPAW, Phil: Hist. Klasse, 1930, XXIV, Berlin 1930, s. 451-473. -2 levha ile, 1930.
__. Zur Heilkunde der Uiguren 11, SPAW, Phil:
Hist. Klasse 1932, XXII, Berlin 1932, s. 4ş01448. -3 levha ile, 1932.
Sakaoğlu, Saim. “Şifalı Bitkiler ve Erzurum’da
Bir Baharatçı” Türk Folkloru Araştırmaları
1986/1, Ankara: G.Ü. Basın-Yayın Yüksekokulu-Basımevi, 1986: 161-174.
Şar, Sevgi. “Anadolu’da Halk Hekimliği Uygulamaları” Türkiye Klinikleri J Med Ethics 13,
2005: 131-136.
Şişman, Bekir. Samsun Yöresinde Yaşayan Halk
İnançları Üzerine Bir İnceleme, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1994.
Turan, Fatma Ayten. Türkiye’de Halk İlâcı Araştırmaları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay,
2000.
Ünver, A.S. “Uygurlarda Tababet Esasları”,
Türk Tıb Cemiyeti Mecmuası, Yıl 1, 1935(78)-No.10, İstanbul.
Yaylagül, Özen. Ebvāb-ı Şifā: Metin Dilbilimsel
Bir İnceleme, Tengrim Türklük bilgisi Araştırmaları Dizisi: 8, KÖKSAV: Ankara, 2010.

http://www.millifolklor.com

ZİYA GÖKALP’İN DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE FOLKLORA BAKIŞI
Ziya Gökalp’s Thought System and His Approach to Folklore

Yrd. Doç. Dr. Songül ÇEK CANSIZ*
ÖZ
Ziya Gökalp’in folklora olan katkısı yalnızca folkloru tanımlamak ve içeriğine dair bilgi vermekle
sınırlı değildir. Onun görüşleri ve yöntemleri bugün dahi halk bilimi çalışmalarında en çok başvurulanlar arasındadır. Söz gelimi halk edebiyatı ürünlerinin derlenmesine yönelik görüşleri, folklorun kadrolarına yönelik ayrımı geçerliliğini korumaktadır. Kendinden sonraki folklor araştırmacılarına ve hatta
Yeni Türk devletinin kurum ve kuruluşlarına temel olan fikirleriyle kendi dönemini aşmıştır. Onun
fikirlerinin şekillenmesinde etkin olan Batılı sosyolog ve düşünürleri özümsemiş fakat onları olduğu
gibi tekrar etmek yerine kendi fikirleriyle sistemleştirmiştir. Bu yazıda Gökalp’in fikirlerine zemin
oluşturan kuram ve yaklaşımlar halk bilimi çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Evrimci
yaklaşıma göre toplumlar canlı organizmalara benzer ve farklı toplulukların, fertlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde şekillenir, kompleksleşir. Bu kompleks yapı içinde dahi onu ayakta tutan,
gerekli teçhizatı sağlayan bazı amillere ihtiyaç vardır. Ziya Gökalp’e göre toplumun ilerlemesinde,
yeni değer ortaklıklarının yaratılmasında temel ihtiyaç halkın değerler bütünüdür. Mefkure veya ideal
birliği olarak da adlandırılan bu temel zemin üzerinde ilerleme sağlanabilir. Gökalp, ulusal değerlere
yönelmeyi, halkın yaşayışını ve karakterini özümsemeyi, yeni oluşumlarla bu özü birleştirip bir sentez
oluşturmayı amaçlar. Oluşacak yeni medeniyette en fonksiyonel materyal halk biliminin özellikle sözlü
edebiyat ürünleridir. Ziya Gökalp halk bilimin sözlü ürünlerine hem yeni bir “maşeri vicdan” oluşturmak hem de “beynelmilel bir medeniyet” yaratmakta önemli görevler yükler.
Anahtar Kelimeler
Ziya Gökalp, halk kültürü, evrimsel halk bilimi, ulusçuluk, mâşeri vicdan
ABSTRACT
The contribution of Ziya Gökalp to folklore, is not only limited to describe the folklore and provide some information about its content. Even today, his views and methods in folklore studies are
most referenced. For example, his thoughts about compilation of folk literature works and distinction
of folklore`s branches are still valid today. He went beyond his own period with his ideas which are
still fundamentals for the next generation folklorists and even new Turkish State`s institutions and
organizations. He internalized western sociologists and philosophers that were effective in shaping his
thoughts, however, he incorporated them with his own thought system and ideas instead of using them
same as they are. In this essay, theories and approaches which are forming the ground to Gökalp`s
thoughts are evaluated in the frame of folklore studies. According to evolutionary theory, communities
are similar to living organisms and they take shape and complex in a way that response to the different
communities and changing needs of members. Even in this complex structure there is a need for some
agents that support it and provide required tools. According to Ziya Gokalp, in the progress of society,
for creation of new shared values from new formations, the basic requirement is sum of the society`s
values. It can be achieved on this basic ground that we can be called as alliance on ideals. Gokalp
aims to turn direction to national values, to internalize the way of life and character of people and to
integrate the new formations with this essence. The most functional material in the civilization to be
established is particularly going to be oral literature works. Ziya Gokalp attributes important duties
on oral literature works in creating new “social values”, as well as in establishing “an international
civilization”.
Key Words
Ziya Gokalp, folk culture, evolutionary folklore, nationalism, social values
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Giriş
Türkiye’de folklor çalışmaları,
tarihinin ilk evresi sayılabilecek 19.
ve 20. yüzyıl başlarında; aydınların
öncülüğünde, Türk millî kimliğini
ayakta tutmak gayesi ile başlar. Dönemin siyasi, sosyal ve kültürel şartları
içerisinde, özellikle Türkçülük akımı
güç kazanmış ve hemen her tabakada
yayılmıştır. Batıcılık, Osmanlıcılık,
İslamcılık gibi ideolojilerin dönüşümü sonrası ülkeyi yaşadığı çıkmazdan
kurtarabilecek fikir olarak Türkçülük
görülmüştür. Avrupa’da uzun yıllardır
var olan folklorun Türkçü aydınlar tarafından Türkiye’de de bir karşılığının
bulunması gerektiği görüşü yerleşmiştir. Bu gerekliliğin temel nedeni folklorun Batı’da olduğu gibi millî bütünlük sağlamadaki birleştirici etkisidir.
Başta Ziya Gökalp olmak üzere
Türkçülüğü savunan Rıza Tevfik Bölükbaşı, M. Fuat Köprülü gibi fikir
adamları bir yandan ilk folklor çalışmalarını başlatmış, bir yandan da
ulus kavramını Osmanlı toplumunun
çekirdeğine özümsetmeye çalışmışlardır. Bunun sonucunda Türkçülük akımı folkloru şekillendirmiş, folklor ise
bu akımın devamlılığını sağlamıştır.
Her iki olgu karşılıklı olarak birbirini
beslemiştir. İşte bu iki kaynak arasında ilişki kuran ilk araştırmacı, düşünür Ziya Gökalp’tir. Gökalp’in uzun
yıllar devam ettirilecek fikirlerinin nasıl bir karakter gösterdiğini ve folklor
bilimine nasıl bir kimlik kazandırdığını görmek yazının ana amacıdır. Bugünün değişen koşullarında folklorun
nasıl bir yer bulacağına geçmiş ve bugün arasında nasıl bir değişim yaşandığına dikkat çekmek yazının diğer bir
amacıdır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda sosyal evrim, evrimci halk bilimi görüşü, ulusal folklor yaklaşımı ve
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halk bilimini derleme çalışmalarının
bu çerçevedeki rolü üzerinde durulacaktır.
Ziya Gökalp’in Düşünce Sistemi ve Folklora Bakışı
Ziya Gökalp’in bilimsel bakış
açısının oluşmasında iki temel kaynaktan söz edilebilir. Birincisi tüm
dünyada etkili olmuş, Darwin tarafından biyolojik canlıların evrimi ve
doğal seçilim ilkesinin bir yansıması
olan sosyo-kültürel evrim teorisidir.
İkincisi ise kaynağını başta Almanya
olmak üzere Orta Avrupa’dan alan
ulusçuluk hareketidir. Fakat burada
asıl üzerinde durulmak istenen konu,
her iki yaklaşımın Ziya Gökalp’in bilimsel düşüncesinde nasıl bir evrimsel
süreç yaşadığını, bu evrimsel sürecin
Türk Folklor çalışmalarındaki yansımalarının neler olduğunu göstermektir. Yaşadığı dönemin de bir geçiş ve
değişim dönemi olması onun sosyal
ilerleme sağlamak amacına yönelmesinin başlıca nedenidir. Gökalp öncelikle sosyolog kimliğine bağlı olarak
halk bilimine ve halka sosyal bir sistem olarak bakar. Halk yaşayışına ait
her oluşumu, kurumu kendi içinde sistemli, uyumlu bir bütün olarak görür.
Bu bütünlük korunduğu ve devam ettirilebildiği sürece ilerlemenin gerçekleşmesinin mümkün olduğu üzerinde
durur. Daha sonraki süreçte toplumun
uyumunu ve bütünlüğünü sağlayacak
temel unsurun yeni bir mâşeri vicdan
oluşturmaktan geçtiğini vurgular.
Bu yeni mâşeri vicdanın oluşmasında etkin olan Türk ulusçuluğudur.
Ulusların yalnız kendine özgü değer
ve kurumlarını sağlamlaştırmasının
ve bunları canlı tutmanın yeterli olmayacağını, ayrıca medeniyetlerin
gelişme çizgisinde Türk kültürünün
ve kimliğinin yer almasının zorunluluhttp://www.millifolklor.com
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ğunu görür. Başka bir deyişle kültürel
ve sosyal ilerlemenin aşamaları halk
kültürünü yeniden ortaya çıkarmak,
Türk millî değerleri etrafında yeni
oluşan değerlerle eskiye ait olanları
birleştirmek ve son aşamada da uluslararası düzlemde kültürel değerlerin, inançların varlığını sürdürmesini
sağlamaktır. Sözü edilen aşamalar
bir yandan halk biliminin Türkiye’de
kazandığı anlamı, bir yandan da yeni
Türk devletinin sosyal ve siyasal alanda takip ettiği değişim ve gelişim çizgisini gösterir.
Ziya Gökalp’in sosyal evrimsel
halk bilimi görüşünün şekillenmesinde ve dolayısıyla Gökalp’in sosyolojik
folklorik alt yapısının oluşmasında etkili olan sosyal evrim teorisinin temel
paradigmalarını belirlemek yerinde
olur.
Klasik organizmacı yaklaşıma
göre, toplum organik bir bütündür ve
toplumdaki değişme bir hat üzerinde gerçekleşir. Toplum yaşayan bir
organizmadır ve organizmalar nasıl
değişirse toplumlar da aynı değişimi
gösterir. Sosyal dinamikte esas olan
unsur ilerlemedir. Başka bir deyişle
sosyal dinamik, toplumun evrimi ve
gelişmesiyle aynı anlama gelen sosyal
bir ilerlemeyi kapsar. Benzer görüşleri İngiliz sosyolog Herbert Spencer da
ortaya koyar. Bireysel organizmaların gelişmesiyle sosyal organizmalar
da gelişir. Aynı zamanda bu gelişme
toplumun kompleks bir yapıya dönüşümünü de getirir. Hem bireysel hem
de sosyal yapıdaki farklılaşma, fonksiyonların da farklılaşmasına neden
olur. Spencer, evrimleşme sürecinde
toplumun hem kendi içinde hem de dış
çevreyle bir uyuma yöneldiğini söyler.
Ona göre biyolojik bir varlığın ayakta
kalması için nasıl güçlü olması gerekhttp://www.millifolklor.com

liyse toplumların da kendi varlıklarını
koruyabilmesi için gereken tüm vasıtalara sahip olması gerekir. Yine klasik organizmacılar arasında yer alan
Emile Durkheim, toplumu organik
bir bütün olarak görür. Sınıflamasını
mekanik ve organik dayanışmalılar
olarak ayırır. İlkel toplumlarda mekanik yani kollektif vicdana dayanan
iş bölümü, sanayi toplumları gibi karmaşık yapılı toplumlarda ise organik
dayanışma, yani iş bölümünde uzmanlaşmaya dayalı bir dayanışma vardır.
Sosyal evrim, mekanik dayanışmadan
organik dayanışmaya doğru gerçekleşen bir dönüşüm sürecidir (Burcu,
1998: 177-178).
Evrimci yaklaşımda olduğu gibi
toplumlar canlı organizmalara benzer ve farklı toplulukların fertlerin
değişen ihtiyaçlarına cevap verecek
biçimde şekillenir, kompleksleşir. Bu
kompleks yapı içinde dahi onu ayakta
tutan gerekli teçhizatı sağlayan bazı
amillere ihtiyaç vardır. Ziya Gökalp’e
göre toplumun ilerlemesinde, yeni oluşumlardan yeni değer ortaklıklarının
yaratılmasında temel ihtiyaç halkın
değerler bütünüdür. Mefkûre, ideal
birliği olarak da adlandırabileceğimiz bu temel zemin üzerinde ilerleme
sağlanabilir. Ulusal değerlere yönelmeyi, halkın yaşayışını ve karakterini özümsemeyi, yeni oluşumlarla bu
özü birleştirip bir sentez oluşturmayı
amaçlar. Türk halkının basit cemiyet
hayatından karmaşık ve yeni bir cemiyet hayatı bu yolla gerçekleşebilir.
Evrimci teori sosyoloji alanında
olduğu gibi halk bilimi alanında da
karşılık bulmuştur. Evrimsel halk bilimi teorisi olarak bilinen bu yaklaşım
halk bilimcilerin yine Darwin’in evrimci görüşlerinden yola çıkarak oluşturdukları yaklaşımdır. Jacob Grimm
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tarafından Alman folklorunun tarih
öncesi kalıntılarına yönelmesi ve sonrasında Darwin’in “Türlerin Kökeni”
adlı çalışmasıyla evrim teorisi bilimsel düşünceye girer. Medeni paganlar
yerine ilkel vahşilere yönelme bu yaklaşımın başlangıç noktasıdır (Dorson,
2006: 19). Darwin’in izinde olan folklorcular, tarih öncesi insanlığı yeniden
kurmak amacıyla, vahşilerin gelenekleri ve köylüler arasındaki eski pratikleri araştırmaya yöneldiler (Dorson,
1959: 1).
Tarih öncesi bulgular ile halk bilimsel verilerin karşılıklı etkileşimleri içerisinde köken kavramının yerini
kültürel aşamalar almıştır. Bu da kültürel gelişme kavramının ve folklorun
kaynağının ve onun değişik kültürel
dönemlerdeki halini açıklamaya yönelik farklı görüşlerin ortaya konmasını
sağlaması bakımından önemlidir. Edward Tylor’a göre bütün toplumların
hayat tarzı gelenekleri ile dinî ve edebî
kavramları arasında benzerlikler bulunur. Bunun nedeni insan tabiatının,
zihninin ve düşüncesinin temeli ile
insanlık kültürünün geçirdiği gelişme
yollarının benzerliğidir (Çobanoğlu,
2002: 147). Gelişme kuramı olarak da
adlandırabileceğimiz bu yaklaşıma
göre, insanların yarattıkları kültür ve
medeniyetler düz bir çizgi üzerinde,
basitten karmaşığa doğru ilerlerler; bu
ilerlemede bazı toplulukların geri kalmasının nedeni sahip oldukları çevre
vb. unsurlarla ilgilidir. Bu tip geri kalmış topluluklar ihtiyaç duyduklarında
zaman içinde ileri toplulukların sahip
olduğu yaratmaları ortaya koyabilirler
(Oğuz, 2004: 86).
Kuramın öncüleri arasında yer
alan Edward Tylor, A. Lang, J. Frazer
gibi evrimcilere göre, uygar toplumların geçmişten kalan, yaşayan kalıntı-
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ları folkloru oluşturur. Çeşitli kültürlere ait malzemeler karşılaştırılarak
ele alınır. Fakat bunların sonucu yüzeysel, ucu açık genellemelerden ibaret kalır. Bunun yerini bir tek kültür
üzerine yoğunlaşılarak derinlemesine
yapılan çalışmalar alır. Kuramsal olarak da evrimsel bir şematik taslağın
tek sesli yaklaşımının yerini daha çoğulcu bir yaklaşım olan her milletin
kendi tarihi ve kültürel değerlerini ele
alan açık uçlu bir dünya görüşüne dair
paradigmalar ileri sürülür. Bu önermeyi benimseyen bu anlayış üzerine
yapılanan ulusçu halk bilimcileri 20.
yüzyıl boyunca yaşadıkları toprakların gelenekleri içinde kendi insanlarının kişiliklerini araştırmışlardır (Çobanoğlu, 2002: 182).
Kültürel evrim teorisi Ziya
Gökalp’in
bilimsel
yaklaşımında
ve düşüncelerinde etkilidir. Ziya
Gökalp’e göre toplumların her birinin
kendine ait “mâşeri vicdanları”, yani
ortak duygu, değer ve inançları bulunur. Toplumlar, farklı cemiyetlerle
karşılaştıklarında tek bir mâşeri vicdan etrafında birleşmelidirler. Türklerin farklı cemiyetlerle kaynaşması
sonucunda tam bir mâşeri kaynaşma
Anadolu Türkleri arasında görülür;
çünkü Anadolu Türkleri arasında boy,
il gibi zümreleşme yoktur. Mâşeri vicdanların izdivacından büsbütün yeni
bir mâşeri vicdan doğar. Bu yeni vicdanda yeni mefkûreler, yeni değerler vardır. Türklerde böyle yeni bir
mâşeri vicdanın ve yeni bir cemiyetin
doğma ihtimalini anlamak için dil,
kültür ve edebiyatına dönmek gerekir. Gökalp’e göre henüz böyle bir yeni
mâşeri vicdan oluşmamıştır. Havas ve
avam arasında dil, edebiyat, musiki
ve karakter bakımından ortaya çıkan
farklara dikkat çektikten sonra, ortak
http://www.millifolklor.com
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bir mefkûreye sahip olabilmek için havas zümresinin halka doğru gitmesi
halk lisanını ve vezinlerini halk ruhunu ve duygularını kendisiyle özümseyerek halklaşması gerektiğini belirtir.
Ancak bu yolla yeni bir mâşeri vicdan
oluşabilir. Halk arasında var olan
kültürel, sosyal, mezhebi ayrılıklar
ortak bir zeminde buluşturulduğunda
tekâmül hamlesi doğar. Bunun sonrasında ise sosyal ilerleme mümkün olur
(Gökalp, 1922: 1-5).
Ziya Gökalp’e göre Türkler hakkında yapılacak ilmi çalışmalardan
ilmi sonuçlar çıkarmak için öncelikle
muhtelif zamanlarda ne gibi medeniyet dairelerinden geçildiğine daha
sonra Ziya Gökalp’in fikirlerinde temel teşkil eden Türk kavminin hangi
medeniyet dairesine ait olduğunu (iptidai, imami, teşrii) görmek gerekir.
Bunları yapmak için kullanılacak kaynaklar tarih, kavmiyyat ve ihsaniyata
ait vesikalardır. Bu vesikaların hangi
zümreye hangi zamana ve muhite ait
olduğunu çıkarmak gerekir. Bunların
tespitinden sonra Türklüğü hangi istikamete yürütmek ve hangi vasıtaları kullanmak gerektiği belirlenebilir
(Gökalp, 1977: 16).
Halk arasında yaşayan ürünlerin tespitiyle bunların hangi gruplara
topluluklara ait oldukları açığa çıkabilir. Böylece medeniyetin hangi evresinde yer aldığı görülebilir. Bu evre
belirlendikten sonra nasıl bir halkiyat
yaratılabileceği konusu ortaya çıkar.
Bunun karşılığı da mefkûre birliğine
bağlı bir halkiyattır. Ziya Gökalp için
mefkûre bilim adamının en güçlü dayanağıdır. Gökalp, toplumsal gerçekleri evrim ve değişme ilkelerine göre
açıklayan batılı düşünürlere yakındır.
Alfred Fouillée’nin evrimci görüşleri
Gökalp’te de görülür. Fouillée, tinselhttp://www.millifolklor.com

cilik (spiritualisme) görüşünde olup
ülkü (ideal) taşımayan düşünceleri
benimsemez. Gökalp içinde maneviyat
ve ülkü toplumsal problemleri çözebilir. Mefkûresiz bilim adamı olunamaz.
Halk bilimine yönelik çalışmalarında
ve yöntemlerinde aynı görüş hâkimdir.
Halk ve havas ayrımının sonlanmasında esas alınacak olan mefkûre birliğidir (Uyguner, 1992: 30). Halk içindeki
zümreleşme mefkûre birliği ile yok
olur. Bu şekilde oluşturduğu şablon ile
yeni bir cemiyet yapısının temellerini
atar. Geçmişten gelen değerlerle yeni
eklenenleri örtüştürüp bir senteze
ulaşmayı amaçlar. Bunlar arasındaki
kaynaşma ve uyum ilerlemeyi getirecektir.
Ziya Gökalp’in fikirlerinin ve çalışma yönteminin oluşmasında ikinci
yaklaşım ulusallaşma ve bunun halk
bilimindeki tezahürleridir. Evrimci
yaklaşımda farklı olarak ulusçu yaklaşımlarda, toplumların ortak birleştirici ögesi olarak manevi değerleri esas
alması dikkat çekicidir. 19. yüzyılda
tüm dünyayı etkilemiş olan romantizm
akımı ve ulusal değerlere dönüş gayesi
Ziya Gökalp’in fikirlerinde etkin olan
ikinci kaynaktır. Alman halk anlatılarının tespit edilmesinde öncü olan J.
G. Von Herder’in görüşleri ile Gökalp
arasında bu bakımdan paralellik görülür. Herder’e göre Alman ulusunun
gelişimi ve ayakta kalması için millileşmesi bunun için de halk kültürünün zengin bir kaynak olarak kullanılması gerekmektedir (Çobanoğlu, 2002:
186 ). Herder ve Gökalp’in düşünce
sisteminde merkez olan ortak ruh ve
mefkûre birliği anlayışı dikkat çekicidir. Her ikisi de folklor alanına yönelik
çalışmalarını bu iki kavram üzerine
kurmuşlardır. Onun Herder’den ayrılan yanı folklor ürünlerini geçirmiş ol-
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dukları medeniyet daireleri üzerinden
değerlendirmektir. Gökalp, yukarıda
belirtildiği gibi, medeniyetler arası
birleşme ve uyumdan doğan yeni değerlerin oluşmasında folklorun önemi
üzerinde durur. Türkçülüğün Esasları adlı çalışmasında “hars” ve “tezhip”
üzerine söyledikleri dikkat çekicidir.
Ona göre hars millî kültürü karşılarken tezhip, milletlerarasılığı içeren bir
kavramdır (Gökalp, 1990: 104-107).
Tezhibin esası iyi bir terbiye almış olmak, aklî ilimleri, güzel sanatları, edebiyatı, felsefeyi, dini samimi bir
aşk ile sevmektir. Hars ise halkın gelenekleri, yapageldiği şeyler, örfler, sözlü ve yazılı edebiyatı, dil, din, ahlak,
ekonomi ve estetik ürünlerden oluşur;
millî kültürü karşılar. Gökalp’e göre
milletlerarasılık, hususî medeniyete
mensup milletlerin bütünü gibi düşünülmelidir. Bir cemiyetin millî kültürünün olması onun milletlerarası
olmasına engel değildir. Milletlerarasılık, bütün milleti kapsayan ortak
bir medeniyet, hem de her millete has
millî kültürlerden oluşan bir kültürler
koleksiyonudur. Milletler yalnız millî
kültüre ait eserlerle yetinmemeli, bunun dışında milletlerarası kültürlerin
ürünlerine de değer verip onlardan
zevk almalıdır. Gökalp’in folklora yönelik çalışmaları arasında masalların
yeniden düzenlenmesi, Dede Korkut
hikâyelerinin bireysel üslupla yeniden
kaleme alınması görülür. Geleneksel
motiflerin yanı sıra bireysel yaratımının sonucu ortaya çıkan ve öğretici
nitelik taşıyan çalışmalarının gayesi
yeni oluşacak medeniyetin temellerinin atılmasıdır. Başka bir deyişle Gökalp, halk edebiyatı ve folklor ürünlerine bir takım yeni kavram ve değerler
ekleyerek onları yeniden yazar. Amacı,
farklı medeniyet dairelerinden süzü-
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lüp gelen sözlü anlatıların öğreticilik
unsuruyla yeniden biçimlendirilerek
ortak ideal birliğinin sağlanmasıdır.
Yalnızca romantik bir yaklaşımla yeniden yazmak değil, halk yaşayışının
her alanına dair bilgilendirici, fayda
sağlayıcı bir düşüncenin sonucudur.
Her ne kadar bugünün folklor yaklaşımları içerisinde anlatıların dil, anlatım ve biçim özelliklerinin bozulması
kabul edilir görünmese de Gökalp’in
sosyal ve kültürel ilerlemede gerekli gördüğü bir olgudur. Bu anlamda
onun yaptığı çalışmalara iki ayrı koldan bakmak gerekir. Birincisi “Başlangıç- I Masallar” adlı yazısında orijinal, geleneksel masalların nasıl tespit
edileceğine dair görüşleri, ikincisi ise
metinleri yeni bir biçim ve üslupla
yeniden kaleme almasıdır. Bunların
ilki bugünün derleme ve çalışmalarında da aynı biçimde kullanılmaktadır.
Yazısında belirttiği gibi masallar derlenirken masalların ocaktan yetişen
özellikle kadınlardan kendine ait tabirleriyle birlikte alınmalıdır. Ağızdan
çıkan sözlerin her birinin bir değeri olduğundan, hiçbir değişiklik yapmadan
aktarılmalıdır. Masallar eski karakteri, eski mefkûreyi sağlayan eserlerdir.
Anlatan kişinin adı soyadı nerde yaşadığı, hangi sosyal çevrede yaşadığı gibi
kişiye ait bilgilerin de kaydedilmesi
gerekir. Bu sayede elde edilen masalın hangi topluluğa ait olduğu ortaya
çıkarılır (Gökalp, 1982: 267-270).
“Tandırname” adlı yazısında halk
medeniyetinin ilkel devirlerindeki birtakım inançların bugün yaşayanlarının tespitiyle Türk esatirinin bir araya getirilebileceğini belirtir (Gökalp,
1922: 8). Bu bakımdan evrimci görüşün ileri sürdüğü gibi, hatta F. Boas’ın
özellikle üzerinde durduğu gibi büyüsel ve ayinsel uygulamaların mitik ilhttp://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

kellerden uygarlara geçmiş kalıntılar
olduğunu ileri sürer. Türk mitolojisi,
Türk töresi, Türk medeniyet tarihi
alanlarındaki çalışmaları, köken olarak mitlerle ilgili görüşlerini verir.
Yeni Mecmua dergisindeki yazıları,
Millî Tetebbular Mecmuası ve Şair
dergisindeki makaleleri Türk mitolojisinin unsurları hakkında açıklamalı
bilgiler verir.
Gösterdiği bu yöntem bütün diğer
folklor ürünlerine uygulanabilir. Gökalp bu bilgileri verirken bir taraftan
da ilk defa derlemelerin hangi usulle
yapılacağına dair bir yöntem de belirtir. Gökalp’ten bugüne yapılan bilimsel derleme çalışmalarının hemen hepsinde bu yöntem kullanılır.
İkinci çalışma yöntemi olarak
değerlendirdiğimiz, eseri yazıya geçirirken sanatkârane üslupla yeniden
yazmak meselesi, onun yönlendirici, soyo-kültürel ilerlemenin yolunu
açıcı çabası ile açıklanabilir. “Nasreddin Hoca Hikâyeleri” adlı çalışmasında Türk halk hikâyelerinin bir
halk sanatkârı tarafından yazılması
gerektiğini vurgular. Ona göre Dede
Korkut, Yunus Emre, Dertli, Karacaoğlan, Gevheri’ye ait halk klasiği
sayılan eserlerin tezhip edilmesi gerekir. Sadece bunları tespit etmekle
yetinilmemeli, bunlar üslup sahibi sanatkarlar tarafından yazıya geçirilerek halk klasikleri arasına girmeliler
(Avşar, 1972:15-16). Eserlerin yazıya
geçirilirken anlatıların kendine has
niteliklerinin korunmasından ziyade
klasik eserlerin, Türk halk edebiyatının kaybolmak üzere olan kısmının,
korunmasına, tanıtılmasına ve eğitim,
ahlak, aile, ulusal değerler toplumu
ayakta tutan temel konuların yeni
bir mâşeri vicdan oluşturacak biçimde metinlere yerleştirilmesi amacına
http://www.millifolklor.com

hizmet eder. Gökalp halk anlatılarının
fonksiyonelliğini fark etmiş ve onları
bu yönleri ile de kullanmak istemiştir. W. Bascom’un belirttiği folklorun
işlevlerinden biri olan kültürün onaylanması ritüellerin ve kurumların
onaylanması, sosyal yapıya pratik bir
rehber gibi hizmet etmesi işlevini gören Ziya Gökalp’in folklor metinleri
bu yönleriyle değerlendirdiğini göstermektedir (Bascom, 2005: 140). Bir
masal, efsane, mit, destan vb. anlatıların halka ait değer ve kuralları içerisinde taşır. İşte bunların ön plana
çıkarılıp yaşatılması; gençlere, çocuklara kazandırılması gerekir. Bu amaca
uygun olarak halk kaynağından gelen
anlatıların şekil, üslup ve motiflerini
kullanarak manzum masallar, didaktik şiirler kaleme alır. Derlediği halk
kültürü ve edebiyatı ürünlerinin halk
yararına sunulabilmesi için bunların
“üslup sahibi” sanatkârlar tarafından
yeniden yazılması gerektiğini ileri sürer. Bu bakımdan sözü edilen kuramın
öncülerinden Grimm Kardeşler gibi
“metni tamir etme” yoluna gitmiştir. Çünkü Gökalp’e göre Türk töre
ve ahlakının sağlam biçimde oluşturulması için edebi ve folklorik anlatıların vatan, aile, çocuk, hürriyet gibi
temalarla zenginleştirilmesi gerekir.
Böylelikle bireysel konu ve durumlar
sosyal hayat zeminine çekilebilir. Ziya
Gökalp, folklor ürünlerine pragmatik
açıdan yaklaşmış, onların Türk milleti
için fayda sağlayan kısımlarını seçerek yazıya geçirme yoluna gitmiştir.1
Bu eserlerinde akıllı, cesur, güçlü, vatanını milletini seven kültürüne sahip
çıkan gelişmiş medeniyetleri benimsemiş kahramanlara duyulan ihtiyacı
dile getirir (Atnur, 2002:39).
Ziya Gökalp’in halk bilimine bir
diğer katkısı folklorun kadrosunu be-
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lirlemiş olmasıdır. Folkloru ilk olarak
tanıtan yazısında ayrıca folklorun/halkiyatın hangi ana kollardan oluştuğunu da belirtir. Bu sınıflama bugün için
oldukça sınırlı ve genelse de dönemi
için ileri bir bakış açısının ürünüdür.
Yaptığı sınıflama toplumsal organizasyonun parçalarını gösterir niteliktedir. Bunlar arasındaki organik
uyum ve dayanışma bütünsel olarak
halk kültürünün sağlam bir zeminde
devam ettirilmesini sağlar. Ziya Gökalp halkiyatı (folkloru) sekiz kısma
ayırır. Bunlar; “halk teşkilatı, halk
felsefesi, halk ahlakiyatı, halk hukukiyatı, halk bediiyatı, halk lisaniyatı,
halk iktisadiyatı, halk kavmiyatı” dır
(Gökalp, 1913: 107). Halk biliminin
hangi ana başlıklar etrafında çalışma yapacağını gösteren bu sınıflama,
derleme faaliyetlerinin hangi kollarda
yürütüleceğine dair de yol göstericidir.
Gökalp’ten sonra en kapsamlı sınıflamayı Türk Halk Bilgisi Derneği
gerçekleştirir. Arnold Van Gennep’ten
“Folklor” adıyla çevrilen yazı esas alınarak, yapılacak derleme çalışmalarında kullanılmak üzere halk bilimi
kadroları belirlenir (Gennep, 1939).
Bugünün detaylı sınıflamalarında etkin olan husus, daha önce Gökalp’in
üzerinde durduğu gibi kompleksleşen,
karmaşıklaşan cemiyet yaşamının her
alanına ait tespitlerde bulunulması gerekliliğidir. Halk yaşamının her
alanını, köy, kasaba ve kentli yaşam
biçimlerini ve folklorunu içine alan ayrıntılı sınıflamalardan biri, Sedat Veyis Örnek’e ait olup bugün yaygınlıkla
kullanılanıdır (Örnek, 2000: 17-20).2
Ziya Gökalp’in halk biliminin
yöntemine ve içeriğine dair yapmış
olduğu çalışmalar bir cemiyetin içinde
yaşayan her türlü kurum değer ve sistemi incelemeye ve hakkında sonuçlar
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çıkarmaya yöneliktir. Kısacası halk
kültürü, hukuku, ekonomisi, sanatı
gibi halk medeniyetini oluşturan tüm
alanlara ait değerleri tespit etmek ve
değerlendirmek, bunun sonucunda
ulusal değerler ekseninden kopmadan
uluslararası zeminde durulan konumun farkında olmak gerekir. Uluslararası zeminde medeniyetlerin kendilerine has niteliklerinin yanı sıra
onların farklılıklarını da görmek gerekir. Bugünün küreselleşen dünya koşullarında her ulusun kendi kimliğini
koruması tanıtması ve diğer kültür ve
medeniyetlerin arasında kendine bir
yer edinmesi çoğulcu bir bakış açısının
sonucudur. Aynı bakış açısı ve buna
bağlı izlenen yöntem Ziya Gökalp’te
hemen hemen yüz yıl önce görülür. Bugünün folklor çalışmalarında önemli
bir yer tutan Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması çalışmaları; küreselleşmenin yarattığı tek tipleşme, geleneksel kültürlerin unutulması, kültür sanayine egemen olan ülkelerin
başka ülkelerin kültürlerine yaşama
imkânı tanımaması, kültürel çeşitliliğin yok olmaya başlaması gibi tehlikeler karşısında koruyucu kalkan görevi üstlenmiştir (Oguz, 2009: 5-6). Bu
noktada SOKÜM sözleşmesi ile Türk
kültürü oldukça güçlü ve özgün nitelikleriyle uluslararası alanda varlığını
sürdürmek için yeni bir kanal bulmuştur. Gökalp’in karmaşıklaşan cemiyet
yapısı içinde Türk milletini ayakta
tutacak özgün niteliklerini ortaya koyacak unsurun halk kültürü olduğuna
yönelik görüşü geçerliliğini korumaya
devam etmektedir. SOKÜM’ün belirlediği halk bilimi kadroları ile Ziya
Gökalp’in belirlediği halk bilimi kadroları arasında fikrî zemin bakımından birliktelik olduğu görülür.
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Sonuç
Türkiye’de halk biliminin kurucusu, öncüsü olarak kabul edilen Ziya
Gökalp’in alanla ilgili yaklaşım ve
metotlarını oluştururken temel aldığı
paradigmaları görmek, bugünün halk
bilimi çalışmaları açısından önemini
korumaya devam eder. 20. yüzyıl başında tüm dünyada etkili olan sosyokültürel evrim görüşü ve uluslaşma
hareketleri Ziya Gökalp’in yeni devletin kurulmasında ve yaşanan buhranlı
dönemden kurtulmakta çare olarak
görür.
Evrimci görüşe göre insanlık basitten karmaşığa doğru giden bir çizgi
üzerinde gelişim gösterir. Bu nedenle
dünya üzerindeki medeniyetlerin gelişim düzeyleri birbirinden farklıdır.
Farklı medeniyet daireleriyle ya da
başka dış etkenlerle karşılaşıldıkça
toplum, fertlerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde şekillenir, çeşitlenir. Ortaya çıkan kompleks
yapıdan ilerleme sağlayacak bir güç
doğabilmesi için halk ruhunun özümsenmesi gerekir. Gökalp’in sosyolojik
yaklaşımının temelinde de bu görüşler
bulunur. Halk arasında yaşayan ürünlerin tespitiyle bunların hangi gruplara topluluklara ait oldukları açığa çıkabilir. Böylece milletin, medeniyetin
hangi evresinde yer aldığı görülebilir.
Bu noktada halk bilimimin özellikle sözlü edebiyat ürünlerinin tespiti
önem taşır. Ulusçuluk akımıyla birleşen bu görüşler Gökalp’in hem halkın
toplumsal değişme ve ilerlemedeki rolünü hem de ulusal kimliği oluşturma
ve yaşatmadaki etkisini ortaya koyar.
Ona göre Eski Türk toplulukları geçmişten bugüne farklı medeniyet daireleri ile karşılaşma sürecinde
kendi ulusal kimliğine özgü bilgi ve
değerleri işlenmiş kültür unsurları
http://www.millifolklor.com

ile yani, dünya genelinde kabul görmüş sanat, edebiyat, ahlak değerleriyle özümsemedikçe terakki gerçekleşemez. Gökalp‘e göre ulusların kendi
içinde, yalnız kendi kültürel değerlerine bağlı olarak yaşaması ilerlemede yeterli olamaz. Bu nedenle halk
bilimini ve ona ait konuları yeniden
halk arasında canlandırmayı amaçlar.
Bir yandan geçmişin kültürel zenginliklerini taşıyan eserleri, olduğu gibi
kayda geçirme çalışmaları yapar bir
yandan da işlenmiş halk kültürü unsurları olarak kabul edebilecek, halk
kaynağından gelen motifleri, üslup ve
biçim özellikleri üzerine didaktik, bireysel eserler yazar. Bu şekilde yerel
değerlerden ulusal değerlere, ulusal
değerlerden uluslararası değerlere
ulaşmaya imkân sağlanabilecektir.
Bu ilerleme çizgisinin her aşamasında
varlığını koruyan ortak ideal birliği
(mefkure) halkı bir arada tutan merkezi güç olarak görülür.
Ziya Gökalp’ten sonraki folklor
çalışmalarına genel olarak bakıldığında uzunca bir dönem onun belirlediği
çizginin ötesine geçilmediği görülür.
Özellikle halk bilimi ürünlerinin tespitine yönelik çalışmalar Gökalp’in belirlediği ölçütlerin dışına çıkmamıştır.
Hatta yapılan çalışmaların yalnızca
derlemelerden ibaret olduğu görülür.
Tespit edilen malzemenin inceleme ve
değerlendirmeden yoksun olması, yöntem bakımından Gökalp’in bir adım
gerisinde kalındığı söylenebilir. Ancak
1940’lı yıllardan itibaren üniversiteler
tarafından yönlendirilen folklor çalışmaları yöntem ve kuramlar zenginleşmiş, alana dair akademik gelişme
sağlanmaya başlamıştır.
Halk biliminin zaman içinde ne
yöne evrildiğini, başlangıç noktasında
folkloru ayakta tutan Türk ulusçuluğu
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fikrinin yenidünya koşullarında aldığı
görüntüyü anlamak açısından geçmişin olay ve olguların hafızada tutmak
gereklidir. Bugün, folklor çalışmalarını yürüten devlet kurumlarının sayıca
azalması ve özel derneklerin bu görevi
üstlenmesi dikkat çekici bir husustur. Üniversiteler dışında, halk bilimi
çalışmalarının yeniden şahısların ve
bireysel organizasyonların idaresine
geçmesi geçmişteki ulusçu yaklaşımın küreselleşme olgusu içinde yeni
bir anlam kazandığını göstermektedir. Yeni dünya koşullarının getirdiği
olumsuzluklardan biri olan kültürel
çeşitliliğin kaybolması tehlikesi geçen
yüzyılın başındaki Türk milliyetçiliği
anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmış görünmektedir. Yalnızca Türk
kültürünün ve folklorunun kendi iç
dinamikleri çerçevesinde ele alınmasıyla yetinilmemekte ayrıca yaşayan
folklorik değer, kavram ve oluşumların uluslararası alanda kendine yer
bulması çabası sürdürülmektedir.
Kültürel değişim ve gelişimin karmaşıklaşan yapısı içinde Gökalp’in de
vurguladığı gibi Türk halkına özgü niteliklerin yeni işlevlerle halk geneline
yayılması aynı zamanda farklı medeniyetlerin kendine has niteliklerinden
haberdar olmak insanlığın ve medeniyetlerin gelişme çizgisinde başlıca koşuldur.
NOTLAR
1 Ziya Gökalp’in kaleme aldığı destanlar, şiirler, manzum masallar için bkz. Fevziye
Abdullah Tansel, Şiirler ve Halk Masalları
- Ziya Gökalp Külliyatı-1, Ankara 1989. Rıza
Filizok, Şiirimizde Halk Edebiyatı Tesiri
Üzerine Notlar, Ege Üniversitesi Basımevi,
İzmir,1991.
2 Halk bilimini kadroları ile ilgili çalışmalar
için bkz. Metin Karadağ- Azat Kaya; Halk
Bilimine Giriş, Akademi Dergisi Yayını,
1995.
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ESKİ TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNDEKİ
“KUT” VE “KARGA” KAVRAMLARI
The Concepts of “Kut” and “Crow” in Ancient Turkic People’s Worldview

Nurbolat BOGENBAYEV*
Aydın CALMIRZA**
ÖZ
Makalede eski Türklerin geleneksel dünya görüşündeki “kut” kavramı mitolojik ve arkeolojik
açıdan değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kut kavramı Türklerin dünya görüşünde, yaşamında ve aile
gelişiminde önemli rol oynamıştır. Kut kelimesi sadece bereket-birliğin, zenginliğin ve baht-rızkın ifadesi değil, aynı zamanda Tanrı’nın lütfu olarak düşünülmüştür. Kut kavramının ikinci bir anlamı da
onun, insanın canı ve ruhu olarak da düşünülmesidir. Türk milletleri Kut kelimesini özel isimlerin
kökü olarak da kullanmışlardır (kutun isimleri de olumlu şekilde etkileyeceğine inanmışlardır): İlteriş Kutluğ Kağan, Kutluğ-Demir, Kutan (Kıpçak Hanı Kotan), Kuttuk-Seyit, Kutum-Nazar, Kutpan, Kuttu-Bek, Kutluğ Boyla Tarhan vs. Ayrıca, “kut” kavramı herhangi bir kuş ile ilişkili olarak
da değerlendirilebilir. Çünkü Türk halklarında “kutu uçtu”, “kut kondu” veya “baht kuşu kondu” gibi
deyimlerin olduğu bilinmektedir. Acaba o hangi kuş olabilir? Kut kavramı ile ilişkili olan kuşun karga
olduğunu Türk halklarının sözlü edebiyat ürünlerinde ve folklorunda görmekteyiz. Ayrıca, karga ile
araştırma konumuz olan kut kavramının anlamsal yakınlığını gösteren bilgilerin (atasözleri, deyimler
ve sıfat tamlamaları) başlangıçtaki anlamının eski Türklerden günümüze kadar değişmeden ulaştığını
da görmekteyiz. Makalede yukarıda bahsedilen meseleler yeni kaynaklara dayanarak kapsamlı bir
şekilde araştırılacaktır. Araştırma Paleoasya halkları (İtelmenler, Koryaklar), Evenkiler, Kızılderililer
ile Orta Asya Türklerinin yanı sıra Eski Çin halklarının mitolojilerini de kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kut, Eski Türk Dünya Görüşü, Tanrı, Karga, Kutlug.
ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the concept of “kut” from the mythological and archaeological aspects, which is contained in the traditional worldview of ancient Turkic peoples. The word
“kut” played an important role in the worldview of Turks, in their manner of the life, in the development of the family. The kut is not only a sign of wealth, abundance and unity, but also is considered as
a gift of God. And the second meaning of the word is the human soul and spirit. Turkic people used the
lexeme “kut” as the root of the personal names to give them an omen: İlteris Kutulug Khan, KutlukTemir, Kutan (Kotan is king of Kipchak), Kuttuk-Seyit, Kutum-Nazar, Kutpan, Kuttu-Bek, Kutlug
Boyla Tarhan, and so on. Also, we can consider the concept “kut” in association with the concept of a
bird. Because it is known that Turkic people have kept idioms like “kutu ushtu”, “kutu kondy” or “bahyt
kusu kondy”. What kind of bird could it be? In addition, the conception of equal meaning of “kut” and
“crow” (proverbs and phrasal verbs) has come down to us from the period of old Turkic people keeping
to its semantic meaning and this made a support to the novelty and topicality of the paper.This article
is aimed to explore in detail the above-mentioned issues with the help of new resources. The research
work covers mythologies of Paleoasian people (İtelmens, Koryaks), Evenkeys, North American Indians,
Central Asian Turks, and also ancient Chinese people.
Key Words
Kut, Worldview of Ancient Turkic People, God, Crow, Kutlug.
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Giriş
“Kut” – Türk halklarının geleneksel dünya görüşünde kutsal bir kavramdır. Eski Türk Sözlüğü’nde “kut”
kelimesi bir baht, zenginlik, rızık anlamına gelir (Drevnetyurkskiy slovar
1969:471). Talat Tekin’in “Orhon Yazıtları” kitabındaki sözlükte kut talih,
Tanrı’nın lütfu - olarak anlatılır (Tekin 2003:106). Eski Türklerde “kut”
kelimesi şu anlamları belirtmiştir: 1)
can, ruh; 2) baht, uğur, başarı, rızık; 3)
yücelik, mertebe; 4) gerçeğe ulaşmak,
aydınlanmak, 5) sevinç (Kazakistan
Ulttıq Entsiklopediyası 2004:149).
Buna ilişkili insan ve hayvanların, bitki oluşumun, yaradılış kanunlarının
bütün temelleri ve tüm yaradılış büyü
ruhlara bağlı, yani kut’a muhtaç diye
anlaşılmıştır. Kut Tanrı’dan gelmiş
ve halk hükümdarları “Kut konmuş
insanlar” olarak düşünülmüştür (Jean-Paul Roux 2011:90-92). Eski Türk
dini-mitolojik dünya görüşü içerisinde
oluşan kut kavramı sonradan Türk
bozkırında mutasavvıflar ile gelişerek,
zenginleşmiştir ve doğal-nefsi ölçüyle
sınırlanmayıp büyük uygarlık derecesine ulaşmıştır. Yusuf Has Hacib’in
“Kutadgu Bilig” eserinin adı Türklük
olmuş kut kavramının İslamlık etkisiyle değişmesinin delili olabilir. Böylece tarihsel gelişim sürecinde kutun
kökeni Allah’tan gelen kutsal nur, güç,
tüm iyilik, bereket olarak yeni bir anlamları da benimsemiştir. Buna örnek
olarak Kazak Türklerinin geleneksel
dünya görüşü ve adetlerinde kutla ilgili eski mitolojik, Tanrılık ve tasavvuf kavramlarının bir biriyle bağlantılı olduğunu dile getirebiliriz. Halk
adetlerinde kutun tarzı ve görünüşü
çeşitli olarak ifadelenmiştir. Örneğin,
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bir aile şöhretinin artmasını aileye
gelen kutla ilişkilendirilmiştir. Yani,
kut “insanın başına konan bir “Baht
kuşu” (ba+kut qusı) olarak belirtilmiştir (Kazak Tilining Tüsindirme
Sözdigi 2008:104). Benzer örneği Prof.
Dr. Hikmet Tanyu’nun “İslamlıktan
Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı” eserinden alıntılayarak şöyle sunabiliriz:
Karahanlı Türklerinden olan Kaşgarlı Mahmut, Divan-ü Lügatit Türk’te:
“Kut, kutlulug, Kutluk” demekte ve:
“Kut Kuwıg berse idhim kulınğa
Künde işi yükseben yokar agar”
“Tanrım bir kuluna kutluluk ve
ululuk verirse, hergün onun işi yükselir” (Tanyu 1980:74).
Kut kelimesinin çeşitli anlamları
yanında kutsallık, ilahi kudret, mutlu tanrısal güç, v.b. açıklamaları biliniyor. Bu kelimenin diğer dillerdeki
Sami Kaduş, kadeş, Kudüs, Mukaddes
v.b. anlamları yanında, Tanrının 99
adından (Esma -el Hüsna) birisi de El
Kuddus’ tür (Tanyu 1980:78).
Bu çalışmada öncelikle kutun
Yakut ve Kazak Türklerinde “can” ve
“ruh” anlamlarında tanındığı şekliyle
ele alınacaktır. Sonradan da bir baht,
zenginlik, rızık anlamıyla irdelenecek ve kut ile kuduk kavramlarının
anlamsal yakınlıkları dile getirilecektir. Ayrıca kutun Türk isimlerindeki
yansıması da incelenecektir. Mitolojik
kaynakların temelinde kut ve karga
sembolleri arasındaki ilişkiler üçüncü
alt başlığın konusu olacaktır.
Kutun “Can” ve “Ruh” Anlamlarıyla Kullanılması
Kut, bütün canlı varlıkların canıdır (Kirişçioğlu 2010:1). Türk halklarının biri olan Yakutların dünya
görüşünde insanın üç kutu olduğu
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bilinmektedir. Bunlar: Buor-Kut (YerKut), Salgın-Kut (Hava-Kut), İcaKut’tur (Sahib-Kut veya Ana-Kut).
Ölmek üzere olan bir Yakut insanı
“kutum”, “surum” (oh canım) diye
can acısını belirtmiştir (Troçanskiy
1902:72). Bu alıntıdan Yakutların
kutu, Tanrı ve onun verdiği can anlamında kullandıklarını görmekteyiz.
İnsan öldüğünde kut (can) veren Tanrı
canı geri alıyor anlamı bulunmaktadır.
Örnek olarak “Kutun-sürün xamnattım (ürgüttüm) yani “onun mevcudiyetini sarstım (korkuttum) (Kirişçioğlu
2010:1). Yakutların inancındaki İcaKut (Tanrı-Kut) Kazak Türklerinde
“Zare-Kutu” olarak karşımıza çıkar.
Örneğin, Kazak Türklerinde korkmuş
insan “Zare-qutım qaştı” diyerek can
korkusunu anlatır.
Eski Türklerin gelecek nesillerinden olan Kazaklar bir şeyden çok
korktuğu zaman korkularını”zarem
qalmadı, qutum qaştı”, yani zare-kutum kalmadı, canım çıktı diye ifade
etmişler. Kutun bu anlamı Kazak
Türklerinde sonraki yüzyıllarda da
kullanılmış olup anlamı değişmemiştir. Örneğin, “Süyünbay’ın1 dilinen
kutu kaşmış olan Tezek Töre2 şairi
sözünden yanıltmak için Arka’dan3
Tübeğ’i çağırmıştır” (Coldasbekov
2012:153). Burada “kutu kaçmış” kavramı, Tezek Töre’nin çok korktuğunu
belirtmektedir. 19. yüzyıl Kazak Edebiyatından alınan bu alıntıda kutun
can anlamında kullanıldığını görmekteyiz.
Evenki dilinde de “kutu” kelimesi vardır, onun anlamı da “canı” hem
de “bahtı” belirtmektedir. (Vasileviç
1958:225). G.M.Vasileviç kendisinin
Evenki-Ruşça Sözlüğü’nde can mana-
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sındaki kutu kelimesinin Tunguz dil
grubunun Nigedal ve Solon dillerinde
de aynı anlamda rastlandığını söylemektedir.
Kut’un “Baht”, “Zenginlik”/
“Devletli” ve “Rızık” Anlamlarında Kullanılması
Yukarıda bahsi geçenlerden yanı
sıra, “kut” kavramının baht, zenginlik
ve rızık anlamında da kullanıldığını
belirtmiştik. Kut kelimesinin bu anlamlarla ilgili birkaç sıfat tamlamaları
ve deyimleri mevcuttur. Örneğin, kutlu mekân (yeni mekânınız kutlu/hayırlı olsun), kutlu yer, kutlu yurt (kutlu
ülke), kutlu misafir (kutlu misafir
gelirse koyun ikiz doğar), kutlu gelin,
kutlu adım (yeni adımın kutlu olsun),
kutluyorum vs.
Türk dünyasında kut kelimesi
varlığın, rızık, baht ve bereketin işaretidir. Kut kelimesine Orhon Abidelerinde de karşılaşılır. Kül Tegin
yazıtının Güney yüzünde: “Tengri
yarlıkadukın üçün, [ö]züm kutum bar
üçün, kağan olurtum” yani “Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum
üçün, kağan oturdum” şeklinde dile
gelmektedir (Ergin 1996). Kül Tegin
yazıtının Doğu yüzünde: “Anda kisre
tengri yarlıkazu kutum bar üçün ülügüm bar için ölteci budunung tirgürü
iğittim. Yalıng budunung tonlug çıgary
budunung bay kıldım. Az budunung
öküş kıldım” (29. satır.) Yani: “Ondan
sonra, Tanrı bağışlasın, devletim var
olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım” (Tanyu 1980:75) demektedir. Bu
alıntılardaki kut “devletli”, manasında
varlığı açıklamaktadır. Ayrıca, Bilge
Kağan yazıtının Kuzey yüzünde de:
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“Tanrı bağışlayıp, kutum-bahtım olduğu üçün ölümcül halkımı dirilttim”
diye yazılmıştır (Coldasbekov, Sartkocaulı 2005:188, 258). Bu yazıtlarda
kutum-bahtım diye gövdemde canım,
başımda bahtım olduğu için, az halkımı yaşatabildim diye “kutu” Tanrı’nın
hediyesi olarak anlatmıştır.
Kül Tegin anıtında “Iduk Ötüken”
kavramı ile karşılaşılır (Coldasbekov,
Sartkocaulı 2005, 257). Örneğin, “Iduk
Ötüken y[ış bodun bardığ. İlgerü barığma]”, Eski Türkçeden günümüz
Türkçesine aktarılması: Kutsal Ötüken dağları halkı, (yerini yurdunu bırakıp) gittin (Tekin 2003:44-45). Araştırmacılar “Iduk” kelimesini kutsal
ve mukaddes olarak belirtmişlerdir
(Ergin 1996). Tabi ki, bu aktarma kelimenin anlamını bozmuyor, fakat kutsal yerine kutlu (kutlu Ötüken olarak)
diye aktarılması daha doğrudur. Yani
kutlu Ötüken demek daha uygundur.
Çünkü kutlu kelimesi Türk halklarındaki bütün iyilikleri içeren benzersiz
bir kelimedir. Ötüken Türk Kağanlarının, Türk halklarının kutlu mekânı
sayılmıştır. Bununla ilgili Bilge Kağan yazıtında “Türk Kağanı Ötüken
mekânında oturursa, (o zaman) halkına kaygı yoktur” diye, Ötüken’i güvenli, kutlu bir yer olarak özellikle belirtmiştir (Coldasbekov M., Sartkocaulı
K. 2005, 190). Kutlu (Iduk) Ötükende
oturulursa bereket içinde yaşayacaklarına inanılmıştır. Göktürk dünya
görüşünde “Iduk yiri-subu” kutlu olarak sayılmıştır, buradaki yiri-subu
(ıduk yiri - kuduk) dedikleri de kuduksu’dur.
Eski Türk Sözlüğü’nde kuduk
(kuyu) kelimesi de vardır (Drevnetyurkskiy slovar 1969:463). Günümüz-
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deki Kazak Türkçesinde kuyu eski
Türkçeden değişmeden kudık (quduq)
olarak söylenmektedir. Bu kuduk kelimesinin kökünün kuttan alınması
mümkündür. Çünkü kuduktaki (kuyudaki) suyun – hepimize belli olduğu gibi – insan hayatında çok önemli
bir değeri vardır. Kut kavramı da
Türklerin anlayışında yaşam için su
kadar hayati öneme sahip olduğu, bu
iki kavramı anlam açısından bir araya
getirmektedir. “Kuduk” ile “kut” kelimelerine dil analizini yapan Prof. Dr.
Mağripa Eskeeva şunu dile getirmektedir: “Kud(ık)” ≈ Kut(ı) kelimelerinin
terkibinden t ≈ d ses kombinasyonunu
görmekteyiz, taklit sisteminde t, d seslerinin ideofonlu özelliği açık görünmektedir” (Eskeeva 2011:320). Kuduk
kelimesindeki kud/kut ile k‑udık/
kut‑ıdık -ın Orhon Yazıtlarındaki
“Iduk yiri-subu” bağlantılarını karşılaştırabiliriz. Türk dillerindeki «u(ұ)»
ve «ı» harfları bazen bir anlamda kullanılabilir, örnek olarak, «Umay» kelimesi bazen «Imay» şeklinde de söylenir
(Potapov 1973:265-286). Sunduğumuz
örneklerde “Kut” ile “Kuduk” kavramlarının anlamsal yakınlıkları görünmektedir.
Eski Türkler kut kelimesinden kişi isimlerini ve unvanlarını da
oluşturmuşlar: İlteriş Kutluğ Kağan,
Kutluğ-Demir, Kutan (Kıpçak Hanı
Kotan), Kuttuk-Seyit, Kutum-Nazar,
Kutpan, Kuttu-Bek, Kutluğ Boyla
Tarhan, Kutluğ Bek, Kutluğ Buka,
Kutluğ Tona (Drevnetyurkskiy slovar
1969:473). Bunların çoğu çeşitli zamanlarda yaşayan tarihi şahıslardır.
Eski Türk Kağan ad ve unvanları bakımından kut kelimesi devlet
bulma, devlet idare etme yetkisinin
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Tanrı’dan ilahi bir kuvvet olarak bahşedilmesi şeklinde ifadesini bulmaktadır. “Kut” kelimesinin “Tanrı’nın
vermiş olduğu devlet idare etme yetki
ve şansı” anlamında kullanıldığı, Türk
Kağanları’na ait bazı unvanları şöyle
sıralayabiliriz (Tanyu 1980:75):
Göktürkler’de:
İlteriş Kutluğ Kağan (682-693)
İkinci Doğu Türk Kağanlığı’nın temelini atan tarihi bir şahıstır. O elli
yıl Çin baskısı altında olan halkına
(Türk Budununa) özgürlük, varlık
ve kut-bereket getiren ulu kağandır.
Kağan Anıtı Moğolistan’ın Bulgun
bölgesindeki Bayan agt sumunui Şivet-Ulan Dağı’nın tepesinde bulunmaktadır (Coldasbekov M., Sartkocaulı K. 2005:69). İlteriş Kutluğ Kağan
Çin kaynaklarında “Gudulu” adıyla
çok tanınmıştır (Kayırken 2010). Tarihi kaynaklar ve Orhon Abidelerinden
Kutluğ Kağan’ın halkına kutlu bir kağan olduğu bilinmektedir. O Çin tahakkümüne karşı kullanılan iki teşebbüsün tecrübelerinden faydalanarak
farklı bir strateji uyguladı. Diğerleri
gibi Çin’in kuzeyinde onlara yakın bir
yerde durmadı ve kuzeye atalarının
eski merkezi olan Ötüken’e gitti (Taşağıl 2012:302-303). Kağanın “Kutluğ”
ismi halkını Tabgaçlar’ın baskısından
kurtarıp, Türk kabilelerini kutlu Ötüken ve kutsal Çogay-Kuz’a yerleştirerek, halkının şükranlarını alan, birine
- Kağanımız “kutlu oldu” diye “Kutlu
han” olarak - halkının verdiği şanlı bir
ismi olabilir. Dolayısıyla, Ural Altay
dil ailesindeki Tunguz dilleri grubunun Evenki dilinde “kutuçi” kelimesi
şanslı, mutlu, kutlu olan anlamına
geldiğini de belirtmemiz gerekmektedir. (Amurskiye evenki 2003:228).

http://www.millifolklor.com

Dolayısıyla İlteriş Kutluğ Kağan’ın
unvanı “Memleketi – ili derleyen, Tanrı tarafından devlet idare etme şansı
ve yetkisiyle donanmış” anlamındadır
(Tanyu 1980:75);
Bilge Kutluğ Kağan (734-741)
Göktürkler’in son kağanlarındandır.
Unvanı “Bilgili, Tanrı tarafından devlet idare etme şansı ve yetkisiyle donanmış kağan” anlamındadır (Tanyu
1980:76);
b) Türgiş Hânedanı’nda: İletmiş
Kutluğ Bilge Kağan (740-742);
c) Uygur Kağanlığı Dönemi: Kutluğ Bilge Kül Kağan (745-746) - Uygur Kağanlığı’nı kuran Uygur kağanı;
Alp Kutluğ Bilge Kağan (789-790); Ay
Tengride Kut Bolmış Külüg Bilge Kağan (790-795); Ay Tengride Kut Bolmış Alp Bilge Kağan (808-821); Tengride Kut Bolmış Küçlük Bilge Kağan
(821-825);
ç) Turfan Uygurları’nda: Turfan
Uygurları’nın ilk Kağanı Pang (Menglig) Tigin’in (856-?) unvanı: Ulug Tengride Kut Bolmış Alp Külüg Bilge Kağan idi. Bu uzun unvanın manası da
Büyük Tanrı’dan talih bulmuş, savaşçı, çalışkan, bilgin kağan anlamındadır (Tanyu 1980:76).
d) X. yüzyılda: Künay Tengride
Kut Bolmış, Ulug Kut ormanmış, Alpın, Erdemin, İl Tutmış, Alp Arslan,
Kutlug, Bilge Tengri Han: yani “Güneş ve Ay Tanrısı’ndan devlet idare
etme şansını bulmuş, büyük bir talihle
tahta çıkmış, kahramanlığı ve erdemi
ile memleketi idare etmiş, Alparslan,
Kutlu Bilgin Kağan, anlamındadır”
(Tanyu 1980:76).
Prof. Dr. Hikmet Tanyu bu Eski
Türk Kağanlarının adlarında ve unvanlarında rastlanmış kut, kutluğ ke-
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limelerini “Tanrı tarafından kutlulanmış, şereflendirilmiş “anlamında izah
etmiştir. Yani kut kelimesinin Türk
Hakanları’nın unvanı olarak kullanılmasında temel düşünce “Tanrı’nın devlet idare etme yetkisini vermesi”dir.
Türkler, devletin Tanrı tarafından
verildiğine, millet ile Kağan’ın durumunun Tanrı tarafından yaşandığı
ve tayin edildiğine inanırlardı (Tanyu
1980:76). Bu konsepteki ortak fikri
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in eserinde
de görmekteyiz: “Eski Türk dilinde
devlet, sözü; Türkçe ‘kut’ anlayışıyla
karşılanmıştır” (Ögel 2010, II:559)
Kut ve Karga
Sembollerinin İlişkileri
Eski Türk dünya görüşünde kutsal sayılmış “kut” anlayışının uçmak,
konmak gibi özellikleri onu soyutluktan somutluğa döndürerek bir kuşla
ilişkilendirir. Kuş denen yaratığın
Türk dilinde ayrılmaz özelliği uçmaktır (Akalın 1990:40). Proto-Türk geleneklerinde Garuda, Simurg, Tuğrul,
“Kara-kuş” - kartal gibi mitolojik kuşlar bulunmuş ve kutsal sayılmıştır
(Ögel 2010, II:545). Türk dünya görüşündeki kuşların önemi üzerinde çok
sayıda araştırmalar yürütülmüştür.
Ama kuşların kut anlayışıyla bağlantılılığını inceleme ele alınmamıştır.
Bu aşamada kut ve kuş (karga)
kavramlarını birlikte mümkün olduğunca karşılaştırarak incelemekte
fayda var. “Karakargayı “kut” kavramı ile özdeştirmemiz nasıl olur?” diye
bir fikir doğabilir. Kut kavramının uçmak yeteneği “kut” mifonimin “kuş”
kelimesiyle bağlamaya yönlendirmektedir. Eski Türklerin dünya görüşünde
ölen insanın ruhunun uçup gitmesine
inanılması da bu nedenle oluşmuş ola-
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bilir. Kut, kus monosillablarının ilk
kökü “Ku” olabilir ve -t, -s ek olarak
ayrı anlamları sağlamaları mümkün
(Eskeeva 2011:211).
Nitekim, neden Kazaklar en yakın insanlarına “karğam”, “karğacım”
diye hitap ederler? Kazak bozkırlarında kargadan da başka güzel kuşlar bulunur. Ancak, sözlü ifadelerde
“karğam”, “karğacım” diye başka kuş
adları ile adlandırılmış kavramlara
rastlanmamaktadır. Bunun sebebi
nedir? Göktürklerde “karga” kutsal
bir kuş – totem olmuştur (Seydimbek
1997:222). Karga güzelliğin işareti
değil, sonsuzluğun, tokluğun, derin
düşünceliliğin sembolü haline gelmiştir. Kazaklar bir kişiye darıldıklarında bir birine “bizim de elimize karga
seslenir” yani bizi de Tanrı bağışlar
veya elimize kut gelir diye, içlerinden sitem etmişlerdir. Genel olarak,
karganın Türk halklarından, özellikle
Kazak halkının dünya görüşüne yakın
kuşlardan biri olduğu bilinmektedir.
Sadece Kazak halkında karga ile ilgili
birçok deyimle karşılaşabiliriz. Örneğin, karga köklü Kazak (İnsan insana
akraba, halklar da birbiri ile bağlantılı denen anlamına gelir) veya kargam,
kargacım (bu kavram en değerli, yakın insanlar arasında söylenir), Karga
boylu Kaztuğan (Karga boyundan gelen Kaztugan isimli halk şairi), karga
adım yer (çok yakın yer) vs.
Kut kavramı ile ilişkili olan kuşun
kurtarıcı karga olduğunu Türk-Moğol
ve Proto-Türklerin sözlü edebiyatı
ürünlerinden görülmektedir: Oyratlardaki “Jangar’ı kurtaran karga”; “Mancur Kağan’ı ölümden kurtaran karga”;
“Vusunların kralı Kunmo’yı kurtaran karga” v.s. Karganın kutsallığını
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anlatıcı inançlar da söz konusu iki
kavramın yakınlığını kanıtlayabilir:
“karga – yılbaşının habercisi”; “karga – Tanrı’nın Elçisi”; “karganın ele
seslenmesi”; “karganın uçtuğunda
insanın oturması” v.s. Ayrıca, karga
ile kut kavramının anlamsal taraftan
yakınlığını gösteren bilgilerin (atasözÜ ve deyimler) başlangıç anlamının
Eski Türkler’den günümüze kadar değişmeden ulaştığını da görmekteyiz:
“qarğaday bolıp” – karga gibi olarak;
“qarğaday kezinen” – karga çağından;
“bizding qolımızğa da qarğa sanğır” –
bizim elimize de karga seslenir; “Karga boylu”; “karga adım”; “qarğa cündi
qattas, üyrek cündi ottas” – akrabalık;
“qarğa tamırlı” – karga kökenli v.s.
(Seydimbek 1997:222).
Sakalar’dan varlığını sürdüren
desenleme sanatı günümüzdeki Kazak
Türklerinin el sanatında kendi yansımalarını göstermektedir. Bugünkü
Kazak el sanatında “Tumar”, “Su”,
“Tuyıq”, “Qaşqar müyiz” diye adlandırılmış desenleme türleri sırasında
“Qarğa tuyaq” (Karga pençe) türünü
de rastlamaktayız. “Karga pençe” desenlemesi kutu korumak amacıyla yapılar ve karga sembolünün kutu korumasına inanılır (Seydimbek 1997:222).
Kut ile karga sembolleri arasındaki mitolojik bağlantıyı ispatlamak
için çalışmayı sadece Türk halkların
dünya görüşüyle sınırlanmamak gerekmektedir. Onun için çok eskiden
Türklerle komşu olan Tunguz dil grubundaki halkların folkloru da incelenmelidir. Tunguz dil grubundaki Kamçatkalılar, yani Sibirya halklarının
biri İtelmenler dünya görüşünde kut
kelimesine ses bakımından çok yakın
olan “kuth” sözcüğü vardır. “Kuth”
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kelimesinin manası “karga” demektir ve tercümesi “kap-kara” anlamına
gelmektedir (Kruşanova 1990:140).
İtelmenler’de bu kelimenin “kuthu”
ve “kutha” gibi versiyonları da vardır.
Karga İtelmenler’in totemi (kuthu) olmuştur ve onların kökü olarak sayılmıştır. Şu kaynağa göz atalım: “İtelmenlerin dünya görüşünde ruh ebedi
sayılmış. Onların inancı tek Tanrılıktan oluşmamıştır. İnançlarına göre,
kendilerini kargadan yani Kutha’dan
türetirler” (Kruşanova 1990:139). A.İ.
Kruşanova’dan sunduğumuz bu parçanın devamında: “Kutkha’nın kargayla karşılaştırıldığı bu gerçek, onun
totem kökenini göstermektedir” dediği
karganın tanrısal özellikleri taşıdığını kanıtlıyor (Kruşanova 1990:140).
İtelmenlerin dünya görüşünde Kuthu,
dünyayı yaratan mitik karga (kuş) ve
Yaratan Tanrı olarak sayılmıştır. Bu
kaynak Kazaklar’daki “Qarğa tamırlı
Qazaq” (Karga kökenli Kazak) diyen
deyimi hatırlatır. Kazak sözlü edebiyatının eski ürünlerinden olmuş bu
deyim Kazakların da kargadan türediğini anlatıyor. Coğrafi sınırları kesişmeyen ve genetik olarak çok yakın
olmayan Kazakların ve İtelmenlerin
dünya görüşündeki bu ortak karga
kavramını iyice incelememiz gerekmektedir.
Söz konusu halkın bir özelliği
de, folklorlarının gelişmiş ve mitolojik efsane-hikâyelerinin çok olmasıdır. Efsanelerdeki ana karakterin
çoğunun “Kutha” olduğu görünmektedir. İtelmenlerin dünya görüşünde
dünya modeli üç kattan oluşur: gök,
yer ve yer altı dünyası (Drevnetyurkskiy slovar’ 1990:149). Yukarı dünya
“Kutha’ya” ait olmuş, orta ve alt dün-
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yaya Pilyaçuç ve Gaeç hükmetmiştir.
Yukarı dünyanın Kutha’ya ait olduğunu dikkate alırsak, Türk halklarının
dünya görüşündeki Tanrı-Kut’un ya
da Can-Kut’un gökyüzüne yükselmesi
ile aynı olabilir. Öyleyse, insanın ölümünün onun canının uçmasıyla anlatılması boşuna değildir. Örneğin, Kül
Tegin Anıtı’nda: “kaygılanan halkınızı
tapındırıp, uçup gittiniz, Tanrı’da yaşam, Kutsallık yaşadınız” (Köl Tigin
Yazıtı: güney-doğu) diye ifade mevcuttur. Bilge Kağan’ın taş anıtında da
“Bilge Kağan uçup gitti, mekânı yukarı Tanrı olsun” diye yazılmıştır (Coldasbekov M., Sartkocaulı K. 2005:191,
263). Türklerin de “kut”u yani “can”ı
Tanrı’nın verdiği bir emanet olarak
saydıklarını ve insan bu hayattan geçtiği zaman Tanrı’nın “kut”u geri aldığına inandıklarını yazmıştık.

Resim 1: Kül Tegin’in baş heykeli

Kül Tegin’in baş heykelinde kuş
figürü tasvir edilmiştir. Bu kuş Türk
Kağanlarının sülalesinin totem işareti
olmakla birlikte insanın gövdesinden
uçan “canının” ya da “kut’un” sembolik görüntüsü de olabilir. Kuş tasviri
sadece Kül Tegin Anıtında değil, onun
gibi Türk devrinde yapılmış başka
heykellerde de çokça karşılaşılmakta-
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dır. Örneğin, kuş tasvirinin göründüğü
önemli anıtların biri – İlteriş Kutluğ
Kağan’ın anıtıdır. Anıtın kafasındaki tımağın (şapka) siperlik kısmında
uçmak üzere olan bir kuş tasvir edilmiştir. Araştırmacılar heykellerdeki
kuş tasvirini farklı sebeplerden dolayı
çeşitlendirmiş ve yorumlamışlardır:
kartal (Durmuş 2007: 42); semruk, atmaca (Ziene 2006: 84-90) vs.
647 yılında Batı Türk Kağanlığı kendilerinin sembolü olan “altın
karga’yı” T’ang İmparatorluğuna hediye etmiştir (Zuev 2002: 26). Zuev
çalışmasında Kül Tegin’in alnındaki
kuş tasvirinin “Güneş-Karga” olarak
adlandırılmasının yanlış olmayacağını düşünmüştür. Araştırmacının bu
fikrine göre, yukarıdaki Kül Tegin,
Bilge Kağan ve Kutluğ Kağanların baş
kısmında tasvir edilen kuş figürünü –
karga olarak yorumlamamız mümkün
olabilir.
Bizim incelememize göre bu kuş
tasvirleri uzak-karga4 olabilir. Uzakkarga, uzun ömürlü kuşlardan biri
olduğu bilinmektedir. Gerçekten de,
halk arasında karganın üç yüz yıla
kadar yaşadığına dair bir inanç vardır. Kazaklar’daki kendileri hakkında
“uzakız – karga soylu Kazakız” dedikleri atasözü de bunu kanıtlamaktadır.
Bu atasözü tarihimizde gizli kalan
bir gerçeği aydınlatmaktadır. Böylece
kargayı “can-kut” sembolizmi ile birlikte Türk Kağanlarının sonsuz hayat
yaşamındaki murat-maksadı, büyük
hayalinden doğan idealinin meyvesi
olarak düşünürsek yukarıdaki düşüncemizi tamamlamış oluruz.
Amur halklarının, Kuzey Amerika
Kızılderililerinin ve Çukçaların dünya
görüşünde karga aydınlık ve ateşle
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ilişkilendirilerek gösterilmiştir. Yakut
Türkleri’nde kargadan türediklerine
inanan boylar mevcuttur (Ögel 2010,
I: 33). Eski Kızılderililer mitolojisi ve
Çin efsanelerinde de karga gökyüzü,
sema ve güneşle ilişkilendirilerek betimlenmiştir (Seydimbek 1997:220).
İdil Bulgarlarının mitolojisinde Alp
Karga kötülüğe karşı gelen kutsal kuş
olarak tasvir edilmiştir. Türk halkları
arasındaki Başkurtlar’da günümüze
kadar “Karga Toy” adlı bayram devam
etmektedir (Kayırbekov 2012:219).
Bunlardan karganın ne kadar önemli
yere sahip olduğunu görüyoruz.
Kuzey
Amerika’daki
Tlinkit,
Atapaks kabilelerinde “el” kelimesinin bir anlamı “kargaymış” (Seydimbek 1997:220). Onlar tıpkı Paleoasya
(Amur) kabileleri gibi, kargayı aydınlığı ve suyu, toprağı, ateşi ve diğer iyilikleri yaratan bir güç, tüm iyiliklerin
alameti olan kutsallık olarak düşünmüşlerdir. Onların dünya görüşünde
karga alp bir kuş olarak bilinmiştir.
İtelmenler kargayı kut ile karşılaştırsa, Kızılderililer kabileleri kargayı
halk ile özdeştirmişlerdir. Halkın olduğu yerde hayat, kut-bereket, mal-mülk
ve yaşam vardır (Frezer 1989:150).
İlk Çin tarih yazıcısı Sima Qian’in
meşhur “Tarih: Hatıralarında” Vusun
halkına düşmanlar saldırıp, tüm halkı
katlettiklerinde, sadece bir çocuk diri
kaldığı, onu bir kurt yetiştirdiği ve
onun üzerinde et ısıran bir karganın
uçtuğu hakkında ilginç bilgiler vermiştir (Taşağıl 2004:17). Türkolog K.
Salğaraulı bu malumatı kendi çalışmasında: “Bütün bunlar dolaylı olarak
anlatılan bozkır düşünce geleneklerinin neticesini gösterir. Gerçekten de,
uçsuz bucaksız bozkırda hiçbir alet
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olmadan ve yaya olarak dermansız
kalmış aç bir insana ilk yiyeceklerini
bulmaya yardımcı olan kurt ve karga
olmuştur” diye yorumlamıştır (Salğaraulı 2007:122). Bu olayı Bahaeddin
Ögel şöyle dile getirmektedir: “Çocuk
çölde emeklerken, üzerinde bir karga
dolaşmış ve gagasında tuttuğu eti, ona
yavaşça yaklaşarak vermiş ve uzaklaşmış” (Ögel 2010, I: 14). Benzeri olay Moğollarda da rastlanmaktadır. Budizmin ünlü kişilerinden Lama Jiambel
Jöngdui hakkındaki bir hikâyede annesi ile mağarada kalan çocuğa karga
gagasıyla et getirerek besleyici karakteriyle tanınmaktadır (Jila 2006:166167). Zuev’in sunduğumuz kitabında
yer almış P. Daffina’nın fikrine göre
Vusun “U-Sun” kelimesinin etimolojisi
“karga nesilleri” anlamına getirdiğini
yazmaktadır (Zuev 2002: 26). Ayrıca,
L.N.Gumilyov’un “Eski Türkler” çalışmasında “Garga-Pur” adlı Batı Türk
Kağanlığına ait kabile adı rastlanır. O
kendi çalışmasında bu kavme iki kelimeden oluşmuş olan, “pur” – erkek
(Fars dilinde), “garga” – karga (Türkçe) bir tanımlama vermiştir (Gumilyov
1994:158). Çin kaynaklarında Vusun
halkını açlık döneminde Gökten gagasıyla et getirerek ölümden kurtaran
da (kutkarga, Kut-Karga) karga diye
belirtilmiştir. Buradaki “kutkar” kelimesi, Göktürk sözlüğünde herhangi
bir tehlikeden kurtarmak, kurtulmak
anlamına geldiğini göstermiştir (Drevnetuyrkskiy slovar’ 1969:473). Yani bu
kelimeyi yukarıdaki “kut” ve “karga”
kavramlarının köklerinin birleşmesinden oluşmuş olabilir diye yorumlayabiliriz. Karganın kurtarıcı karakteri
çok eskiden bellidir (Özbaş 2010). Bu
bahsedilen kaynaklara göre, karga to-
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teminin ayrıca özel öneme sahip olduğu görülmektedir.
Saka devrinde karga tasviri heykeltıraşlık sanatında görülmektedir.
Almatı şehri yakınlarında tesadüfen
bulunmuş Sakalar devrine ait bir şamdan bu fikri destekleyen görüntüleri
sunmaktadır.

Resim 2: Saka devrine ait rituel şamdan

Şamdanın ortasında kurbana sunulmuş dağ keçisi, iki yanında ağızları geniş şekilde açmış olan iki börü
(kurt), onların yanında iki karga,
etraflarında ise on altı pars (leopar)
tasvir edilmiştir. Bu şamdan İmangali
Tasmagambetov’in “At Calındağı Örkeniyet” adlı kitabında bulunmaktadır. Bu kitapta “karga, sonsuz ve derin
düşüncenin işareti, ömür ve ölümün
arasındaki ara bağlantıdır” şeklinde
kurban tabağındaki karga tasvirine tanımlama yapılmıştır (Tasmagambetov
2003: 22). Bu şamdandaki tasvir Buryat halklarının mitolojisindeki heybetli güç Guçin-Gurbu-Gorbsen-han’ın
saygısına kesilen kurban etinden üç
karga gagalarsa, ruhlar memnun olacağına inanan bir efsane (Seydimbek
1997:220) ile uyum sağlamaktadır.
Karga tasvirinin nitelikleriyle ilgili kaynaklar soy bilim efsaneleri ile
sınırlanmamıştır. Mançurlar’da Kağa-
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nı ölümden kurtaran karga hakkında
efsane de mevcuttur. Sibirya bölgesinde yaşayan halkların inancında karga
bugüne kadar kutsal sayılmaktadır.
Sahalar’ın Hangalas ve Şor kavimlerinde “Karga” isimli boy vardır. Kazakların Kerey boyunun adı “kara”,
“karga” anlamı ile ilişkili olduğunu
Reşideddin’in, G.N. Potanin’in çalışmaları arasında bulunan efsanelerde
verilmiştir (Seydimbek 1997:220). Altay dilleri grubundaki halkların çok
eski zamanlardan beri kargayı kutsal
saydıkları da bizim fikrimizle bağlantılı olduğunu gösterir. Ama Türk inancında kutla birlikte hatırlanan karga
İslamiyetin etkisiyle olumsuz anlamları taşımaya dönmüştür (Sax 2006,
Özbaş 2010).
Sonuç
Kut kavramının Eski Türk, Doğu
Halkları ve Kızılderililerin dünya görüşünde, mitolojisinde can ve baht,
zenginlik, rızık anlamlarında tanındığı bir gerçektir. “Kut” ile “kuduk”
anlamsal olarak yakın kavramlardır.
Türk halkları Kut kelimesinin olumlu
imajından dolayı şahıs isimlerini de
oluşturmuşlardır. Kut kelimesi tüm
Türk topluluklarında kullanılmakta
olup onun olumlu anlamı değişmemiştir.
“Karga” ve “kut” kavramlarının
Türk halklarının dünya görüşünde
kutsal tasvirler olduğu bellidir. Kargayı Türk halkların, yanı sıra çeşitli bölgelerde yaşayan eski halklar
da (Çinliler, Kızılderilililer, Sibirya
halkları vs.) kendi dünya görüşlerine
yakın olarak saymışlardır. Sibirya’da
yaşayan İtelmenler’de Kutha ile karga
(Kutha-Karga) aynı anlamda kullanılmıştır. Makalede sunduğumuz ör-
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neklere dayanarak “karga’nın” birçok
eski halklarda totem olduğunu ve onların dünya görüşünde önemli bir yeri
olan “kutsallık sahibi” gibi kavramla
tanındığı belirtilebilir. Halkın sözlü
edebiyatında “baht kuşu”, “baht konmak” gibi olumlu kavramlar vardır.
“Uçmak” ve “konmak” kelimesi sadece uçabilen varlıklara söylenir. Türk
halklarının bah-kut’u (baht) belli bir
kuşla ilişkilendirdikleri bellidir. Karga ve kutla ilgili birçok kaynak inceledikten sonra kuşlar arasında karganın eski halklarda kutla bağlı olarak
tanınmakta olduğu sonucuna varabiliriz.
NOTLAR
1 19. yüzyılda yaşamış ünlü Kazak şairi
2 Cengiz Han soyundan gelen Abılay Hanın
torunu.
3 Kuzey Kazakistan’ın bölgesi
4 Uzak kelimesinin Kazak dilindeki anlamı,
kargaya benzer bir kuş, ekin kargasıdır
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TÜRKÇE ATASÖZLERİNDE İLETİŞİM OLGUSUNUN İZLERİ
VE SOSYO-KÜLTÜREL ÇIKARIMLARI
Traces of Communication Phenomenon in Turkish Proverbs and
Their Socio-Cultural Inferences

Yrd. Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU*
ÖZ
Atasözleri, bir toplumun kültürel kodlarına, davranış kalıplarına, çeşitli konulardaki kabullerine ve tasavvurlarına ilişkin önemli bir referans olan folklor ürünleridir. Bu ürünler, sosyal hayatın
tasarımından eğitim anlayışına, toplumsal cinsiyetten ötekileştirme eğilimlerine ve yönetim paradigmasından otorite kullanımına kadar çok çeşitli konularla ilgili olabilir. Bu konulardan birisi de iletişim
olgusu ve iletişim edimleri olarak ele alınabilir. Dolayısıyla, atasözlerinde iletişim olgusunun nasıl anlamlandırıldığına ve toplumsal açıdan makbul sayılan, onanan ve önerilen iletişim edimlerinin izlerine
ilişkin ipuçları bulmak mümkündür. Bu ön kabulden hareketle; Türkçe atasözlerinde iletişim olgusu
ve iletişim edimlerine ilişkin açık ya da örtük gönderimlerin ortaya çıkarılması, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu araştırma, atasözleri üzerinden Türk toplumunun
iletişimsel açıdan anlam haritasının ortaya çıkarılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türk Dil Kurumunun atasözleri ve deyimler sözlüğünde belli kelimeler üzerinden tarama yapılmış
ve konuyla ilgili bulunan 77 atasözüne yönelik tema analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları,
bazı atasözlerinde söylenen sözün niteliği ve doğurduğu sonuçlar üzerinden sözlü iletişimin öneminin
ortaya konduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, bazı atasözlerinde de susma, dinleme ve az konuşma
gibi iletişim edimleri üzerinden sözsüz iletişimi olumlayan bir söylemin yer aldığı ortaya çıkmıştır.
Görsel iletişime yönelik atasözlerinde ise insanların dış görünüşleriyle ve giyim kuşamlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğine ilişkin gönderimler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Atasözü, İletişim, Kültür, İletişim Edimi, Sözlü ve Sözsüz İletişim.
ABSTRACT
Proverbs are folkloric products with important references to cultural codes, behavioral patterns,
suppositions related to various issues, and imagination of a society. These products may relate to countless topics from the notions of social life, up to approaches to education and social gender issues, from
otherization tendencies to paradigms for governance and applications of authority. A particular topic
among them is the phenomenon of communication and communication acts. Therefore, proverbs can
be scanned for clues explaining communication phenomena, socially approved and proposed communication acts. Starting from this presupposition, the essential aim of the study is the communicational
phenomena in Turkish proverbs and to explore explicit and/or hidden messaging related to communicational acts. In this sense, this study is a significant contribution to the formation of a map of communicational semantics of the Turkish society. In this respect, we browsed the proverbs and idioms dictionary of The Turkish Language Association for certain words and conducted thematic analysis of the 77
proverbs that were found in this relation. We found that while many proverbs exerted the importance
of verbal communication in relation to the attributes of the utterance and it’s implications; many other
proverbs exhibited a rhetoric that affirmed nonverbal communication acts like silence, listening, and
reticence. On the other hand, proverbs on visual communication featured messages that proposed that
people should not be judged over their appearance and dressing.
Key Words
Proverb, Communication, Culture, Communication Act, Verbal and Nonverbal Communication.
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Giriş
Önceki nesillerin değerlerini, yargılarını, deneyimlerini, yaşam şartlarını, geleneklerini, gözlemlerini, bakış
açılarını, tasavvurlarını vb. genellikle
dilsel bir imge şeklinde sunan atasözleri; anonim karakterde olup, kısa ve
kalıplaşmış özsözler niteliğindedir. Bu
özellikleriyle atasözleri, insanlara yaşamlarında yol gösterici bir kural niteliği taşır (Sağlam 2001: 46). Bir başka ifadeyle, atasözleri, toplumsal ve
bireysel açıdan bir anlam haritası ve
davranış kodu işlevine sahiptir. Çünkü bir toplumun kolektif belleğinde ve
dilinde yer eden atasözlerinin genel
kabul gören ve olumlanan bir referans
niteliği taşıdığı söylenebilir.
Bu açıdan, atasözleri; sosyoloji,
psikoloji, felsefe, tarih, ahlak ve folklor gibi birçok yönden analiz edilmeye
değer çok önemli dil yapılarıdır (Aksoy
1988: 131). Buna koşut olarak ilgili literatür incelendiğinde; atasözlerinde
yönetim paradigması, ötekileştirme
eğilimleri, toplumsal cinsiyete yönelik gönderimler ve eğitim anlayışı gibi
birtakım olguların analiz edildiği görülmektedir (Akın 2008; Bingöl 2005;
Özkan ve Gündoğdu 2011; Yılmaz
2000).
Atasözleri, ayrıca ulusal karakter ve geleneklerin bilgisini barındıran ve insanların içinde yer aldıkları
toplumun başat tavır ve tutumlarını,
değer yargılarını ve kültürel örüntülerini yansıtan folklor öğeleridir (Başgöz
2006: 87, Backstrom, Champion 1938
ve Raymond 1954’ten). Bir başka anlatımla; atasözleri, genel anlamda toplumun kültürel dokusunu, düşünsel
yapısını ve davranışsal kodlarını okumak ya da bunlara ilişkin veriler elde
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edebilmek açısından zengin bir içeriğe
sahiptir. Bu doğrultuda; atasözlerinde
bir toplumun genel anlamda iletişime
ve iletişim edimlerine ilişkin bakış açısını yansıtan gönderimlerin gömülü
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, bir
toplumun iletişimsel açıdan anlam haritasını çıkarabilmek için o toplumun
folklor ürünü olan atasözlerinin irdelenmesi, bir gereklilik olarak kendini
göstermektedir.
Bu bağlamda; çalışmanın temel
çerçevesi itibariyle atasözlerinin bir
toplumun iletişimsel davranışlarına
yönelik ipuçları taşıyan birer iletişim
aracı olduğu ve aynı zamanda bunların ortak bir toplumsal ve kültürel
paradigmaya yönelik referanslar taşıdığı kabul edilmektedir. Söz konusu
noktalardan hareketle; çalışmanın temel problemini Türkçe atasözlerinde
iletişim olgusuna ve edimlerine yönelik gönderimlerin irdelenmesi oluşturmakta ve ayrıca bunların toplumsal ve
kültürel açıdan taşıdığı anlamlar da
değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
1. Kültür, İletişim ve Atasözleri
Kültür, insan toplumlarının sosyal olarak nesilden nesile aktardığı
maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özelliklerin toplamı olarak
tanımlanabilir (Cevizci 2011: 273).
Bütün bir toplumun yaşam biçimini
oluşturması itibariyle kültür; hâl ve
hareket kodlarından giyim kuşama,
dilden davranış normlarına ve inanç
sistemleri ile ritüellerine kadar geniş
bir alanı içerir (Mutlu 2004: 193). Bir
başka ifadeyle, insanoğlunun yapıp ettiği her şeyi içine alan bu varlık alanı
içerisinde her şey birbirine bağlı ve
bağımlı bir konumda yer alır. İnsan-
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lar, içinde sosyalleştikleri toplumun
kültürünü eğitim yoluyla öğrenirler
ve söz konusu varlık alanını dil ve iletişim aracılığıyla kurup sürdürürler
(Güvenç 2002: 14).
Kültür ve iletişim arasında girift
bir bağ söz konusudur. Gudykunst’a
göre (1997: 327) iletişim ve kültür,
karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen
olgulardır. Bireyler, içine doğdukları
toplumda belli sosyalizasyon ve kültürleme süreçlerinden geçerler. Dolayısıyla, içinde toplumsallaştıkları kültür, onların iletişim kurma yollarını
ve edimlerini etkiler. Buna karşılık,
bireylerin iletişim kurma biçimleri de
zaman içerisinde onların kültürlerini
değiştirebilir.
Daha da açılacak olursa; iletişim,
yalnızca ileti ya da bilgi aktarımıyla sınırlı olarak görülmemelidir. Bu
olgunun kapsamında bilgi ve anlam
üretimi ve dağıtımı da söz konusudur.
Öyle ki, insanların dili kullanmalarında, simge, sembol, mit ve ikon üretmelerinde, buradan hareketle kültür
oluşturmalarında, kültürü zaman ve
mekâna yayarak süreğen hale getirmelerinde ve geliştirmelerinde iletişim elzem bir konuma yerleştirilir
(Güngör 2011: 21). Çünkü insanoğlunun oluşturduğu toplumsal hayat
tarzının mayasını ve işleyişini iletişim olgusu sağlar (Oskay 2011: 1). Bu
doğrultuda, iletişim insanın fiziksel ve
toplumsal varlığının ve insan ilişkilerinin gerçekleşebilmesinin zorunlu bir
koşulu olarak işlev görürken, insanlar
arasındaki hayatın gerçekleşmesine
ve anlamlandırılmasına aracı olur (Erdoğan ve Alemdar 2002: 82). Edward
Hall (1959: 217) ise kültür ve iletişim
arasındaki ilişkinin de ötesinde kültü-
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rü iletişim ve iletişimi de kültür olarak
değerlendirmektedir.
Atasözlerinin ise kültür, dil ve iletişim olgularının buluştuğu kavşakta
kesişen ve çeşitli konularda “makbul”
kabul edilen düşünce ve davranış kodlarını özetleyen ve yansıtan toplumsal
ürünler olduğu söylenebilir.
Bu bağlamda, birer dil ürünü olan
atasözleri aracılığıyla kültürel bilgi ve
deneyimlerin aktarımı söz konusu olmaktadır. Kolektif inançlar ile ahlak
ve değer yargılarına dair düşüncelerin
de bu kültürel aktarım içerisinde yer
alması kaçınılmazdır (Dik 2010: 30).
Bir başka anlatımla, atasözleri; ait
olduğu toplumun zihin yapısını, estetik anlayışını, iletişimsel ve davranışsal normlarını, özlüce bu konularda toplumun genel duyuş ve düşünüş
tarzını yansıtır. Dolayısıyla, yalnızca
atasözleri üzerinden dahi toplumun
sosyo-kültürel yapısına yönelik tahlil
ve çıkarımlarda bulunmak mümkün
olabilir (Duman 2012: 97). Çünkü atasözleri, edebi, kültürel ve sosyal içerikleri bünyesinde barındırması açısından kültürel bir ayrımsama niteliği
taşır. Böyle bir ayrımsama ise kültürde nelerin önemli kabul edildiğinin ve
kültürel alışkanlıklarda neyin öncelikli olduğunun bir göstergesidir (Tüm
2010: 667).
İlgili literatüre bakıldığında da;
kültürel unsurların dile ve atasözleri gibi folklor ürünlerine yansıması
kabulünden hareketle birtakım çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu
kapsamda; atasözlerinde yönetim paradigması, adil dünya inancı, sosyal
hayat, ötekileştirme eğilimi, dil farkındalığı, toplumsal cinsiyet, liderin
güç kaynakları, dinleme edimi, eğitim
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anlayışı, bilişsel çarpıtmalar, kadın
imgesi ve gerçeklik terapisi gibi olguların nasıl tasarımlandığı incelenen
konular içerisinde yer almıştır (Akın
2008; Dik 2010; Erginer 2010; Bingöl
2005; Onan 2011; Özkan ve Gündoğdu
2011; Meydan ve Polat 2010; Gürel ve
Tat 2012; Yılmaz 2000; Keser ve Voltan-Acar 2013; Akbay 2012; Tanrıkulu
2011).
Örneğin, Bingöl (2005: 70), Türk
atasözlerinde ötekileştirme eğilimini
incelediği çalışmasında öteki olarak
konumlandırılanın özelliklerini belirleyen başlıca etkenler olarak kültürel,
coğrafi ve dinî nitelikleri göstermiştir.
Buna göre; “yabancı” anlamında kullanılan “el” sözcüğü, çeşitli bağlamlarda “Türk olmayan” ya da “Müslüman
olmayan”lara yönelik gönderimde bulunmaktadır. Atasözlerindeki bu söylemin bir sonraki aşamasında ise “öteki”, düşman olarak nitelenmekte ve bu
durum, “eski düşman dost olmaz” atasözünde karşılığını bulmaktadır.
Toplumsal cinsiyet bağlamında
Türkçe atasözleri ve deyimlerin incelendiği bir başka örnek araştırmada
ise kadının toplumsal yaşamdaki işlevi ev içerisindeki faaliyetler olarak
yuva kurmak, kız çocuğuna modellik
etmek iken; erkeğin işlevi ise daha çok
ailenin geçimini sağlamak şeklinde
tespit edilmiştir (Özkan ve Gündoğdu
2011: 1145).
Konumuz itibariyle iletişim olgusu ve edimlerinin de atasözlerinde açık
ya da örtük biçimlerde içerildiği ön kabulünden hareket edilebilir. Daha da
açılacak olursa; hem toplumsal hem
de bireysel açıdan atasözlerinde “onanan” iletişim edimlerine ve davranış
örüntülerine ilişkin gönderimler bul-
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manın mümkün olduğu söylenebilir.
Burada iletişim olgusu, sadece sözel
bir eylemde bulunmak şeklinde dar bir
anlamda da düşünülmemektedir. Bu
bağlamda iletişimi; sözlü iletişimden
mekânın kullanımı, giyim kuşam, suskunluk, jest ve mimikler gibi sözsüz
iletişimin farklı boyutlarına ve bunun
da ötesinde iletişim kavramının özünde bulunan toplumsal yaşam, topluluk, ortaklık, paylaşım gibi anlamlara
kadar geniş bir anlam yelpazesi içinde
ele almak gerekir.
2. Bir İletişim Aracı Olarak
Atasözleri
Folklorun diğer formlarında olduğu gibi atasözleri de kişilerarası
iletişimde kişisel olmayan araçlar
olarak işlev görebilir (Arewa ve Dundes 1964: 70). Öyle ki, atasözleri, bir
toplum içerisinde kullanılan dili konuşan insanların yine dil aracılığıyla
hayatı ve çevrelerinde olup bitenleri
soyutlama süreçlerine ve bütün bir iletişim ortamlarına yansır. Çünkü atasözleri, bir ulusun dünyayı algılayış
ve yorumlayış biçimlerini konuşulan
dile yansıtan edebî ürünlerdir (Onan
2011: 91). Dolayısıyla, Türk dilinde ve
kültüründe atasözleri önemli bir konuma sahiptir. Bu özlü ve kalıplaşmış
sözler, mecazlı anlamları ile özellikle
sözlü iletişim kapsamında verilmek istenen mesaja anlam gücü katar (Dik
2010: 29). Bu bağlamda, atasözlerinin
folklor ürünü olmasının yanı sıra birer
iletişim aracı olarak da işlev gördüğü
söylenebilir.
Kişilerarası iletişimde kullanılmakla birlikte atasözlerinin kişiler
arasılığın sınırlarını aşan bir niteliğe
sahip olması, bu sözlerin kültürel ve
toplumsal bir olgu olmasından kay-
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naklanır. Buna göre, atasözleri, kuşaktan kuşağa aktarıldığı ve insanlar
genel anlamda içinde bulundukları
toplumun damgasını taşıyan sosyalleşme süreçlerinden geçtiği için toplumun geneli tarafından bilinmekte,
kullanılmakta ve kabul görmektedir.
Dolayısıyla, her atasözünün bir
genel kural niteliği taşıdığı söylenebilir. Ancak, bazı atasözlerinde de genel
bir kurala işaret edilmemekle birlikte,
sıkça rastlanan durumların genelleştirilmesi söz konusu olabilmektedir.
Bir başka önemli nokta da atasözleri
içerisinde birbirine aykırı olanların
bulunmasıdır. Örneğin; yalan söylemenin olumsuz sonuçlar getireceğini
belirten atasözleri olduğu gibi, doğru
söylemenin olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden atasözleri de bulunmaktadır. Bu durum, aynı olayın
değişik şartlar altında farklı sonuçlar
verebileceği gerçeğiyle açıklanabilir.
Bir başka açıdan, yaşamın kendisinin
de çelişkilerle dolu olduğunun dikkate
alınması gerekmektedir (Aksoy 1988:
133, 135, 138).
Atasözlerinin kolektif bilinçte yer
etmesi ve toplumsal bir olgu olmasının
bir başka nedeni de hem bireylere kişilik kazandırılması sürecinde çocukların eğitiminde kullanılması hem de
tüm bireylerin yetiştirilmesi ve onlara
yol gösterilmesi amaçlı bir söz okulu
olmasıdır. Öyle ki, bu söz okulunun
sunduğu öğütleri ve işaret ettiği kuralları iyi bilen insanlar, nerede ne
yapacaklarını iyi bilen bireyler olarak
içinde bulundukları topluma uygun
biçimde kendilerini yeniden üretirler
(Erginer 2010: 1). Bir başka deyişle,
atasözlerinin toplum içindeki tüm bireylere yönelik tavsiyeler seti niteliği
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taşıması ve onlar için âdeta bir anlam
ve davranış haritası olarak işlev görmesi söz konusudur.
3. Yöntem
Araştırma kapsamında; iletişim
olgusu ve iletişim edimlerine yönelik
gönderimler taşıyan atasözleri önceden belirlenen birtakım kategoriler
doğrultusunda
taranmıştır.
İletişim bilimi literatürü doğrultusunda
oluşturulan bu kategoriler; “iletişim
kavramının özü/kök anlamı”, “sözlü
iletişim”, “sözsüz iletişim ve sözsüz
iletişimin sunumsal kodları”, “görsel
iletişim”, “doğrudan ve dolaylı/aracılı
iletişim” ve “hiyerarşik ve eşit düzeyli iletişim” şeklinde tasnif edilmiştir.
Bunlardan sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve görsel iletişim simge kullanımı
açısından iletişim türleri içinde yer
alırken; doğrudan ve dolaylı iletişim
araç kullanımı açısından iletişim türleri kapsamında sınıflandırılmaktadır.
Hiyerarşik ve eşit düzeyli iletişim de
toplumsal yaşamdaki ilişki biçimlerinin iletişim düzeyindeki yansımalarıdır. İletişim kavramının özü ya da kök
anlamı ise ortaklık, topluluk, toplumsal yaşam, bir aradalık, birliktelik ve
paylaşım gibi bir dizi anlama sahiptir.
Bu tarz bir anlam ve gönderim barındıran atasözleri de değerlendirmeye
alınmıştır (Güngör 2011: 37-45; Fiske 2003; Oskay 2011). Bu düzeyler ile
bağlantılı olarak yaş ve bazı iletişim
edimleri arasında bağlantı kuran atasözleri de irdelenmiştir
Dolayısıyla, iletişim olgusu, iletişim türleri bağlamının yanı sıra
geniş anlamı ile de ele alınmıştır.
Bu kategorilendirme doğrultusunda
gönderimler taşıyan atasözleri üzerinden iletişim olgusuna ilişkin sos-
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yo-kültürel çıkarımlar yapılırken ise
Geert Hofstede’nin Kültürel Boyutlar
Kuramı’nda yer alan güç aralığı ve ortaklaşa davranışçılık-bireycilik boyutlarından da yararlanılmıştır. Ayrıca,
sonuç kısmında elde edilen bazı bulgular yorumlanırken Edward Hall’ün
dar ve geniş bağlamlı kültürler ve iletişim ayrımından da faydalanılmıştır.
Araştırma kapsamında önceden
belirlenen bu kategoriler doğrultusunda iletişim olgusu ve edimleri ile ilgili
açık ya da örtük gönderimler taşıyan
atasözleri Türk Dil Kurumu’nun internet sitesi olan www.tdk.gov.tr içerisinde yer alan atasözleri ve deyimler
sözlüğü kısmından tespit edilmiş ve
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kelimeler ve anlamlar üzerinden gerçekleştirilen taramada konuya yönelik
gönderimler taşıyan ve anlamlı bulunan 77 atasözüne ulaşılmıştır. Atasözleri; “ses”, “söz”, “oturmak”, “bakmak”,
“görmek”, “konuşmak”, “söylemek”,
“dinlemek”, “demek”, “yer/mekân anlamında”, “yüz”, “ağız”, “kulak”, “dil”,
“baş” gibi kelimeler üzerinden taranmış ve bunlar içerisinde iletişim olgusu ve edimleri açısından anlamlı
bulunanlar incelemeye dahil edilmiştir. Bu doğrultuda ulaşılan toplam 77
atasözüne yönelik tema çözümlemesi
gerçekleştirilmiştir.
4. İletişim Olgusu ile İlgili Atasözleri ve Sosyo-Kültürel Çıkarımları
İletişim olgusu ve edimleriyle
bağlantılı atasözlerine bakıldığında;
öncelikle iletişim olgusunun özüne
ilişkin anlamlar barındıran bazı atasözleri dikkati çekmektedir. Bunlar şu
şekilde sıralanabilir:
• Bir elin nesi var, iki elin sesi
var
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• Bir elin sesi çıkmaz
• Yalnızlık, Allah’a mahsustur
(yaraşır)
• Nerede birlik, orda dirlik
• Birlikten kuvvet doğar
İletişim (communication) kavramı, “ile beraber” anlamına gelen “com”
ve “birlik” anlamına gelen “unio” olmak üzere iki kök kelimeden türemiştir. İletişim olgusu da “ile birleşme” ya
da “ile beraberlik” gibi anlamlar taşır.
Aynı kökten cemaat anlamına gelen
“community” ve yine cemaatle birleşme anlamındaki “communion” kelimeleri gelmektedir (Erdoğan 2002: 32).
Dolayısıyla, iletişim olgusunun bir ortaklığı, birlikteliği, paylaşımı, topluluğu, toplumsallaşmış ve iştirak haline
gelmiş olmayı kapsadığı söylenebilir
(Oskay 2000: 310). Ancak, Erdoğan’ın
(2002: 32-33) vurguladığı üzere, iletişim kavramının özündeki bu anlamlandırmaların toplum içindeki örgütlü
yapı ve ilişkilerden bağımsız olarak ele
alınmaması gerekir. Örneğin, kurulan
aitlik, ortaklık, toplumsallık ve paylaşma bir kölelik sisteminin getirdiği
aitlik, ortaklık ve paylaşma olabilir.
Bu bağlamda, yukarıda belirtilen
atasözleri de birlik olmanın ve birlikte hareket etmenin önemine işaret
etmektedir. Atasözlerindeki bu vurgunun, spesifik olaylar için olduğu kadar, genel anlamdaki bir tercihi ya da
onanan durumu yansıttığını söylemek
mümkündür. Öyle ki, Türk toplumu
açısından birlik olmanın ve topluluğun, bireyi ve bireyselliği öncelediği
söylenebilir. Bir başka ifadeyle, bu
atasözlerinde, bireysellik yerine kolektiviteyi ve topluluk ruhunu öne çıkaran bir toplumsallık anlayışına örtük
biçimde gönderimler olduğu çıkarımı
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yapılabilir. Zira, Baltaş’ın (2000) aktardığı üzere, bilimsel araştırma verileri de bireycilik-toplumculuk ölçeği
açısından Türk kültürünün toplumculuğa daha yakın olduğunu ortaya koymaktadır.
Kültürel boyutlar kuramını ortaya atan bilim insanı Geert Hofstede
(1980: 48) toplumun çıkarlarının, bireylerin çıkarlarından üstün tutulduğu ve sıkı bir toplumsal örgünün kişileri çevrelediği kültürleri kolektivist
olarak tanımlamaktadır. Öyle ki, kolektivist kültürde biz bilinci hâkimdir
ve kimlik de toplumsal sistem temelinde biçimlenir. Bu bağlamda, Türk
toplumu da ortaklaşa davranmayı ve
kolektiviteyi önde tutan bir kültürün
ürünüdür (Sargut 2010: 185). Bu noktada, söz konusu atasözlerinin; düzanlamında bir işi birlikte yapmanın ve
birlik olmanın kolaylığını anlatmakla
birlikte, bunun da ötesinde bireye göre
topluluğa daha fazla önem atfedilen
bir genel duyuş ve düşünüşü gömülü
biçimde barındırdığı söylenebilir.
Değerlendirilen
atasözlerinde
dikkati çeken bir başka nokta, genel
anlamda “söz”ün, “söz söyleme”nin,
“dil”in ve “konuşma”nın önemine ilişkin çeşitli vurgu ve göndermeler yapılmasıdır. Bu kapsamda bir iletişim
edimi olarak sözel bir eylemde bulunmaya ve dolayısıyla iletişim türleri
açısından sözlü iletişime genel olarak
önem atfeden atasözleri yer almaktadır. Bu tarz vurgu ve göndermelerin,
ağırlıklı olarak söylenen sözün niteliğinin ön plana çıkarılması suretiyle
yapıldığı söylenebilir. Bu atasözleri şu
şekilde örneklendirilebilir:
• Acı (kötü) söz insanı (adamı)
dinden çıkarır, tatlı söz yılanı
inden çıkarır
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• Büyük lokma ye büyük söz
söyleme
• Doğru söz acıdır
• Doğru söz yemin istemez
• Hak söz ağıdan acıdır
• Haklı söz, haksızı Bağdat’tan
çevirir
• Kötü söz insanı dininden çıkarır
• Söz ağızdan çıkar
• Söz dediğin yaş deridir, nereye
çekersen oraya gider
• Söz var dağa çıkarır, söz var
dağdan indirir
• Söz var gelir geçer, söz var deler geçer
• Söz var iş bitirir, söz var baş
yitirir
• Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
• Baş dille tartılır
• Bıçak yarası geçer (onulur), dil
yarası geçmez (onulmaz)
• Bülbülün çektiği dili belası
• Suyun sessizinden, insanın
sözsüzünden korkmalı
• Hayvan koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa
• Dili olsa da söylese (anlatsa)
• Dilin cirmi küçük, cürmü büyük
• Dille düğümlenen, dişle çözülmez
• El yarası onulur, dil yarası
onulmaz
Yukarıdaki atasözlerinde genel
anlamda sözlü iletişimin önemine yönelik bir vurgu bulunmakla birlikte,
daha özelde sözün olumsuz ve olumlu
ya da doğru ve yanlış olmasının doğuracağı sonuçlar üzerinden sözel bir eylemde bulunmanın son derece önemli olduğuna işaret edilmektedir. Bir
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başka ifadeyle, spesifik olarak “doğru
söz söyleme”, “doğru konuşma” gibi
iletişim edimlerine atfedilen büyük
önem üzerinden genel anlamda sözlü iletişimin çok önemli bir konumda
olduğu yargısına varılabilir. Öyle ki,
sözlü iletişimin hem doğru ve incelikli
biçimlerde ve yerli yerinde kullanımının doğuracağı olumlu sonuçlar hem
de yanlış ve uygunsuz kullanımının
yol açacağı olumsuzluklar çeşitli mecazi durumlarla anlatılmaktadır. Bu
bağlamda, duygu ve düşüncelerin sözlerle aktarıldığı en eski ve en etkili iletişim türü olarak sözlü iletişimin (Aziz
2010: 43) bu konumunun atasözlerinde de vurgulandığı görülmektedir.
Bu atasözlerinden bazılarında
sözlü iletişime yönelik açık ve örtük
gönderimlerin, etkili bir sözlü iletişim
için olması ya da yapılması gerekenlere yönelik ipuçları taşıdığı da söylenebilir. Öyle ki, insanlarla iyi ve güzel
konuşmaya özellikle vurgu yapılmakta ve buna karşılık, kötü ya da “acı”
konuşmanın olumsuz sonuçlarına işaret edilmektedir. Özlüce, söze ve söz
söylemeye önem atfedilmesinin yanı
sıra bunun içeriği, nasıl ve ne biçimlerde söylendiği de büyük önem taşımaktadır. Güzel ve etkili konuşmanın
önemine yönelik bu tarz gönderimler
taşıyan atasözlerinden bazıları şöyledir:
• Acı (kötü) söz insanı (adamı)
dinden çıkarır, tatlı söz yılanı
inden çıkarır
• Kötü söz insanı dininden çıkarır
• Tatlı söz can azığı, acı söz baş
kazığı
• Tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetir
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• Buğday ekmeğin yoksa buğday
dilin de mi yok?
• Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
• İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka
nesi var
Daha önce birbirleriyle karşıt anlamlara sahip olan ve çelişen durumları olumlayan atasözlerinin olabildiği
belirtilmişti (Aksoy 1988: 138). İncelenen atasözlerinde sözlü ve sözsüz iletişim açısından bu yönde gönderimlerin
bulunduğu görülmektedir. Buna göre,
yukarıda ağırlıklı olarak söylenen sözün niteliği üzerinden sözlü iletişimin,
konuşmanın ve dilin önemine yönelik
vurgular ve gönderimler söz konusu
iken; bazı atasözlerinde de dinlemeyi,
az konuşmayı ve susmayı yeğlenir bir
durum olarak ön plana koyan gönderimler yer almaktadır. Bu yöndeki
atasözleri olarak şunlar sıralanabilir:
• Söz gümüşse sükût altındır
• Bir söyle on dinle
• İki dinle bir söyle
• Az söyle çok dinle
• Söyleyenden dinleyen arif gerek
• İki kulak bir dil için
• Dil ebsem (olsa) baş esen
(esendir)
• Sofrada elini, mecliste dilini
sakla
Bu atasözlerinde susma ve dinleme edimleri üzerinden sözsüz iletişimi
olumlayan bir söylem bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra “az söylemek” ya da
“az konuşmak” da tavsiye edilen ve
yeğlenen bir davranış kalıbı olarak
sunulmaktadır. Onan’ın (2011: 98)
belirttiği üzere; Türk atasözlerinde
sükût kavramı, bilgeliğin bir işareti
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olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu atasözünde konuşmak olumsuzlanmamakla birlikte, susmanın yanında ikinci plana yerleştirilmektedir.
Buradan hareketle; ilgili atasözlerinde
susmanın, sessizliğin, konuşmaktan
ziyade dinlemenin ve daha az konuşmanın yüceltildiği değerlendirmesi
yapılabilir. Benzer şekilde, susmanın
bilgelik gibi bir mertebeyle özdeşleştirilmesi, kültürel açıdan bu sözsüz
iletişim ediminin ne derece önemli
çağrışımlarla yüklü olduğunun işareti
olarak yorumlanabilir.
Susma ve sessizlik gibi sözsüz
iletişim edimlerinin kültürel ve toplumsal açıdan bilgeliğin bir alameti
olarak görülmesinin ötesinde, yine
Hofstede’nin kuramındaki bireycilik
ve ortaklaşa davranışçılık boyutlarına başvurmak yararlı olabilir. Çünkü,
Kartarı’nın (2001: 78) belirttiği üzere;
bir kültürün kolektivist ve bireycilik
boyutları iletişim davranışları üzerinde önemli bir belirleyici olarak işlev
görmektedir. Şöyle ki, bireyci kültürlerin üyeleri, ağırlıklı olarak sözlü
iletişimi tercih eder ve duygularını
sözle ifade ederler. Buna karşılık, kolektivist kültürlerde sözlü iletişim genellikle sözsüz öğelerle desteklenir ve
pekiştirilir. Bazı durumlarda ise sözel
bir eylemde bulunmanın yerine susmak tercih edilir.
Dolayısıyla, ilgili atasözlerinde
susmaya, sessizliğe ve az konuşmaya
yüklenen anlamlardan hareket ederek
Türk kültürünün kolektivist boyutuna
yönelik ipuçlarını yakalamak mümkündür. Bir başka deyişle, Türk kültürünün kolektivist boyuta yakın oluşunun atasözlerinde de yansımasını
bulduğu öne sürülebilir. Öyle ki ilgili
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atasözlerinde; görece daha az konuşma ya da yerli yerinde konuşma, daha
çok dinleme ve sözsüz iletişim edimi
olan susma, kültürel açıdan “makbul”
iletişim davranışları olarak ön plana
çıkmaktadır.
Değerlendirilen
atasözlerinde
dikkat çekilen bir başka husus, “doğru
konuşmak” ile ilgilidir. Ancak, burada da birbiriyle çelişen atasözlerinin
bulunduğu görülmektedir. Ancak, buradaki çelişki, doğru konuşulmaması
şeklinde eylem boyutunda değildir.
Bir başka deyişle, iletişim sürecinde
bir taraftan doğru konuşmanın ve doğru sözün önemine vurgu yapılmakta;
diğer taraftan ise insanların doğru konuştuklarında karşılaşacakları olumsuz durumlara işaret edilmektedir.
• Doğru söz acıdır
• Doğru söz yemin istemez
• Hak söz ağıdan acıdır
• Haklı söz, haksızı Bağdat’tan
çevirir
• Eğri oturup doğru konuşalım
• Dost dostun ayıbını yüzüne
söyler
• Doğru söyleyenin bir ayağı
üzengide gerek
• Doğru söyleyenin tepesi delik
olur
• Doğru söyleyeni dokuz köyden
kovarlar
Görüldüğü üzere; doğru konuşmak ya da doğru söz, kültürel ve toplumsal açıdan makbul kabul edilen
bir iletişimsel davranıştır. Öyle ki,
söylenilen sözün doğruluğu, Türk kültürü açısından hem kültürel hem de
dini boyutuyla önemli kabul edilen
bir davranış biçimi olan yemin etmeyi
gerektirmeyecek düzeyde görülmektedir. Diğer taraftan, doğru söyleme ya
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da konuşmanın neticesinde insanların
karşı karşıya kalabilecekleri durumlara ya da koşullara işaret edilmektedir.
Ancak, bu tarz atasözlerinde olumsuz
durumlara işaret edilmekle birlikte,
doğru konuşulmaması gerektiği şeklinde bir vurgu ya da tavsiyenin bulunduğu da söylenemez.
Atasözlerinden bazılarında iletişim edimleri açısından dolaylı iletişim biçemine yönelik açık ya da örtük
göndermelerden söz edilebilir. Bu bağlamda açık gönderimler taşıyan şu iki
atasözü örnek verilebilir:
• Köylü, misafir kabul etmeyiz
demez, konacak konak yoktur
der
• Kızım sana söylüyorum (dedim) gelinim sen anla (işit)
Bu atasözlerinde bir konuya ya
da herhangi bir kişiye yönelik düşüncelerin doğrudan ifade edilmesi yerine
bunun dolaylı ve üstü kapalı bir biçimde gerçekleştirilmesi durumu anlatılmaktadır. Bu biçim ise dolaylı sözlü
iletişim biçemine karşılık gelmektedir. Yukarıda “tatlı dil”in ve daha çok
dinleme ile daha az konuşma ya da az
ve öz konuşma biçiminde özetlenebilecek iletişim edimlerinin olumlandığı
atasözlerinde de bu yönde örtük anlamların izlerine ulaşılabilir. Ayrıca,
doğrunun önemine dikkat çekilen atasözlerinden bazılarında açık bir biçimde doğruları ifade etmenin yol açacağı
olumsuz sonuçlara işaret edilmesi, bu
konularda doğrudan iletişim biçemi
yerine dolaylı iletişim biçeminin tercih
edilmesi şeklinde bir tavsiye olarak da
okunabilir.
Bu bağlamda, yine ortaklaşa davranışçılık ve bireycilik boyutlarına
başvurarak, atasözlerinde açık ya da
örtük olarak dolaylı sözlü iletişim biçemlerine yönelik vurgu değerlendirihttp://www.millifolklor.com

lebilir. Buna göre; bireyci değer yönelimine sahip kültürlerin üyeleri kendi
duygu ve düşüncelerini ifade ederlerken ağırlıklı olarak doğrudan sözlü iletişim biçemini kullanırlar. Ortaklaşa
davranışçı kültürlerin üyelerinde ise
duygu ve düşüncelerin üstü kapalı ve
dolaylı biçimlerde ifade edilmesi daha
yaygın bir durumdur (Kartarı 2001:
124, Gudykunst 1988’den).
Türk kültüründe de genel olarak
ortaklaşa davranışçı kültürlerin temel
nitelikleri gözlenmekte ve “çatışmalardan kaçınma” kültürel açıdan ön
planda tutulmaktadır. Bu durum ise
hem dilin yapısına hem de kullanılan
iletişim biçemlerine yansımıştır. Dolayısıyla, bir şeyi doğrudan ve açık biçimlerde söylemek yerine anlatılmak
istenenlerin dolaylı biçimlerde ifade
edilmesi, yaygın bir eğilim olarak karşımıza çıkar (Kartarı 2001: 125).
Yine, dolaylı ve doğrudan sözlü
iletişim biçemleri konusunda da birbiriyle çelişen atasözlerine rastlamak
mümkündür. Örneğin, “Dost dostun
ayıbını yüzüne söyler”, “Dost acı
söyler”, “Dost ağlatır, düşman güldürür” ya da “Dostun attığı taş baş
yarmaz” gibi atasözleri, yakın ilişkileri bulunan kişilerin birbirlerine karşı doğrudan sözlü iletişim biçemlerini
kullanmasına yönelik bir anlam da barındırmaktadır. Diğer taraftan, “Yüz
yüzden utanır” şeklindeki bir atasözü de insanların karşı karşıya gelmeleri durumunda daha kolay uzlaşabileceğini anlatmaktadır (www.tdk.gov.
tr). Ancak, bu atasözünde insanların
yüz yüze iletişim kurmalarında ya da
aracısız iletişimlerinde birbirlerine
karşı dolaylı iletişim biçemlerini kullanabilecekleri yönünde bir anlam da
çıkarılabilir.
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İncelenen atasözlerinin bazılarında susmanın ve sessizliğin dışında
başka bazı sözsüz iletişim türleri ve
kodlarına ilişkin gönderimlerin de yer
aldığı görülmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)
• Ağır otur ki bey (ağa, molla)
desinler
• Eğri oturup doğru konuşalım
• Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
• Suyun duru akanından, insanın yere bakanından korkmalı
• Dost başa, düşman ayağa bakar
• Gözü göz değil
• Eğilen baş kesilmez
• Boş başak dik durur
• Boş başağın başı dik olur
Fiske (2003: 94-95), sözsüz iletişimin jestler ve göz hareketleri gibi sunumsal kodlar aracılığıyla gerçekleştiğini ve insan bedeninin de sunumsal
kodların başlıca taşıyıcısı olduğunu
belirtmektedir. Bu bağlamda sunumsal kodlara ilişkin sınıflandırma; “bedensel temas”, “yakınlık”, “yönelme”,
“görünüş”, “baş hareketleri”, “yüz ifadeleri”, “jestler”, “duruş”, “göz hareketi
ve göz teması” ve “konuşmanın sözsüz
görünümleri” olarak sıralanmaktadır
(Fiske 2003: 95-98, Argyle 1972’den).
Yukarıdaki
atasözlerinde
de
mekânın algılanması ve kullanımı,
duruş, yönelme, baş hareketleri gibi
sözsüz iletişimin farklı görünümlerine
yönelik gönderimler söz konusudur.
Diğer bir ifadeyle, sözsüz iletişimin
farklı kodlarının mecazi biçimde kullanımı üzerinden çeşitli durumlar anlatılmaktadır. İlk olarak, “aslan yat-
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tığı yerden bellidir” sözü, insanların
bulunduğu ve yaşadığı mekânları kullanma biçimleri ile onların kişilikleri
arasında bir bağ kurmaktadır. Bu bağ,
Türk kültüründe bir sözsüz iletişim
formu olarak mekânın algılanması ve
kullanımının, insanın kişiliğini yansıtacak kadar önemli kabul edildiğini
ifade etmektedir. Öyle ki, gerek yaşam
alanımızı gerekse çalışma alanımızı
tasarım ve temizlik gibi yönlerden iyi
bir biçimde tutarak ve sergileyerek,
karşımızdakilere nasıl birisi olduğumuza yönelik çeşitli mesajlar verebiliriz.
İkinci atasözünde oturma biçimini
anlatan bir sözsüz iletişim kodu olarak
duruşa yönelik mecazi bir kullanım
üzerinden yine bireylerin karakterine ve saygınlığına ilişkin bir anlatım
söz konusudur. Türk Dil Kurumu’nun
sözlüğünde ağa “halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen
unvan”ı, molla “büyük bilgin”i, bey de
“erkek adlarından sonra kullanılan
saygı sözü”nü ifade etmektedir (www.
tdk.gov.tr, 2013). Bu sözcüklerin hepsi, sosyo-kültürel açıdan bir saygınlık göstergesi olarak addedilmektedir. Atasözünde bu unvanlara layık
olabilmenin koşulu ise ağır oturmak
şeklinde formüle edilmektedir. Buradaki ağır oturmak ifadesi ise ölçülü
ve ağırbaşlı olmanın referansı olarak
kullanılan bir sözsüz iletişim koduna
işaret etmektedir. Bir başka anlatımla, oturma biçimimizle ölçülü ve ciddi
bir insan olduğumuza yönelik mesajlar gönderebiliriz ve bunun karşılığında toplumsal açıdan kabul gören bir
saygınlığa sahip olabiliriz. Benzer şekilde “eğri oturmak” ifadesiyle de bir
sözsüz iletişim kodu üzerinden mecazi
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bir durum anlatılmaktadır. Buna göre
de eğri oturmak, kişilere karşı olumsuz duygu, düşünce ve tutum içinde olmaya işaret etmektedir. Atasözü tam
olarak bunu anlatmasa da kişilere
karşı bu yöndeki tutumların oturuş ve
duruş biçimleriyle dolaylı olarak yansıtılması mümkündür.
Diğer atasözlerindeki “yere bakmak”, “ayağa bakmak”, “gözü göz olmamak” ve “başın eğilmesi” de sözsüz
iletişim kodlarından hem yönelme, göz
hareketleri ve bakışlar hem de baş
hareketleri kapsamında yer almaktadır. Bunlardan yere ve ayağa bakmak,
sosyo-kültürel açıdan olumsuz çağrışımlar barındırmaktadır. “Gözü göz
olmamak” da benzer şekilde iletişimde
bakışlar ve göz hareketlerinin önemine
atıf yapan bir atasözüdür. Sözsüz iletişim kapsamında bakışlar ve göz hareketleri edimlerine gönderme yapan bu
atasözü, insanların karakterine yönelik ipuçlarının bakışlarından anlaşılabileceği yönünde bir anlama sahiptir.
“Eğilen baş” ise insanın hatasını ya
da kusurunu anlamasını tasvir eden
bir kullanım biçimidir. “Boş başağın
başının dik durması” ise entelektüel
donanım açısından yetersizliğin ve bilgisizliğin örtülmesi amacıyla bilgiçlik
taslanılması tavrını anlatmaktadır.
Özlüce, söz konusu kullanım biçimlerinin hepsi, belirli olayları, durumları anlatmak ve nitelemek için
sözlü iletişim yerine sözsüz iletişime
ait formların ve kodların metaforik
olarak kullanılması şeklindedir. Burada vurgulanması gereken nokta; atasözlerinde metaforik olarak kullanılan
sözsüz iletişim edimlerinin yaptığı
çağrışım ve gönderimlerin, sosyo-kültürel açıdan paylaşılan ve üzerinde
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mutabık kalınan anlamlar olduğudur.
Bir başka ifadeyle, “ağır oturmayı” tanımlayan tüm oturma biçimleri, Türk
kültüründe ciddi bir kişi olarak değerlendirilmenin koşullarından birisi olabilirken; başka bir kültürde bu hiçbir
anlam ifade etmeyebilir ya da verdiği
mesajlar çok farklı anlamlar taşıyabilir.
Atasözlerinde işaret edilebilecek
bir başka husus, fiziksel görünüm ve
dış görünüşe yönelik gönderimler açısından ele alınabilir. Fiziksel görünüm, dış görünüş ve giyim kuşam gibi
unsurlar hem sözsüz iletişim hem de
görsel iletişim kapsamında değerlendirilebilir. İncelenen atasözleri içinde
bu yönde vurgu ve gönderimleri taşıyanlar şu şekilde sıralanabilir:
• Küheylan at, çul içinde de bellidir
• Eşeğe altın semer vursalar
yine eşektir
• Çul içinde arslan yatar
• Kılık kıyafet köpeklere ziyafet
• Kalıp kıyafetle adam adam olmaz
• Kılık kıyafetle adam adam olmaz
• Hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde
• Dışı eli yakar, içi beni yakar
• Ala keçiyi gören içi dolu yağ
sanır
• Ak koyunu gören içi dolu yağ
sanır
Yukarıdaki atasözlerinde ortak
olarak vurgu yapılan ya da gömülü
olan söylem, insanların değerlendirilmesi noktasında fiziksel görünüme ve
dış görünüşe önem verilmemesi şeklinde özetlenebilir. Bir başka deyişle,
söz konusu atasözlerinde insanların

91

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

dış görünüşleriyle ve giyim kuşamlarıyla değerlendirilmemesi gerektiği ve bunun yanlış bir tutum olduğu
anlatılmaktadır. Kartarı (2001: 160),
her kültürde bireylerin giyim kuşam,
saç şekli, sakal ve bıyık gibi unsurlardan oluşan dış görünüşlerinin belirli
mesajların taşıyıcısı olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, hem beden
dili hem de giyim kuşam, sözsüz olarak aktardıkları mesajların yanı sıra
görsel iletişim araçları olarak da işlev
görür. Özellikle giyim kuşam, bedenin
seyirlik bir alan haline dönüşmesinde
işlevsel bir araçtır (Güngör 2011: 9495).
İletişim sürecinde beden de dahil
olmak üzere fiziksel görünüm ve giyim
kuşam gibi dış görünüş unsurlarının
çeşitli mesajlarla yüklü olması gerçeği; ilgili atasözlerinde tavsiye niteliği
taşıyan mesajların gerçek yaşamda
her zaman için uygulanabilirliğini
tartışmalı kılmaktadır. Bir başka anlatımla, bu konuda iletişim literatüründeki teorik bilgi, atasözlerinde işaret edilen durumu ve tavsiyeyi gerçek
yaşam içerisinde daha baştan sorunlu
hale getirmektedir. Çünkü insanların
gündelik yaşamları içinde karşılaştıkları diğer bireylerin dış görünüşlerinden istemli ya da istemsiz olarak birtakım mesajlar çıkarması kaçınılmaz
olacaktır. Dolayısıyla, bu atasözlerinde görsel ve sözsüz iletişime yönelik
gönderimlerin, toplumsal ve kültürel
açıdan hayata geçirilen tavsiyeler olmaktan ziyade ilkesel düzeyde kalan
bir düşünce olduğu söylenebilir. Zira,
yapılan bazı araştırmalar da insanların değerlendirilmesi ve dolayısıyla iletişim sürecinde dış görünüşün
önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Örneğin, öğretim üyelerinin dış görünüşlerinin öğrenciler tarafından nasıl
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algılandığını inceleyen bir araştırmaya göre; erkek öğrencilerin dış görünüşe daha fazla dikkat ettiği ve resmi
giyinen hocalara daha çok güvendiği
bulgulanmıştır (Keklik 2012: 129).
İncelenen atasözlerinden bazılarında ele alınabilecek bir diğer nokta,
insanların yaşı ve söylediği sözlerin
niteliği arasında bir bağ kurulmasıdır.
Buna göre; insanların yaşça büyük
olmaları, onların söylediği sözlerin
doğruluğu ve yerindeliğinin bir işareti olarak görülmektedir. Bu durum ise
yaşça büyük kimselerin ya da yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerine ve bilgi
birikimlerine atfedilmektedir. Bu şekilde gönderimler taşıyan atasözleri
şu şekildedir:
• Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır
• Su küçüğün, söz (sofra, yemek)
büyüğün
• Sakalım yok ki sözüm dinlensin
• Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
• Atasını tanımayan Allah’ını
tanımaz
• Ulularla urgan çekişme
• Aklı başa yaş getirir
Yukarıdaki atasözlerinde kültürel ve toplumsal açıdan yaşa gösterilen
itibara yönelik gönderimlerin yer aldığı görülmektedir. Buradaki atasözlerinden bazılarında yaşın, söylenen
sözün olumlanmasının ve söz söyleme
ayrıcalığının referansı olarak gösterildiği söylenebilir. İletişim düzeyleri
açışından bakıldığında; atasözlerinde
yer alan bu tarz gönderimler, ağırlıklı
olarak hiyerarşik düzeyde iletişimin
hâkim olduğu bir zihinsel atmosfere
ve düşünce dünyasına gönderme yapmaktadır. Öyle ki; burada söz söyleme
hiyerarşisinin belirleyeni olarak yaş
http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

faktörünün karşımıza çıktığı söylenebilir.
Söylenen sözün doğruluğunun,
bunların dikkate alınması gereğinin ve
söz söyleme ayrıcalığının bir teminatı
olarak yaşın ortaya konulması, yine
Hofstede’nin kuramındaki güç aralığı
boyutu açısından değerlendirilebilir.
Zira, Sargut’un (2010: 182-183) aktardığı üzere Türk kültürü güç mesafesinin fazla olduğu ülkeler kümesinde
yer almaktadır. Kartarı da (2001: 69)
güç aralığının büyük olduğu kültürlerde hiyerarşik sıralama açısından daha
aşağıda olanlardan saygı ve uysallık
beklendiğini belirtmektedir.
Türk kültüründe aile, meslek,
sosyal rol, kurumsal pozisyon gibi
noktaların yanı sıra yaşın da hiyerarşik sıralama açısından çok önemli bir
referans olduğu ve bunun sosyo-kültürel açıdan da sıkı bir biçimde paylaşıldığı söylenebilir. İletişim açısından
düşünüldüğünde; hem sözlü iletişim
hem de çeşitli sözsüz iletişim edimleri açısından bunun önemli yansımaları olması da kaçınılmazdır. Öyle ki,
yaşlı kimselerin olduğu bir ortamda
onların konuşmasının öncelikli olması yine toplumsal açıdan onanan bir
durum olarak görülür. Benzer şekilde;
bir sözsüz iletişim edimi olarak yaşlı
insanların yanında bacak bacak üstüne atmak, olumsuz bir davranış biçimi
olarak değerlendirilir. Ancak, çeşitli
durumlara ilişkin çelişik atasözlerinin
olabildiği tespitine paralel olarak; bir
tarafta “aklı başa yaş getirirken”, diğer tarafta “akıl başta değil yaşta” olabilmektedir.
Sosyo-kültürel açıdan paylaşılan
bu durumun ve zihniyetin, olumsuz
yanları olabileceği gibi olumlu yönleri de olabilir. Zira, Kartarı (2010: 69),
böyle kültürlerde yaşlılar ile gençlehttp://www.millifolklor.com

rin bütün insani ilişkilerde birbirine
bağımlı olduklarını ve söz konusu bağımlılığın da bir “gereksinme” olarak
tasarlandığını ifade etmiştir.
Sonuç
Atasözleri; eğitim anlayışı, sosyal
hayat, toplumsal cinsiyet, ötekileştirme gibi başka birçok konuda olduğu
gibi iletişim olgusu ve edimleri hakkında da birtakım veriler taşıyabilir.
Dolayısıyla, atasözlerinde iletişim
olgusunu aramak, sosyo-kültürel açıdan onanan ve “makbul” kabul edilen
iletişim edimlerinin izlerini sürmek
olarak değerlendirilebilir. Tabii ki,
küreselleşen dünyada başka birçok
bağlamda olduğu gibi bu açıdan da
değişimler yaşanması kaçınılmazdır.
Ancak, atasözlerinde iletişim olgusu
ve edimlerinin izlerini aramanın da bu
konudaki genel ya da yaygın kabulleri
ve eğilimleri irdelemek anlamına geldiği söylenebilir.
Bu araştırma kapsamında da atasözleri üzerinden Türk toplumunun
iletişim olgusu ve iletişim edimlerine
ilişkin anlam haritasının ve ortak toplumsal kabullerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, iletişim
olgusu ve edimlerine ilişkin çeşitli gönderimler taşıyan atasözlerinin
teması çözümlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; sözlü iletişim, sözsüz iletişim,
iletişim olgusunun kök anlamı, görsel
iletişim, doğrudan ve dolaylı iletişim
ve hiyerarşik iletişim gibi başlıklar altında tasnif edilebilir.
Bu bağlamda öncelikle sözlü iletişim açısından bakıldığında; incelenen
atasözlerinde söylenen sözün niteliği
üzerinden “söz”e ve “söz söyleme”nin
önemine yönelik dolaylı vurguların
olduğu 25 atasözü dikkat çekmektedir. Öyle ki, bu atasözlerinde “acı söz”,
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“tatlı söz”, “buğday dil”, “kötü söz” ya
da “tatlı dil”in yapabildikleri üzerinden sözlü iletişimin insan ilişkileri ve
kişilerarası iletişim açısından ne denli
kritik bir konumda olduğu çıkarımına varılabilir. Bir başka ifadeyle; bu
yöndeki atasözlerinde söylenen sözün
niteliği ve yol açabileceği sonuçlar ön
plana çıkarılarak sözel bir eylemde bulunmanın ve sözlü iletişimin önemine
işaret edilmektedir. Yine, bu tarz metaforik kullanımların, etkili iletişim ve
retoriğin önemine yönelik örtük gönderimler taşıdığı söylenebilir.
Sözsüz iletişim bulguları bağlamında bakıldığında da; 8 atasözünde
daha çok dinlemeye ve daha az konuşmaya, susmaya ve sessizliğe yönelik vurgular dikkat çekmektedir.
Buna göre; ilgili atasözlerinde söz
söylememe, susma ya da sessizlik ile
konuşmaktan ziyade daha çok dinlemek, “makbul” iletişim edimleri olarak konumlandırılmaktadır. Şöyle ki,
Türk atasözlerinde sükût kavramının
bilgeliğin bir işareti olarak sunulması (Onan 2011: 98), sözsüz bir iletişim
edimi olarak susmaya verilen önemin
göstergesi olarak yorumlanabilir. Zira,
atasözünde susma ya da sessiz kalma,
sözü önceleyen bir konuma yerleştirilmektedir.
Araştırma bulgularında mekânın
kullanımı, duruş, yönelme, fiziksel görünüm gibi sözsüz iletişimin çeşitli türdeki farklı kodlarına ve aynı zamanda
görsel iletişime yönelik gönderimler
taşıyan 20 atasözü de söz konusudur.
Bunlar, aynı zamanda hem sözsüz iletişim hem de görsel iletişim türünün
kapsamına girebilmektedir. Örneğin,
“Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü, mekânın algılanması ve kullanımı
açısından hem bir sözsüz iletişim kodu
hem de görsel iletişim unsuru olarak
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karşımıza çıkmaktadır. Bir başka anlatımla; bu atasözlerinde, iletişim sürecinde karşı tarafa hem sözsüz hem
de görsel mesajlar verilebileceğine yönelik ipuçları yer almaktadır.
İncelenen atasözlerinde iletişim
olgusunun kök anlamı mercek altına alındığında; 5 atasözünde iletişim
olgusunun özüne ilişkin gönderimler
karşımıza çıkmaktadır. İletişim kavramı özü itibariyle benzeşenlerin oluşturduğu ortaklık, topluluk, toplumsal
yaşam, paylaşım, bir aradalık gibi bir
dizi kök anlamı da içermektedir. Buradaki 5 atasözünde yer alan gönderimler de; birlik olmanın, birlikte hareket etmenin ve topluluğun önemine
yönelik atıflardır. Buradan hareketle;
Hofstede’nin (1983: 78) kültürel boyutlar kuramında bir boyut olarak ele
aldığı bir toplumun kolektivite ya da
ortaklaşa davranışçılık ile bireycilik
boyutlarından hangisine yakın durduğuna yönelik çıkarımlar yapmak
mümkün olabilir. Bu bağlamda, ilgili
atasözlerinin sosyo-kültürel açıdan
ortaklaşa davranışçılık boyutunu ve
topluluk ruhunu ön planda tutan bir
söylemin taşıyıcısı olduğu söylenebilir.
Zira, Hofstede (2009: 6) buradaki atasözlerinin anlamına paralel biçimde;
kolektivizmin toplumsallığı ve grup
birliğini ön plana çıkardığını ve böylelikle, biz bilincini ve toplumsal harmoniyi öncelediğini belirtmektedir.
Sözün doğrudan ve dolaylı kullanımı bağlamında araştırma sonuçlarına bakıldığında; 2 atasözünde dolaylı
iletişim biçimine yönelik gönderimler
yer alırken; 5 atasözünde de doğrudan ya da aracısız iletişime yönelik
atıflar dikkati çekmektedir. Doğrudan iletişime yönelik vurgu taşıyan
atasözlerinde daha çok kişilerarası
ilişkiler açısından dost olarak konumhttp://www.millifolklor.com
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landırılan kişilerin bu tür iletişimi
kullanacaklarına işaret edilmektedir.
Dolayısıyla, bu tarz atasözlerinde hem
informel ilişkilere hem de bu ilişkiler
içinde kullanılan ya da kullanılması
gereken doğrudan üslup ve iletişime
göndermeler yapıldığı söylenebilir. Diğer taraftan, “Kızım sana söylüyorum
gelinim sen anla” atasözünde olduğu
gibi formel bir ilişki biçimi ve bunun
beraberindeki dolaylı üslup ve aracılı
iletişim türü karşımıza çıkmaktadır.
Dolaylı ve doğrudan sözlü iletişim
biçimlerine yönelik gönderimler taşıyan atasözleri bağlamında, antropolog
Edward Hall’in dar ve geniş bağlamlı
kültürler ve iletişim arasındaki ayrımı da bir çıkarım noktası sağlayabilir.
Buna göre; geniş bağlamlı bir iletişim
ya da mesaj, enformasyonun çoğunun
karşıdaki kişide zaten mevcut olduğu
ve oldukça az bir kısmının açıkça kodlanarak iletildiği iletişim biçimidir.
Dar bağlamlı iletişim ise kodlamanın
açık bir biçimde enformasyon kütlesine yüklendiği iletişim türüdür. Örneğin, birlikte büyüyen ikizler, daha ekonomik biçimlerde iletişim kurabilirler
ve dolayısıyla geniş bağlamlı iletişim
biçimini kullanırlar (Hall vd. 1987: 8,
Hall 1976’dan).
Kartarı’nın da (2001: 53) belirttiği üzere; bazı kültürler geniş bağlamlı
ve diğer bazıları da dar bağlamlı iletişime daha yatkın olabilir. Ancak, tamamen dar bağlamlı ya da tamamen
geniş bağlamlı kültürler şeklinde bir
ayrım yapılması da mümkün değildir.
Kültürlerarası iletişimi etkileyecek
düzeydeki farklar açısından bakıldığında ise Kuzey Amerikalılar ile Orta
ve Kuzey Avrupalıların genellikle dar
bağlamlı iletişime daha yatkın oldukları görülmektedir. Buna karşın; Güney Amerikalılar, Akdenizliler, Uzak
http://www.millifolklor.com

ve Orta Doğulular ise daha fazla geniş
bağlamlı iletişim kurma eğilimindedirler.
Bu bağlamda ilgili atasözleri mercek altına alındığında; “Köylü, misafir
kabul etmeyiz demez, konacak konak
yoktur der” ve “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” atasözlerinin
geniş bağlamlı iletişim ve mesaj biçimine daha yakın olduğu söylenebilir.
Bir başka ifadeyle; böyle bir anlam
taşıyan atasözleri, iletişim halinde
olunan kişi ya da kişilerin, dolaylı mesajların arkasındaki kodları anlaması
gerektiği yönünde bir anlam da barındırmaktadır.
Nitekim, geniş bağlamlı kültürlerde mesajların arka planında genellikle bir iç anlam gömülüdür ve konuşma ya da yazma sırasında her şey
açık seçik bir biçimde ifade edilmeyebilir. Bu nedenle de dinleyiciden satır
aralarını okuyabilmesi ve söylenmeyenleri anlayabilmesi beklenir. Buna
karşılık, dar bağlamlı bir kültürün
temel karakteristiği olarak doğrudan
ve doğrusal bir iletişim stili karşımıza çıkmaktadır (Nishimura vd. 2008:
785). Yukarıda dolaylı ya da aracılı iletişime örnek teşkil eden bu atasözleri
de geniş bağlamlı kültürün iletişim
stillerine paralel biçimde söylenenler
üzerinden söylenmeyenlerin ya da
dolaylı olarak söylenmek istenenlerin
anlaşılması gerektiği yönünde bir anlam içermektedir.
Doğrudan sözlü iletişim biçemlerinin kullanılmasına yönelik gönderimler taşıyan “Dost acı söyler”, “Dost
ağlatır, düşman güldürür” ya da “Dostun attığı taş baş yarmaz” gibi atasözlerinin ise dar bağlamlı iletişime daha
yakın olduğu söylenebilir. Çünkü, bu
tarz atasözleri; kişiler arası ilişkilerde yakın olan kişilerin imalı mesajlar
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yerine açıkça kodlanmış mesajlar kullanmayı tercih edeceği anlamını taşımaktadır.
Dolayısıyla, Türk kültürü bağlamında duruma, koşullara ve ilişkinin
niteliğine göre hem geniş bağlamlı
hem de dar bağlamlı iletişim stillerinin kullanımını onayan atasözlerinin
olduğu görülmektedir. Yine de; Türk
kültürünün hâkim kodlarından birisi
olan ortaklaşa davranışçılık boyutu ile
birlikte düşünüldüğünde; geniş bağlamlı iletişimin daha yaygın bir kullanıma sahip olduğu öne sürülebilir.
Zira, çatışmadan kaçınma ya da karşıdaki kişiyi kırmama gibi motivasyonlardan hareketle insanlar iletişim
süreçlerinde daha dolaylı ve örtük mesajlar kullanma eğiliminde olabilmektedirler.
Son olarak, incelenen atasözlerinden bazılarında yaş ve söylenen söz
açısından birtakım bağlantılar kurulduğu görülmektedir. Buna göre yaş;
sözün dinlenilmesi ve tutulması, söz
söyleme beratı ve imtiyazı, itaat edilmesi ve deneyim sahibi olunması gibi
noktalar açısından önemli bir kriter
olarak konumlandırılmaktadır. Bu
tarz gönderimler, iletişim düzeyleri
kapsamında düşünüldüğünde; yaş ile
bağlantılı olarak eşit düzeyli iletişimden ziyade hiyerarşik düzeyli iletişimi
çağrıştıran göndermeler niteliği taşımaktadır. Öyle ki; yaşın ve büyüklüğün sözlü ve sözsüz iletişim açısından
toplumsal ve kültürel bir ayrıcalık ve
öncelik beratı sağladığı öne sürülebilir.
Bu gönderimler, yine Hofstede’nin
güç aralığı boyutu üzerinden okunabilir. Buna göre, güç aralığının fazla
olduğu toplumlarda yaşça büyük olan
kimselere yönelik iletişim biçimleri ve
davranış kodları da ağırlıklı olarak bu
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doğrultuda biçimlenir. Türk kültürü
de güç aralığının yüksek olduğu ülkeler kapsamı içerisinde yer alır. Dolayısıyla, iletişim edimleri bağlamında
düşünüldüğünde; yaşça büyük insanlara sözlü ve sözsüz iletişim açısından
hem bir öncelik verilmesi hem de saygı
gösterilmesi, ilgili atasözlerinde sosyokültürel açıdan gerekli ve onanan bir
davranış biçimi olarak sunulmaktadır.
Sonuç olarak, atasözlerinin bir
toplumun kültürel kodlarına ve davranış kalıplarına ilişkin kayda değer
bir anlam haritası olduğu söylenebilir.
Öyle ki, yukarıda irdelendiği üzere;
bu anlam haritasında toplumsal ve
kültürel açıdan kabul gören, önerilen
ve tavsiyeler seti niteliği taşıyan iletişim edimlerine ilişkin çeşitli okumalar
yapmak da mümkün olabilmektedir.
Küreselleşen dünyada toplumların
iletişim edimlerinde de zaman içerisinde çeşitli değişim ve dönüşümler
yaşanmakla birlikte; incelenen atasözlerinde yer alan gönderimlerin ve bu
bağlamda yapılan değerlendirmelerin
Türk toplumunda toplumsal ve kültürel açılardan halen önemli bir karşılığı
olduğu söylenebilir.
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XVI. YÜZYIL TÜRKÇE SEYAHATNAMELERİNDE ACÂİB
The Ajâib in the Sixteenth Century Turkish Travelogue Texts

Doç. Dr. Sadık YAZAR*
ÖZ
Bulunduğu metin türlerine göre doğaüstü veya doğada var olan bir nesne, kişi, tutum veya olaya
karşı şaşkınlık ve garipseme duygularını ifade etmek için kullanılan acâibin yoğun olarak yer aldığı
yazın türlerinden biri de seyahatnamelerdir. Bu makalede; sağlam bir temeli bulunmayan ve Ortaçağ döneminde kaleme alınan doğa tarihine yönelik Arapça ansiklopedik eserlerin bilimsel ciddiyetten
uzak olduğunu ima eden “ajâib literature” tezi yerine Shrinx von Hees’in acâib içeren farklı türdeki
metinlerin bulunduğu ve türlerin farklılığına göre acâibin de farklılaşıp çeşitlendiği tezi benimsenerek
XVI. yüzyıl Türkçe seyahatname türündeki metinlerde yer alan acâib ele alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle “ajâib literature” tezi ve buna karşı geliştirilen tez üzerinde kısaca durulduktan sonra acâibin
ne olduğu hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra makalenin omurgasını oluşturan XVI. yüzyıl Türkçe seyahatname metinleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Ortaçağ dönemi Arap coğrafyacı ve seyyahların gözlem ve derlemelerinden XVI. yüzyıl Osmanlı dünyasına aktarılan acâib ve Osmanlı seyyah
ve coğrafyacılarının bizzat kendi gözlem ve derlemelerine dayanan acâib başlıklarına bağlı kalınarak,
coğrafya, sergüzeştname ve esaretname gibi türlerle kesişen XVI. yüzyıl Türkçe seyahatname metinlerindeki acâibin ne olduğu ve ne şekilde bu metinlerde yer aldığı hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Acâib, Acâib literatürü, XVI. Yüzyıl Türkçe Seyahatnâmeler
ABSTRACT
Ajâib is a term used to express the feelings of astonishment that were arose from natural and/or
supernatural objects, people, attitudes, and events. One of the literary genres that the ajâib frequently
found itself a place is the travelogue. This article discusses the ajâib in the Turkish travelogue texts
that were penned in the sixteenth century. It refutes the “ajâ’ib literature” thesis that tends to imply
the existence of a specific genre in Arabic literature. Instead, it argues that, along with a similar line
to Shrinx von Hees, there are different literary genres contained ajâib and according to these genres
ajâib may also differentiate and diversify. To demonstrate this point, this article firstly summarizes the
discussion around the “ajâib literature” thesis. Then, it attempts to give a definition of the ajâib and
shows how it was used in the sixteenth century Turkish travelogue texts. To exemplify the diversity
of the texts and the usage of the ajâib this article also provides some extracts from the Turkish travelogue texts that intersected with different literary genres such as geography, commemorative texts
(sergüzeştnâme), and bondage literature (esâretnâme). It is argued that such extracts will be particularly useful as original accounts and observations of the Arab geographers and travelers in the Middle
Ages and how they were translated and transferred to the sixteenth century Ottoman mentality.
Key Words
Ajâib, Ajâib literature, XVI. century Turkish travelogue literature.

Giriş
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren bazı Batılı araştırmacılar, Ortaçağ Arap yazınında “ajâ’ib literature”
diye adlandırdıkları özel bir türün var
olduğunu ileri sürdüler. Bu türe dâhil
ettikleri metinlerin listelerini hazırlayan bu araştırmacılar, türde yer alan
*
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metinlerin tipik özelliği olarak daha
ziyade halk kültürüne dayanan birtakım eğlenceli hikâye ve efsaneleri
barındırmasını ileri sürerek bu metinlerin bilimsellikten yoksun olduğunu ima ettiler1 (Hees, 2005). Yakın
zamanda yazdığı makale ile bu teze
güçlü ve yıkıcı bir tezle karşılık veren

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, İstanbul/
Türkiye, zyazar@gmail.com.

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

kısaca bilgi verilecektir. Makalenin
Shrinx von Hees; özetle, acâib kavrailerleyen bölümlerinde belirlenecek
mının kullanımındaki ciddi tutarsızsınıflandırmaya göre bu seyahatname
lıklar, iddia veya ima edilen “acâib
metinlerindeki acâib ü garâib değerliteratürü”nün tutarlı bir tanımının
lendirilmeye çalışılacaktır.
olmaması gibi özellikleri dikkate alarak “acâib literatürü” diye özel bir
(ٌ )ﻋَﺠَﺐacîb/e
(ٌ ﻋَﺠﻴﺒَﺔ/ ٌ )ﻋَﺠﻴﺐGar
Acâib (ٌ; )ﻋَﺠﺎﺋِﺐaceb
“şaşırma,
afallama”
türün var olmadığını güçlü bir şekilanlamına gelen mastar durumundade iddia eder (Hees, 2005). Yazar, bu (ٌﺐki
ِﻋَﺠﺎﺋaceb
) aceb (ٌ )ﻋَﺠَﺐkelimesinin
acîb/e (ٌ ﻋَﺠﻴﺒَﺔ/ ٌ“ﺐşaşırtıcı,
 )ﻋَﺠﻴGarâib (ٌ )ﻏَﺮﺍﺋِﺐgar
kavramın ortaya konulmasında, Orilginç, tuhaf, harika, mucize, görültaçağ döneminde kaleme alınan doğa
memiş duyulmamış şey” anlamlarına
tarihine yönelik Arapça ansiklopedik
(ٌ )ﻋَﺠﺎﺋِﺐaceb
(ٌﻋَﺠَﺐacîb/e
) acîb/e (ٌ ﻋَﺠﻴﺒَﺔ/ ٌ )ﻋَﺠﻴﺐGarâib
(ٌ )ﻏَﺮﺍﺋِﺐgarâbet (ٌﺮﺍﺑَﺔ
kelimesinin
gelen
eserlerin bilimsel (ٌﺐ
ciddiyetten
ِ )ﻋَﺠﺎﺋaceb (ٌﺠَﺐuzak
َ )ﻋacîb/e çoğuludur.
(ٌ ﻋَﺠﻴﺒَﺔ/ ٌ)ﻋَﺠﻴﺐGarâib
Garâib (ٌ )ﻏَﺮﺍﺋِﺐgarâbet
(ٌَﺮﺍﺑَﺔ
 )ﻏgarîbe (ٌﻏَﺮﻳﺒَﺔ
kelimesi
de
olduğunu ileri sürerek onları değerbenzer şekilde “yabancı olmak, garip/
sizleştirmek gibi ideolojik bir bakış
acayip/tuhaf olmak, zor anlaşılmak”
açısının da gizli olduğunu ileri sürer.
(ٌ )ﻋَﺠﺎﺋِﺐaceb (ٌ )ﻋَﺠَﺐacîb/e (ٌ ﻋَﺠﻴﺒَﺔ/ ٌﺐanlamlarındaki
 )ﻋَﺠﻴGarâib (ٌﻏَﺮﺍﺋِﺐgarâbet
) garâbet (ٌ )ﻏَﺮﺍﺑَﺔgarîbe
(ٌ)ﻏَﺮﻳﺒَﺔ
masta“Acâib literatürü”nün varlığını kesin
rının “garip, tuhaf ve acayip şey” anbir dille reddeden von Hees, bu teze
(ٌ )ﻋَﺠﺎﺋِﺐaceb (ٌ )ﻋَﺠَﺐacîb/e (ٌ ﻋَﺠﻴﺒَﺔ/ ٌ )ﻋَﺠﻴﺐGarâib (ٌ)ﻏَﺮﺍﺋِﺐlamlarındaki
garâbet (ٌ)ﻏَﺮﺍﺑَﺔgarîbe
garîbe (ٌ )ﻏَﺮﻳﺒَﺔkelimesinin
karşılık olarak acâib ve garâibi içeren
çoğuludur (Mütercim Âsım, 1305/1888:
farklı türdeki metinlerin bulunduğuI/198, 218; Mutçalı, 1995: 550, 621).
nu ve bu acâib ve garâibin, yer aldıkAralarında ince anlam farklılıkları
ları metinlerin türlerine göre farklı
bulunmasına karşın müşterek İslamî
şekillerde algılandığını birkaç örnekkültür sahasındaki metinlerde acîblemeyle söz konusu eder. Acâib ve
garîb ama daha çok da acâib-garâib
garâibin türlere göre farklı anlamlar
şeklinde sıklıkla birlikte kullanılan bu
kazandığı tezi, Ali Emre Özyıldırım’ın
kelimeler; bir nesne, kişi, tutum veya
XVI. yüzyıl klâsik Türk edebiyatının
olaya karşı şaşkınlık ve garipseme
en önemli edebiyat eleştirmenlerinden
duygularını ifade etmek için kullanısayılan Latîfî ve Âşık Çelebi tezkirelelırlar. “Acâib literatü”nün varlığını
rinden hareketle “acîb” ü “garîb” keliiddia eden Batılı araştırmacıların, bu
meleri üzerinde yaptığı incelemesiyle
literatür bağlamında acâib kelimeside desteklenmiştir (Özyıldırım, 2011).
ni modern insanın zihninde, gerçekle
Özyıldırım, bu kelimelerin gerçek anilgisi olmayıp fantastik olan doğaüstü
lamlarıyla ilişkili; ancak diğer türdeki
olaylara gönderme yapan wondrous
metinlerden farklı olarak belagat saveya marvellous kelimesiyle karşılahasına özgü anlamlar barındıran iki
malarının doğru olmadığını söyleyen
terim olduğunu ortaya koymuştur.
von Hees, Ortaçağ Arap tarihçi ve
Bu makalede, türlere göre farklı
coğrafyacılarının acâib kelimesini, geanlamlar kazandığı tezinden harenellikle gerçeklikte olan objelere karşı
ketle acâibin XVI. yüzyıl Türkçe seyaşaşırma duygusunu ifade etmek için
hatname metinlerindeki kullanımı ve
kullandıklarını belirtir (Hees, 2005:
algılanışı ele alınmaya çalışılacaktır.
104.) Bununla birlikte von Hees’in
Bu bağlamda, öncelikle acâibin tanıde dikkat çektiği üzere, tarih, coğrafmı üzerinde durulup makalede bahis
ya ve ansiklopedi gibi bilimsel metin
konusu edilen seyahatname metintürlerinde de bugün fantastik olarak
lerinin nasıl belirlendiği noktasında
http://www.millifolklor.com
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değerlendirilebilecek küçük bir grup
acâib bulunurken Binbir Gece Masalları gibi kurgusal ve eğlendirici metin
türlerinde bunların istisna olmaktan
çıkıp metnin bütününe yayıldıkları
hatta bizzat metnin yapısını oluşturdukları görülür.2
Yukarıda da ifade edildiği üzere,
iddia edildiği gibi bilimsellikten uzak
birtakım doğaüstü masalsı tuhaflıkları barındıran bir eserler topluluğunun
oluşturduğu bir türün varlığını kabul
etmek güçtür; ancak acâibin yoğunlukta olduğu bazı yazın türlerinden
de bahsetmek mümkündür. Bu türlerden ikisini, IX. yüzyıldan itibaren
Arap yazınında görülmeye başlanan
doğa tarihinin yoğunlukta olduğu ansiklopedik eserler ile seyahatnameler
oluşturmaktadır. Başlangıçta müşterek İslamî kültürün lingua francası
olan Arapça ile üretilen bu iki türdeki
eserler sonraki asırlarda, çeviri veya
derleme biçiminde bu ortak kültürün
diğer iki dili olan Farsça ve Türkçeye
de aktarıldı. XIII. yüzyılın sonundan
itibaren ilk verimleri ortaya çıkan
Batı Türkçesinin ilk ürünleri arasında
bahsi geçen Arapça ansiklopedik eserlerin çevirileri de yer aldı.3 İlerleyen
yüzyıllarda bu metinlerin çevirileri
yapılmaya devam edileceği gibi aynı
türdeki tasnif ve telif çalışmaları da
ortaya çıkacaktır. Bu bilimsel metinlere oranla, XIII. yüzyılın sonlarına
doğru bugün dünya klâsikleri arasında yer alan örnekleri de dahil zengin
bir literatür oluşturan ve coğrafya bilimiyle yakın ilişki içinde olan Arapça seyahatname külliyatının klâsik
Türk edebiyatı döneminde pek fazla
rağbet gördüğü söylenemez. Nitekim
gerek çeviri gerekse de telif türündeki
ilk Türkçe seyahatname veya dolaylı
olarak seyahatname türüne dâhil edi-
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lebilecek eserler için XVI. yüzyılı, bu
türün en önemli Türkçe örneği için de
Evliya Çelebi’yi, dolayısıyla XVII. yüzyılı beklemek gerekecektir.
Ortaçağ İslam dünyasında seyahat konusu hakkında bir inceleme kaleme alan Houari Touati, Eski
Yunanlara benzer şekilde Ortaçağ
Arapça seyahatnamelerde de acâibin
hem içerik hem de bir anlatım üslubu
olarak çok önemli bir rol oynadığını
kaydederken ortaçağ Müslüman okurların, “acâibleri derlemeyi başaramamış bir seyahatnamenin kesinlikle
hedefine ulaşamadığını” düşündüklerini aktarıp (Touati, 2004: 215) acâibseyahatname ilişkisinin ne derece
önemli olduğunu göstermektedir.
Osmanlı dönemindeki seyahatname türü hakkında bilgi veren Menderes Coşkun’un da ifade ettiği üzere,
Osmanlı toplumunda insanlar savaş,
memuriyet, iş bulma, sürgün, eğitim,
irşat, hac, elçilik ve hassaten seyahat
etmek gibi diğer birçok toplumda da
görülebilen farklı sebeplerden ötürü
seyahat ederlerdi (Coşkun, 2006: 327).
Bu gayelerle yolculuklara çıkan kimi
seyyahlar, gidip görme ve gezme fırsatı buldukları yerlerin coğrafyasından
buralarda yaşayan toplumların yaşam
biçimleri ve kültürlerine kadar, kendilerince farklı, ilginç ve kayda değer
buldukları veya muhtemel okuyucu
kitleleri tarafından bu özelliklerde olduğu düşünülen taraflarını kayda almışlardır (Asiltürk, 2009: 913). Ancak
özellikle klâsik Türk edebiyatındaki
örnekleri dikkate alındığında, eldeki tüm seyahatname metinlerinin bu
gaye doğrultusunda bilinçli bir şekilde
kaleme alındıklarını söylemek zordur.
Bundan dolayıdır ki farklı sebeplerle
ve farklı üsluplarla kaleme alınan ve
farklı türler dâhilinde değerlendirilehttp://www.millifolklor.com
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bilecek bazı eserler de dolaylı olarak
seyahatname metinleri arasından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda hatıra, günlük, biyografi ve otobiyografi
gibi edebî türlerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kimi eserleri de klâsik Türk edebiyatındaki seyahatname türü içinde değerlendirmek
mümkündür. XVI. yüzyıldaki Türkçe
seyahatnameleri de bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Bu yüzyılda kaleme alınan seyahatname türü metinlerdeki acâib,
farklı şekillerde tasnif edilip incelemelere tabi tutulabilir. Bu makalede
ise, Ortaçağ dönemi Arap coğrafyacı
ve seyyahların gözlem ve derlemelerinden XVI. yüzyıl Osmanlı dünyasına
aktarılan acâib ve Osmanlı seyyah ve
coğrafyacılarının bizzat kendi gözlem
ve derlemelerine dayanan acâib şeklinde iki başlık altında değerlendirilmiştir.
Osmanlı Dünyasına Aktarılan
Acâib
Ortaçağ dönemi Arap coğrafyacı
ve seyyahların gözlem ve derlemelerine dayanan acâibin XVI. yüzyıl Osmanlı dünyasına taşındığı en önemli
eser, Endülüslü seyyah Ebû Hâmid
Muhammed el-Gırnâtî’nin (ö. 1169)
Arapça kaleme aldığı Tuhfetü’l-Elbâb
ve Nuhbetü’l-A’câb adlı eseridir. Von
Hees’in de ifade ettiği üzere, “acâib
literatü”nün varlığını savunan farklı şarkiyatçılar bu literatüre giren
bazı eserler listelemişlerdir; ancak
hepsinde ortak olan eserler arasında
X. yüzyılda kaleme aldığı düşünülen
Acâibü’l-Hind ve Kazvînî’nin Acâibü’lMahlûkat’ıyla birlikte Gırnatî’nin
bu eseri de yer almıştır (Hees, 2005:
102). Bizzat Gırnatî’nin kendi ifadesine göre bu eserin yazılma sebebi,
seyahatleri boyunca karşılaştığı garip
http://www.millifolklor.com

ve acayip durum ve olayları bir araya
getirmektir. Bu amaçla gezip gördüğü
kara ve denizlerdeki acâib ile güvenilir kaynaklardan derlediğini söylediği
bazı hikâyeleri derleyip kaleme alan
Gırnâtî’nin eseri bu itibarla Ortaçağ
dönemi Arapça seyahatname türü
içerisinde yer alır. Gırnâtî, eşyadaki
acâibin Allah’ın varlığı ve birliğine
delil olduğunu söylerken acâ’ibü’lmahlûkât türü doğa tarihlerindeki
aslî amaca uygun olarak hareket eder.
Daha ziyade eserdeki sözlü rivayetlere
odaklanan bazı Batılı araştırmacılar,
bilimsel bir metinle karşı karşıyaymış
gibi, Gırnâtî’nin birtakım kıymetsiz
ve ilginç bilgileri bir araya getirdiğini, dolayısıyla eserin fazla bir kıymeti
haiz olmadığını ileri sürmüştür.4 Bu
yorumlar yapılırken, metnin kendisini bir bilimsel eser olarak sunmadığı
ve yazarın eser boyunca bahsettiği
konularla ilgili gerek yazılı kaynaklarda rastladığı gerekse de halk arasında yaygın olan sözlü kültür öğelerini
acâib şemsiyesi altında bir araya getirmek gibi bir gayesinin olduğu göz
ardı edilmiştir. Hal böyle olunca eserde yer alan çok sayıdaki sözlü kültür
öğesi durumundaki rivayetler ile bazı
hikâyeler bilimsellik terazisinden geçirilmeye çalışılmıştır. Halbuki her ne
kadar eserinin girişinde okuyucusuna,
derlediği acâib ve rivâyetlere önyargıyla bakarak bunların yalan olduğunu düşünmemesi gerektiğini ifade etse
de Gırnâtî, bizzat kendi gözlemlerinde
değil de yazılı ve sözlü kaynaklardan
derlediği acâibin sonunda genellikle
“Allah en iyisini bilir” gibi bir ifade
kullanır. Bu ifadeyle derlediği bu rivayet ve hikâyelerin gerçek olmayabileceğine de işaret eden yazar, böylece
von Hees’in Ortaçağ ansiklopedi yazarlarının gerçek olmayan daha ziya-
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de sözlü kültürün bir parçası olan şeyin farkında olduklarına dair tezini de
güçlendirmiş olmaktadır (Hees, 2005:
111).
Bir mukaddime ve dört bölümden
oluşan Tuhfetü’l-Elbâb’da derlenen
acâib bir tasnife tabi tutulmuştur. İlk
bölümde, yeryüzündeki insan ve cin
taifesi ile ilgili acâibe yer veren yazar yeryüzünde yaşayan kabilelerin
fizikî, dinî ve sosyal özellikleri, gelenek görenekleri ile onların ticarî faaliyetlerine dair acâiblerle bazı ilginç
hayvanlar hakkında bilgi verir. Eserin
en hacimli kısmını teşkil eden ikinci
bölümünde, kimi efsanevî şehirlerin
acâyib hikâyeleri ile tuhaf, şaşırtıcı ve
görülmedik yapılar hakkında bilgiler
verilmektedir.
Eserin üçüncü bölümünün konusunu; dünyadaki denizler, bu denizlerde bulunan hayvanlar ve adalar ile bu
deniz ve adalardan çıkan zift, anber ve
petrol gibi ürünler hakkında verilen
bilgiler teşkil ederken son bölümünde
ise; kabirler ve ölülerden bahsedilmiştir.
Tam bir acâib ü garâib derlemesi
olan bu eser, XVI. yüzyılın ortalarında, Kanuni Sultan Süleyman’ın maktul şehzadesi Bâyezîd’in (ö. 1562) emri
ile ismi belirsiz bir mütercim tarafından tercüme edilmek suretiyle Osmanlı dünyasına aktarılmıştır (Yazar,
2012). Tuhfetü’l-Elbâb’ın, ne sebepten
veya hangi özelliğinden dolayı tercüme edilmeye değer olduğu konusunda,
tercümenin girişinde bilgiler verilmiştir. Buna göre mütercim; geçmiş zaman kitaplarından, hayret uyandıran,
ilgi çeken ve pek fazla duyulmamış
hikâyeler barındıran Tuhfetü’l-Elbâb
ve Nuhbetü’l-A’câb adlı bir kitabı inceleyip ara sıra bu kitapta bulunan
hikâyeleri Şehzâde Bâyezîd’in huzu-
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runda nakl ettiğini, şehzâdenin bu
hikâyelere ilgi duyup bahsi geçen
kitabın tercüme edilmesini istemesi
üzerine haddi değilken eseri Türkçeye
tercüme ettiğini söyler (Yazar, 2012:
117). Bu ifadeler Tuhfetü’l-Elbâb’ın
bir gezi yazısı metni olmasından çok,
bir hikâye metni gibi alımlandığını, en
azından içerdiği ilginç hikâyeler dolayısıyla dikkat çektiğini sezdirmektedir. Eserdeki folklorik bazı bilgilerin
“hikâye” başlığı altında verilerek bunların bilimselliğinin bir tarafa itilip
kurgusal alana yaklaştırılması da mütercimin kaynak metni alımlamasına
iyi bir örnektir. Mütercimin özellikle
kaynak metnin ikinci bölümünde yer
alan bilgi ve betimleme ağırlıklı bazı
bölümleri tercüme etmeden olduğu
gibi bırakıp daha ziyade yazılı ve sözlü
kaynaklardan hareketle aktarılan bilgilere daha fazla rağbet göstermesi de
bu yorumumuzu güçlendirmektedir.
Seyahat acâibinin Türkçeye taşındığı eserlerden biri de Tarîh-i
Hind-i Garbî veya Hadîs-i Nev adlı
eserdir. Emîr Mehmed Su’ûdî adlı biri
tarafından 1580 yılı civarında yazıldığı düşünülen bu eser III. Murad’a takdim edilmiştir. Yazarı tarafından üç
bölüme taksim edilmiş olsa da temelde iki ana bölümden oluşan eserin ilk
bölümünde; daha ziyade Arap tarihçi
ve coğrafyacılarının tarih, coğrafya ve
ansiklopedi sahasındaki eserlerinden
faydalanılarak, Doğu’nun klâsik coğrafya ve kozmografya bilgisi hakkında nispeten muhtasar bilgiler verir.
Yazarın kaynağını belirtmemekle birlikte Batı’dan tercüme ederek oluşturduğunu söylediği ikinci bölümde ise
1491-1552 yılları arasındaki coğrafi
keşifler konu edilmektedir (Su’ûdî,
1999: 9). Bu muhtevasıyla eser, bir
taraftan Doğu’nun klâsik acâibini dihttp://www.millifolklor.com
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ğer taraftan da yeni dünyanın acâibini
XVI. yüzyıl Osmanlı okuyucusuna aktarmaktadır.
Eserin ilk bölümünde Türkçeye
aktarılan acâib, çoğunlukla yeryüzündeki denizler ve adalardaki bitki, hayvan ve insan topluluklarıyla ilgilidir.
Meyvesi insan şeklindeki varlıklardan
oluşan Vak Vak ağacı; Sicilya adasındaki altın ve mercan madenleri, yanardağ ve volkanlar; Hint Okyanus’undaki balinalar; Zenc adasında şekil
olarak insan ancak tavır ve hareketleri havyanlar gibi olan bir topluluk; Zamini Adası’nda çırılçıplak gezen ve ne
dedikleri anlaşılamayan kısa boylu bir
topluluk, Nikobar adasında çırılçıplak
gezen bir kavim, Seylan adasına yakın
birkaç adada yüzleri kapkara, saçları birbirine karışmış boyu çok uzun
olan ve insan yiyen yamyamlar, Şangay/Çin Denizi dalgalanıp kabarmaya
başladığında denizin dibinden çıkan
Habeşlilerin çocukları gibi, kısa boylu, uzun kafalı siyah derili insanlar,
Volga Nehri taştığında ortaya çıkan
ve boyu dokuz metre, burnu 37 santimetre ve her parmağının uzunluğu ise
bir karış olan garip yaratık eserin ilk
bölümündeki acâib arasında yer alır.
Hadîs-i Nev’in ikinci bölümünde
yer alan acâibin de ilk bölümde olduğu
gibi, yeni yeni keşfedilen adalardaki
bitki, hayvan ve insan topluluklarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Batılı
bir bakış açısıyla yazılan bir metnin
Türkçeye aktarılmış biçimi olan bu bölümde; şaşkınlık uyandıran, hayrete
düşüren bu bitki, hayvan ve insan toplulukları özelde Osmanlı daha genelde
ise İslam coğrafyasındaki insan kadar
bu yeni yerlerin kâşifleri olan Batılı
insanın da aşina olmadığı ve görüp
karşılaştığında hayrete gark olduğu
yeni, bundan dolayı da acâib şeylerhttp://www.millifolklor.com

dir. Bu bağlamda; keşfedilen adalarda
yaşayan yerlilerin dış görünüşleri ve
yaşam biçimleri şaşırma, garipseme,
aşağılama gibi farklı duygular eşliğinde betimlenmiştir. İnsan yiyen yamyam toplulukları, adalarda yaşayan
insanların çırılçıplak olmaları veya
sadece haya yerlerini örtmeleri, bazı
yerlilerin homoseksüel olmaları, yerlilerin özellikle de kadınların burun,
dudak ve memeleri gibi vücutlarının
farklı yerlerine altın ve gümüş halka,
çubuk ve benzeri şeyler takmaları gibi
yerlilerin daha ziyade dış görünüşlerine dair bilgiler verilmektedir. Bunun
yanında; insan kurban etmeleri, her
gün gördükleri ilk şeye tapmaları, istedikleri sayıda kadınla evlenip kadınlarını birbirleriyle paylaşmaları, ölülerini altın sandıkta gömmeleri, küçük
karınca şeklindeki bir çeşit hayvanı
yakalayıp birçok bitki ile karıştırıp vücutlarına sürmeleriyle bir bakıma ilkel
epilasyon yapmaları, Peru örneğinde
olduğu gibi ölen kralların iki kadını
ve üç hizmetçisiyle birlikte gömülmeleri şeklindeki garip ölüm merasimleri
gibi acîb ü garîb yaşam biçimleri ve geleneklerine de yer verilmiştir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, Hadîs-i Nev’in ikinci bölümünde
keşfedilen yeni yerlerde görünüşleri,
hareketleri veya etkileri bakımından
dikkat çeken bitki ve hayvanlar da
tanıtılıp tasvir edilmiştir. Acâ’ibü’lmahlûkât türü bilimsel ansiklopedik
eserlerde olduğu gibi bu bitki ve hayvanlarının birçoğunun resimlendirildiği de görülmektedir.5 Haiti Adasında
Koguyus kuşu, Gümüş Deresi’nde bulunan insan şeklindeki balıklar, Gubagua Adası’nda üst tarafı insan ve saçı
sakalı, kolları olan bir balık, Paplogan
Nehri civarında bulunan Armadillo
adlı hayvan gibi birçok hayvanla Ura-
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ba ve Darien’deki avakado, nemayis,
jobo, guava gibi ağaç ve meyveler bu
yeni yerlerin acâibi arasında zikredilip
bazıları resimlendirilmiştir. Hadîs-i
Nev’de örnekleri az da olsa, yazarın
acâib olarak değerlendirdiği sözlü kültüre de yer verildiği görülmektedir.
Sefaretnâme türünün baskın olduğu seyahatnameler arasında yer
alan Alî Ekber’in Hıtâynâme adlı
Farsça eseri de Türkçeye aktarılan
eserler arasında yer almaktadır. XVI.
yüzyılın başında elçilik görevi ile Çin’e
gönderilen Alî Ekber, 1506-1508 yılları arasında orada kalmış ve dönüşünde izlenimlerini kaleme aldığı eserini
önce Yavuz Sultân Selîm’e ardından
da Kânûnî’ye sunmuştur. Yirmi bir
bölümden oluşan eserde Çin’in saltanat sistemi, yerleşim yerleri, iklimi
ve coğrafî yapısı, dinleri, gelenekleri,
şehirleri, imparatorluk sarayları, hapishaneleri, resmî bayramları, kanun
ları ve eğitim sistemi, Batı dünyasıyla
münasebetleri, İslâmiyet’in Çin’deki
durumu, Çinliler’in bozkırlı insanlarla, Tibetlilerle ve Hintlilerle münasebetleri, tapınakları, başşehirlerindeki
festivalleri gibi farklı özellikleri hakkında bilgi verilmektedir (Taşağıl,
1998: 404-05). Bahsi geçen bu Farsça
eser de daha sonra ismi belirsiz biri tarafından III. Murâd’a sunulmak üzere
Türkçeye tercüme edilmiştir.6
Hıtâynâme yazarının elçilik görevi sırasında, “bunun gibi acâyib ü
garâyibi çokdur” (79b), “bunun gibi
acâyib ü garâyib kârları bisyârdur”
(98a) gibi cümlelerle acâib olarak değerlendirip anlattığı ve tasvir ettiği
hususlar kimi bilimsel ansiklopedik
eserlerle bazı coğrafî eserlerde görülen doğa olayları ve doğadaki canlılara
karşı duyulan şaşırmadan farklıdır.
Onda hâsıl olan şaşırma, daha ziyade
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ait olduğu kültürel coğrafyadan uzak
bir memleket olarak Çinlilerin yönetim biçimi, dinî inançlar ve gelenek göreneklerine karşılık bazen garipseme,
bazen hayranlık bazen de hoş görmeme gibi duygularla iç içe olan bir şaşırmadır. Bu anlamda; yazar Hıtaylıların bir iki aylık yürüme mesafesinde
olan düşmanın varlığından bir günde
haberdar olmalarından öte bu kadar
uzak mesafeden gelen bu düşmanın
hangi taifeden olduğunu da anlayıp
ona göre önlem almaları karşısında
hayranlık dolu olumlu bir şaşırma
içindedir. Bu hayranlık dolu şaşırmalar içerisinde; Çin’deki şehirlerin çok
düzenli bir yapıda olmaları, Han Balık’taki mükemmel sulama sistemi, bir
nevi kalp ameliyatı şeklindeki tedavi
gibi örnekleri çoğaltılabilecek birçok
husus yer almaktadır. Harâbâtîler
denen cezalandırılıp toplumdan tecrit
edilmiş bir topluluğun içinde bulunduğu kötü koşullar, toplumun onlara
bakışlarındaki olumsuz bakış açısı ise
yazarın garipsediği ve hoş görmediği
olumsuz acâibler arasında yer alır.
Aynı şekilde; “mûcib-i ibret olmağiçün acîb işkenceler ve garîb ukûbetler
iderler.” (80a) şeklinde özetlenen cezalandırma şekilleri; Çin padişahının
divana çıkışı sırasında ortaya çıkan
ağlamaklı davul sesleri ile insanı çok
rahatsız eden ney sesleri de yazarı rahatsız eden acâibdendir.
Hıtâynâme yazarının kendi gözlemlerine dayanan acâibler yanında
sözlü kültürü oluşturan bazı mitolojik
unsurlarla efsaneleri de okuyucuya
aktardığı görülmektedir. Çin hakanının Tibet halkına verdiği dağın efsanesi, kızını bir köpeğe vermesi ve Tibet halkının bu köpekten türemesi gibi
efsaneler bu sözlü kültür unsurlarına
örnek verilebilir.
http://www.millifolklor.com
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Osmanlı Seyyah ve Coğrafyacılarının Kendi Gözlemlerine Dayanan Acâib
Yukarıda da ifade edildiği üzere,
tercüme yoluyla XVI. yüzyıl Osmanlı dünyasına aktarılan acâib yanında
Osmanlı seyyah ve coğrafyacılarının
bizzat kendi gözlem ve derlemelerine
dayanan acâibin de bu yüzyılda derlendiği görülmektedir. Pîrî Re’îs’in
(ö. 1554) 1521 yılında kaleme aldığı
Kitâbü’l-Bahriyye’si bu tür acâibi barındıran seyahatname türü metinlerdendir. Kânûnî’ye sunulan ve birçok
haritayı hâvî bulunan bu eser, coğrafya konusunda yazılmış ilmî bir çalışma olarak da değerlendirilmeye uygundur. Eserde, bir denizci olarak Pîrî
Reis’in, bilgi ve tecrübeleri yanında
yazılı ve sözlü kaynaklara müracaat
ederek verdiği bilgiler yer almaktadır.
Eserin manzum olan ilk bölümünde,
Bahr-ı Rûm dışındaki denizler ve bu
denizlerde bulunan adalar hakkında
genel bilgiler verilirken buralardaki
acâibler de söz konusu edilmiştir. Nitekim yazar da “Bu fasl bahr-ı Mağribün metâ’ın ve acâyibin beyân ider”
(Pîrî Reis, 2002: 75) başlığında kaydettiği gibi bu acâibe özel bir önem vermektedir. Bu acâib; adalarda yaşayan
insanlar, onların yaşam biçimleri, dinî
inançları ve kültürleri ile bu deniz ve
adalardaki farklı bitki ve hayvanlar
etrafında şekillenir. Çin yerlilerinin,
balçıktan yaptıkları putlarını daima
yanlarında taşıyıp onu andıklarında
çıkarıp öptükleri ve canlarını ona ısmarladıklarını, birbirleriyle selamlaşırken hiçbir söz söylemeden iki
ellerini birbirine sıkı sıkı bağlayarak
ve dizlerini birbiriyle aynı seviyede
tutarak bir sağa bir de sola “efendim”
demeleri gibi yazara farklı, bu yüzden
de acâib görünen kültürel özellikleri
http://www.millifolklor.com

anlatılır. Yazar bu ilk bölümde Portekizli gemicilerin sözlü olarak kendisine aktardığı acâiblere de eserinde
yer verir. Portekizler Çin adalarını
keşfettiklerinde; bu adalardaki yerlileri anadan doğma çıplak bulurlar.
Kadın erkek çok iyi ok atan bu yerliler
arasında hiç alışılmadık görünüşlerde
insanların olduğunu yazara aktaran
Portekizli denizciler, bunlara arasında, ceylan gibi boynuzlu, alınlarının
ortasında tek göz gözü olan, boynu olmadan başı göğsünün üzerinde duran,
köpek yüzlü olup kuyruğu olan; ancak
kimseyi ısırmayan insanların varlığından haber verirler. Bunların dışında,
kulakları filler kadar büyük olan bazı
insanlar da vardır; bunlar kulaklarını
enselerinde bitiştirip bağlarlar; eğer
çözerlerse bu kulaklar ta dizlerine
kadar gelir. Tüm bunları, bu adalarda bulunduklarını söyleyen Portekizli
denizcilerden işittiğini özellikle vurgulayan Pîrî Re’îs, duyduğu bu bilgiler
karşısında ortaya çıkan şaşkınlığını
“aceb, acâib” gibi kelimeler yanında
Türkçe asıllı bir kelime olan “tan-“ fiili
ile de dile getirir. Bu ilk bölümde Pîrî
Re’îs’in dikkatini çeken olaylar arasında; Pars Denizi’ndeki dalgıçların inci
çıkarmaları, Hürmüz adasındaki tuz
dağı, Habeş’te bulunan vahşi filler ile
filleri öldüren gergedanlar ve kaynağı
hakkında –yazara göre- bilimsel olmayan bilgilerin bulunduğu amber, Komor adalarındaki sandal ağacı, Mağata adasında bolca bulunan Hindistan
cevizi, hem yenilen hem de suyu içilen
ve turunca benzer bir meyve ile yaban
kedileri, Mağrib Denizi civarında bulunan türlü türlü papağanlar, demiri
kesecek kadar keskin olup insanların
yemek pişirmede ve odun kırmada
kullandıkları bir taş türü ve iki gözünün arası bir karış olan insanlar gibi
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çoğu yazılı ve sözlü kaynakların gözlemlerine dayanan bilgiler vardır.
Kitâbü’l-Bahriyye’nin Pîrî Re’îs’in
bizzat kendi gözlemlerine dayanan
asıl bölümü ise Ege ve Akdeniz’in bütün kıyıları, adaları, limanları, koyları
ve kayalarının bütün doğa hareketlerinin ayrıntıları ile ele alınıp her
kara parçasının tarihi, kültürel ve
sosyo/ekonomik özelliklerinin anlatılıp haritalarla görselleştirildiği ikinci
bölümdür. Mensur olarak kaleme alınan bu bölümde; ada isimlerine dair
tarihî kaynaklara veya yöre halklarına dayandırılarak verilen rivayetler arasında acâib yer alır. Eğriboz
Adası’nın oluşumu hakkında verilen
rivayet bu bağlamda ele alınabilir.
“Muhaddisân-ı havâdis-i rûzigâr”dan
hikâye edildiğine göre önceleri Rumeli
kenarına bitişik olan bu adanın bilginleri bu ada ile deniz arasını kazıp
sun’î bir boğaz yapmak suretiyle bu
adayı oluşturmuşlar (Pîrî Reis, 2002:
108). Aynı şekilde Batnos Babas adıyla meşhur olan adanın ismi hakkında
da bilgi verilirken “anun hakkında
şöyle hikâyet olunur” ifadesiyle muhtemelen ada halkı arasında bilinen bir
menkıbeye yer verir (Pîrî Reis, 2002:
159). Ada isimlerine dair bu sözlü rivayetler dışında, bir şekilde Osmanlı
Devleti’nin hâkimiyetinde bulunan
Ege ve Akdeniz kıyıları ile adaları
hakkında verilen bilgiler arasında
yazarı şaşırtan bilgiler fazla değildir.
Bu adalarda yetişen bitki ve hayvanlardan da bahsedilmekle birlikte bunların çok azı acâib olarak değerlendirmiştir. Ancak Osmanlı’nın hâkimiyeti
dışında bulunan kıyı ve adaların tanıtılmasında acâiblerin arttığı görülür.
Venedik şehrinin kıyılardaki sığ sularına çakılan kazıklar üstüne evler inşa
edilmesiyle kurulması, Venediklilerin
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beylerini zar atarak seçmeleri, Sicilya
adalarının şekerhâneleri, Napoli’deki
kimi aslan ağzından kimi insan ağzı
veya memesinden akan mermerden
çeşmeler gibi gözlemleri yazarın ilgisini çeken ve onu şaşırtan durumlardır.7
Yine bir denizci olan Seydî Alî
Re’îs’in (ö. 1562) kaleme alıp Kânûnî’ye
takdim ettiği Mir’âtü’l-Memâlik adlı
eseri de tam bir seyahatname metni
olarak bu başlık altında değerlendirilebilir. Eserinde anlattığına göre yazar;
Portekizlilerle savaşırken donanmasının Kirman sahillerine sürüklenmesi
sonucunda Hindistan’a gitmiş, burada
üst düzey devlet adamlarıyla tanışıp
bir müddet burada kaldıktan sonra
kara yoluyla üç buçuk yıl süren sıkıntılı ve maceralı bir yolculuktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Eserde bu
yolculuk sırasında yazarın dikkatini
çeken ve kayda değer gördüğü olaylar
anlatılmaktadır (Coşkun, 2006: 32829). Eserde, yazarın dikkatini çekip şaşırmasına vesile olan acâib ü garâibler
de anlatılmaktadır. Bunlar arasında,
yazarın yaşadığı yerde görmeye alışkın
olmadığı bitkiler ve hayvanlar başta
gelmektedir. Bu bağlamda Cücerât’tan
Ahmedâbâd’a giden yol üzerindeki
başı göğe eren ağaçlar (garîb dırahtlar)
(Seydi Alî Reis, 1999: 95) ile bu ağaçlardaki yarasalar (acîb şeb-pereler) (95);
Cücerât memleketindeki rengareng papağanlar ile insanların etrafını saran
maymunlar, yolculuk sırasında karşılaşılan dev timsahlar, vahşi ceylanları avlamak üzere eğitilmiş ceylanlar,
alınlarında boynuzları bulunan gergedanlar yazarın dikkatini celbeden bitki
ve hayvanlar arasında yer alır. Bunun
yanında, Bahreyn’deki dalgıçların tuzlu suyun altından tatlı su çıkarmaları;
Cücerât memleketinde, târî denen bir
ağaçtan şarap imal edilmesi ve halhttp://www.millifolklor.com
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kın bu ağaçların altını meyhanelere
çevirmeleri, Hintlilerin ölülerini deniz
kenarına getirip ateşe attıkları ölüm
merasimleri de anlatılan acâib olaylar
arasında yer alır.8
Osmanlı dönemindeki örnekleri
çok fazla olmamakla birlikte, bir kişinin esaret hayatını anlattığı bazı
eserler de seyahatname-hatıra ve seyahatname-otobiyografi
ilişkisinden
hareketle yine dolaylı olarak seyahatname metinleri olarak değerlendirilebilir. Osmanlıların farklı bir medeniyetle
temasını sefaretnamelerden önce kayda getiren bu önemli metinlerde; farklı
bir coğrafyada tutsak bulunan yazarların başından geçen olayları anlattıkları
gibi bulundukları yerle ilgili bilgi verdikleri görülebilmektedir. İslam coğrafyası dışındaki acâibin dolayısıyla da
derin kültürel farklılıklarının dile getirilmesine uygun olan bu metinlerde;
yazarların eserlerini yazma amaçlarından dolayı bu beklentileri çok da yerine
getirdikleri söylenemez.
Cem Sultan’ın (ö. 1495), Rodos,
Fransa ve İtalya’da geçen 13 yıllık
gurbet hayatını konu alan Vâkı’ât-ı
Sultan Cem adlı eser bu türden metinlerdendir. Eser, şehzadenin ölümünden 20 yıl sonra Haydar Çelebi
tarafından günlük tarzında kaleme
alınmıştır. Eseri, Batı kültüründen
izler bulma noktasında inceleyen Osman Horata, “Vâkıât’ta Batı’yla ilgili
bilgiler daha çok yazarın seyahatleri
sırasında rastladığı garip olaylar etrafında odaklaşmaktadır.” (Horata,
2001: 75) demektedir. Hakikaten eser
bu gözle incelendiğinde, Vâkıât yazarının hem büyüdüğü coğrafyada hem
de mensup olduğu medeniyet dünyasında bulunmayan birtakım olay ve
durumlar karşısında bazen garipseme
bazen şaşırma duyguları içine girdihttp://www.millifolklor.com

ği görülmektedir. Bu bağlamda, Cem
Sultân ve maiyetindekilerin; deniz
yolculukları sırasında Sicilya adası civarında geçerken gördükleri yanardağın yüksekliği ve bu dağdan yükselen
alevler ve dumanlar karşısında çok
şaşırdıkları ifade edilirken bu hayret
verici yanardağların en azından yazarı kudretullâhı düşünmeye sevkettiği
“kudretullâhı mülâhaza idüp” de dile
getirilmektedir. Yine deniz yolculukları sırasında gördükleri balina da topluluğun hayli dikkatini çekip onları
hayret içerisinde bırakmıştır. Yazar
tasvir ettiği bu balığın büyüklüğü karşısında hayret içerisinde kaldıklarını,
bu şaşkınlarını gören gemi mürettebatının kendilerine bu balık ve avlanması hakkında bilgi verdiklerini
anlatır. Sunî göl ve çayırlar, sepetler
içinde göllere nakledilen balıklar, Lion
şehrinin günlerce süren pazarı, at ile
inmenin mümkün olmadığı dağlarda
kızakların kullanılması da yazarın
dikkatini çeken hususlardır.
Horata’nın da ifade ettiği üzere,
Batı’daki eğlence adetleri, kadın erkek ilişkilerinin serbestliği ve farklılığı da yazarın şaşırarak anlattığı
olaylardandır (Horata, 2001:76). Vatikan’daki papalık seçimi ve seçilen
papanın cinsiyetinin belirlenmesi de
acâibdendir.
Esâretnâme türünün çok yakın zamanda tespit edilen XVI. yüzyıla ait bir
örneğinde ise farklı bir kültürel coğrafya ile karşılaşmanın doğurduğu şaşkınlık daha fazla hissedilmektedir. Hindî
mahlaslı Mahmûd Efendi (ö. 1579’dan
sonra) tarafından yazılan ve Hediyye
diye isimlendirilen bu sergüzeştnâmeesâretnâme türündeki eserde; İnebahtı Deniz Savaşı’na iştirak edip 60
yaşında iken Haçlı Kuvvetleri’ne esir
düşen Hindî’nin yaklaşık 4 yıl süren
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esaret hayatı söz konusu edilmektedir
(Karataş, 2013). Esir düştükten sonra
önce Messina’da üç ay tutulup Napoli
güzergâhından Roma zindanlarına götürülen Hindî, bu dört yıllık esareti boyunca Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta yazarı
Macuncuzâde Mustafâ Efendi gibi içine
kapanmayıp etrafına da bakabilmiş ve
eserinde genellikle olumsuz anlamda
bir şaşırma duygusuyla Batı kültürüne dair gözlemlerine de yer vermiştir.
Messina’dan Roma’ya götürülüşü sırasında gördüğü yanardağlar karşısında
duyduğu şaşkınlık duygusu eser boyunca kendisini olumsuz anlamda hayrete
düşüren acâibten farklıdır. Bu doğa
olayı karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve “Hikmet ıssı elindedür imkân”
(Karataş, 2013: 352) diyerek Allah’ın
kudretine sığınır. Napoli Limanı’na
ayak bastıktan itibaren ait olduğu kültürel coğrafyadan çok farklı bir dünya
ile karşılaşan Hindî, bundan sonraki
gözlemlerini, genellikle olumsuz bir bakış açısıyla verir. Napoli Limanına yanaştıklarında fahişelerin gemiye doluşması ve gemicilerin herkesin önünde
bu fahişelerle cinsel ilişkiye girmeleri
Hindî’yi fevkalade şaşırtmış ve iğrendirmiştir. Eserinin başka bir bölümünde de Hıristiyan halkın edepsizliğine,
ayakta işemeleri ve birbirlerinin yanında cinsel ilişkiye girmelerini örnek gösterir. Roma’ya geldiklerinde Papa’ya
pişkeş çekilmek üzere saraya götürülen
kafile içinde bulunan Hindî, sarayın
duvar ve tavanlarının canlıymış hissi uyandıran resimlerle donatılmasını
garipser. Eserinin “Vasf-ı Kefere-i Bednâm” başlıklı bölümünde Hıristiyanların Hz. Îsâ’nın ölüm yıldönümü kutlamalarına dair gözlemlerini aktarır.
Ellerine muhdes kitaplarını alıp “Tanrımız çıplak bir şekilde çarmıha gerilip öldürülen Îsâ’dır” diyerek senede
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bir gün matem tutan Hıristiyanlar bu
matem merasiminde, temsilî bir sureti
çarmıha gerip İsa’dır diye bunu dolaştırırlar. On binden fazla mum yakan bu
Hıristiyanlar vücutlarını kanatıncaya
kadar dövünürler. “Vasf-ı Fevt-i Papa”
başlıklı bölümde, Papa’nın ölümünü ve
akabinde yapılan merasimi tasvir eden
Hindî; Papa’nın cesedinin üç gece sergilenmesini, halkın ayrı gruplar halinde
onu ziyaret edip sıtmaya deva olur düşüncesiyle Papa’nın sakalından bir kıl
almalarını, cesedi koydukları tabuta
şarap ve bir parça ekmek koymalarını
küçük gören ve garipseyen bir duygu
ile anlatır. Yine “Vasf-ı Papa-yı Cedîd”
başlıklı bölümde “Aceb ancaķ bu âdet-i
tersâ” (Karataş, 2013: 321) ifadesiyle
garipsediği ve olumsuz anlamda şaşırdığı yeni papanın seçilme sürecine
dair gözlemlerini aktarır. Halkın yeni
papayı yaktıkları mum ve fıçılar ile
ateşledikleri tüfeklerle selamladıklarını söyleyen şair/yazar, Hıristiyanların
bu bol ateşli kutlamalarını girecekleri
cehennem ateşi için yaptıkları bir idmana benzeterek alaylı tutum takınır.
Hindî bu canlı gözlemlerinin yanında; Santo Petro adlı yarım kalmış
bir kilise ve Santo Petro denen günde her yıl İspanya’nın Papa’ya pişkeş
olarak gönderdiği atlarla ilgili olarak
halktan dinlediği birkaç efsaneye de
yer vermiştir. Hindî bunları Hıristiyan halktan sözlü olarak aldığını özellikle ifade etmektedir.9
Sonuç
XVI. yüzyıl seyahatname türü
metinlerindeki acâibin ele alındığı bu
makalede; öncelikle acâibi barındıran
Türkçe seyahatnamelerin iki şekilde üretildiği görülmektedir. Birincisi
Ortaçağ dönemi Arap coğrafyacı ve
seyyahların gözlem ve derlemelerini
içeren metinlerin tercümesi şeklinde
http://www.millifolklor.com
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gerçekleşirken ikincisi ise Osmanlı seyyah ve coğrafyacılarının bizzat
kendi gözlem ve derlemelerinin kaleme alınmasıyla ortaya çıkmıştır. XVI.
yüzyıl seyahat metinlerinin coğrafya
başta olmak üzere sergüzeştnâme,
esâretnâme ve sefaretnâme gibi türlerle kesiştikleri ve bu kesişmeye göre
ortaya çıkan acâibin farklılaşıp çeşitlendiği görülmektedir. Bu durum,
Shrinx von Hees’in “farklı yazın türlerine göre farklı acâib vardır” şeklinde
özetlenebilecek tezine uygundur. Bu
bağlamda coğrafya türü ile kesişen
XVI. yüzyıl Türkçe seyahatnamelerinde, neyin acâib olduğuna karar veren
(Touati, 2004: 214) yazarın İslam coğrafyasında veya Hadîs-i Nev örneğinde
olduğu gibi, Amerika kıtası gibi farklı
ve uzak coğrafyalardaki insan toplulukları, hayvanlar, bitkiler, doğa olayları gibi unsurlar acâibi oluşturur. Öte
taraftan Hıtâynâme tercümesi örneğinde olduğu gibi sefâretnâme türü ile
kesişen seyahat metinlerindeki acâib
ise, yazarın ait olduğu kültürel coğrafyadan farklı bir ülke ile karşılaşması
neticesinde o ülkenin yönetim biçimi,
dinî inançlar ve gelenek göreneklerine
karşılık bazen garipseme, bazen hayranlık bazen de hoş görmeme gibi duygularla iç içe olan bir şaşırma şeklinde
ortaya çıkar. Eldeki örneklerine bağlı
kalındığında, esaretnâme türündeki
seyahatnamelerde de Hıristiyanlığın
temelini oluşturduğu Batı medeniyetinin yazarın genellikle olumsuz anlamda dikkatini celb edip şaşırmasına
vesile olan farklı kültürel unsurları
acâibe kapı açar. Bu noktada klâsik
Türk edebiyatının mesnevî, mensur
hikâye, menâkıbnâme gibi farklı yazın
türleri acâib bağlamında incelendiğinde acâibin daha da farklılaşıp çeşitleneceği beklenebilir; ancak bunu net
http://www.millifolklor.com

olarak görmek için konuyla ilgili incelemelerin yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmada incelenen tüm seyahatname metinlerinde, sözlü kültür alanına giren unsurların da acâib
olarak yerini aldığı görülmektedir.
Bu da Yeliz Özay ve R. Aslıhan Aksoy Sherıdan’ın Evliyâ Çelebi’nin Seyahatname’sindeki sözlü kültüre dair
yorumlarını desteklemektedir (Özay
2011, Aksoy Sherıdan 2011). Aynı
şekilde incelenen seyahatname türü
metinlerde yanardağlar gibi birtakım
doğa olaylarına karşın yazarlarda
hâsıl olan şaşırma duygusunun onları Allah’ın yaratmadaki mükemmel
kudretini düşünmeye sevk ettiği görülmektedir.
NOTLAR
1 Makalenin sınırlarını aşmamak için bahsi
geçen “ajâib literature” türünün varlığını
iddia edip bu türün özellikleri hakkında bilgi veren ve aralarında Carra de Vaux, C.E.
Dubler, T. Fahd, A. Miquel, G.Ducatez, C.E.
Bosworth, Richter ve L. Bernburg gibi isimlerin yer aldığı Batılı araştırmacılar ve onların bu tür hakkındaki tezleri için bk. von
Hees 2005: 114.
2 Kurgusal ve tahkiyevî metinlerdeki acâib
için bk. Mottahedeh 1989: 29-39.
3 Bu Arapça ansiklopedik eserlerin çevirileri
için bk. Kut 1985: 188-96.
4 Bu araştırmacılar ve değerlendirmeleri için
bk. Vehb 2003: 14-15; Sabuncu 2011: 7-8.
5 Acâibü’l-mahlûkât türündeki bilimsel ansiklopedik eserlerdeki acâibin resimlendirilmesi hakkında bk. Berlekamp 2011.
6 Eserin incelenen nüshası Nurosmaniye Ktp.
3095 numarada olup alıntılar bu nüshadan
yapılmıştır.
7 Seydî Alî Reis’in 1554 yılında kaleme aldığı Kitâbü’l-Muhît fî İlmi’l-Eflâk ve’l-Ahbâr
adlı eseri (Büke 2010) ile Trabzonlu Âşık
Mehmed’in (ö. 1605’ten sonra) yirmi yılı aşkın seyahatlerin neticesinde birçok İslam
coğrafyacısının eserlerine de müracaat ederek kaleme aldığı Menâzirü’l-Avâlîm adlı
(Ak 2007) coğrafya türü baskın olan ancak
seyahatname türü içinde de değerlendirilebilecek eserlerde de, Pîrî Re’îs’in Kitâb-ı
Bahriyye’sine benzer şekilde yer yer yazılı
kaynaklara yer yer de yazarların gözlemle-
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rine dayanan acâibe yer verildiği görülür.
Murâdî mahlaslı Seyyid Murâd tarafından
kaleme alınan ve meşhur kaptan-ı derya
Barbaros Hayrettin Paşa’nın (ö. 1546) deniz
seferlerini konu alan Gazavât-ı Hayreddîn
Paşa (Düzdağ 2004) adlı otobiyografik eserde
ise beklediğimizin aksine acâib olarak değerlendirilen varlık, nesne, olay ve sözlü kültür
unsurlarına yer verilmediği görülmektedir.
Ahmed b. İbrâhîm Tokadî’nin Acâ’ibnâme-i
Hindûstân adlı günümüze ulaşamayan
manzum eserinin de tam bir seyahatnâme
olduğu; III. Murâd’a sunulmuş eserde ticaret maksadıyla Hindistan’a giden yazarın,
yaptığı seyahati anlattığı ifade edilmektedir
(Bursalı Mehmed Tâhir 2000: III/10-11).
Macuncuzâde Mustafâ Efendi’nin 1599’da
kaleme aldığı Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta isimli eser de, esâretnâme türü eserlerdendir.
Ancak bulunduğu esaret hayatından dolayı
talihsizliği, üzüntüsü ve kimsesizliğinden
şikâyet eden yazar, içinde bulunduğu kültürel farklılıklara işaret etme gereği duymamış, içinde bulunduğu psikolojik durum da
buna müsaade etmemiştir (Çiftçi 1996).
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ACÂ’İB EDEBİYATI’NDAN BİR ÖRNEK: ÜSKÜDARLI SIRRÎ’NİN
HİKÂYE-İ GARÎBÜ’L-ÂSÂR’I
The One Example of Ajaib Literature:
Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr of Üsküdarli Sirrî

Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK*
ÖZ
“Acayip” ve “garip” kelimeleri, anlatı geleneği içerisinde evrenin, dünyanın, ülkelerin, şehirlerin, insanların, hayvanların, dağların, denizlerin kısacası canlı-cansız bütün varlıkların daha önce
görülmemiş, duyulmamış acayip ve garip hâllerinin aktarıldığı anlatıları karşılamak üzere kullanılan terimlerdir. Antik Yunan medeniyetinden itibaren varlığı bilinen bu “ acâ’ib ü garâ’ib” anlatılar,
tercümeler vasıtasıyla önce Arap edebiyatına ve oradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Coğrafya başta
olmak üzere tarih, kozmoloji, seyahatnâme, biyografi vb. türünden müstakil eserlerin yanında kimi kitapların çeşitli bölümlerinde de bu tür anlatılara yer verilmiştir. Yazarlar, anlatımı daha renkli, hareketli ve cazip hâle getirmek için bazen anlatılanlarla ilgili bazen de ayrı olarak okuyanları şaşırtacak,
heyecanlandıracak, meraklandıracak hikâyeler veya daha küçük boyutlu anekdotlar aktarmışlardır.
Bu anlatılar, içinde yer aldığı anlatımın niteliğine göre değişmekle birlikte, genel olarak varlıkların
daha önce görülmemiş, duyulmamış acayip ve garip hâlleri ile ilgili olup çoğunlukla da halk arasında
efsaneleşmiş olaylardır. Ancak XVII. yüzyılda bu türden kimi eserlerin içeriğinde değişiklik olmuştur.
Dönemin benzer başlıklar taşıyan kimi halk hikâyelerinde, alışılagelmiş acayip ve garip olaylardan
daha çok, toplumun gündelik yaşantısı içerisinde zamane insanının sıradışı olarak gördüğü olayların
ve şahısların işlendiği görülür. Çalışmamız; Arap tarih kitaplarında “‘Acâ’ib Edebiyatı” olarak terimleştirilen anlatılar ile Türk edebiyatında değişik adlarla ortaya çıkan hikâyeler arasında paralellik
kurarak, bu geleneğin bir parçası olduğu düşünülen Üsküdarlı Sırrî’nin Hikâye-i Garîbü’l- Âsâr adlı
mesnevisini ele almaktadır. Sırrî’nin bu hikâyesi tahlil edilerek, “‘acâ’ib ve garib” anlatılar içerisindeki
yeri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
‘Acâ’ib Edebiyatı, Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr, Üsküdarlı Sırrî, XVII. yüzyıl, anlatı
ABSTRACT
In the literature of traditional narratives the Turkish words “acayip” and “garip” refer to narratives in which strange events and circumstances of the universe, the world, countries, cities, people,
animals, mountains, seas, in short all living and non-living things are told. These supernatural narratives have been known since ancient Greek civilization. These kinds of narratives were translated to
Arabic by Arabs later and from this channel Turks transferred them to their literature. In some books,
which are about geography, history, cosmology, biography or travel, and in some chapters of some
books, there exist these kinds of narratives. Writers tend to tell stories or anecdotes to make narratives
more attractive and dynamic, and to make readers more excited, curious or surprised. These narratives
are generally about things or events that haven’t been seen or heard before, and they tell myths that
spread among people. However, the nature of these narratives changes in the 17th century. In this era,
even under same kind of titles the narratives are more about extraordinary things and people that are
seen in daily life of the society. Our article examines the similarities between Arabian supernatural
literature and Turkish narratives of the same kind, and particularly Üsküdarlı Sırrî’s (Sırrî of Üsküdar) masnavi called Hikâye-i Garibü’l-Âsâr is analyzed as it is a part of this tradition. In conclusion the
significance and place of this story among supernatural narratives is discussed and evaluated.
Key Words
The literature of ‘Acâ’ib, Garîbü’l-Âsâr, Sırrî of Uskudar, 17 th century, narrative
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Giriş
“Acayip” Sözcüğü ve Bir Anlatı Terimi Olarak “‘Acâ’ib ü Garâ’ib”
Sözlüklerde, “şaşacak iş, bâis-i
hayret ve câlib-i taaccüb şey, garip,
çok tuhaf şey, anlaşılmaz (Şemseddin
Sami 1317: 929, Devellioğlu 1996: 6)”
anlamlarıyla karşılanan ‘acâ’ib kelimesi, edebî literatürde özel bir anlatı
biçimine karşılık gelir:
«“Acâyib ü garâyib” ifadesi müstakil eserlere ya da kimi eserlerin
içlerindeki bölümlere ad olmuştur.
Bu başlık altında gündelik yaşamın
imkânsız kıldığı türden efsanevi nitelikteki olaylara yer verildiği görülür.
Coğrafya, tarih ve kozmoloji içerikli
kitaplarda, seyahatnamelerde, tezkirelerde sıklıkla görülen “acâyib ü
garâyib anlatılar (acayiplikler ve gariplikler), hem anlatıcı hem de okur
için edebî zevkin hayal gücünün sınırlarını zorlayarak anlatıya soluk ve
heyecan katan olağanüstülüklerdir»
(Özay 2011b: 305).
Arap edebiyatındaki “‘acâ’ib edebiyatı”, özel bir türün varlığını ima
etmek için kullanılır. ‘Acâ’ibü’l-Hind,
Tuhfetü’l-Elbâb ve Nuhbetü’l-A’câb bu
türün ilk örneklerindendir. Fars edebiyatında Kazvînî’nin XIII. yüzyılda
yazdığı ‘Acâ’ibü’l-Mahlûkât’ı acayip
edebiyatı türünün ilk edebî örneği sayılmaktadır (Von Hees 2005: 101).
Müstakil eserlerin başlığında olduğu gibi, tezkire ve tarihlerin muhtelif yerlerinde de “‘acâ’ib ve garâ’ib” terimi geçmektedir. Arap tarihçiliğinde
kullanılan “‘acâ’ib ve garâ’ib”ler, edebiyatımızdaki tezkirelerde araya giren
parçaları andırır. Bunlarda “‘acâ’ib ve
garâ’ib” şeklindeki başlıkların yerini
“latife”ler alır. Bu makalenin konusu
olan “Hikâye-i Garîbe”, terminoloji
olarak Arap edebiyatından gelmekte-
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dir. Bu da eski Arap tarihçiliğindeki
anlatılanlarda karşılaşılan terimlere
benzer niteliktedir.
Makalemizde XVII. yüzyıl şairlerinden Üsküdarlı Sırrî’nin Hikâye-i
Garîbü’l-Âsâr adlı mesnevisinde anlattığı hikâyenin tahlili yapılacak ve
bu hikâyenin “‘acâ’ib” anlatıları içindeki yeri tartışılacaktır.
Üsküdarlı Sırrî ve Eserleri
Şairin hayatı ve ailesi hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur1.
Kaynaklar, onun kişisel özelliklerini
yansıtan bilgi ve anekdotlarla doludur. Salim Tezkiresi’ne göre Sırrî; serbest yaratılışlı, şakacı ve şen-şakrak
biridir. Dostlarına yaptığı şakalar toplansa, bir letaif kitabı çıkacak kadar
latifeleri vardır. Bursalı Tahir’e göre
Sırrî, Nasreddin Hoca gibi latife ve
espriye eğilimli biridir. (Kurnaz 2009:
129) Nuhbetü’l- Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l
Eş’âr’da kişiliği hakkında bilgi verilmeden onun mükemmel bir divanı
bulunduğu belirtilir (Abdulkadiroğlu
1999: 153). Salim Tezkiresi’nde de iki
latifesinden söz edilmektedir. Aslında
Üsküdarlı Sırrî’nin dört eseri bilinmektedir2. Bunlardan biri de makalemize konu olan 475 beyitlik Hikâye-i
Garîbü’l-Âsâr adlı eseridir. Hikâyede,
Derviş Halil’in başından geçen olaylar
konu edilmiş ve onun çeşitli sınavlardan geçerek doğru yolu bulması anlatılmıştır.
Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr ve Tahlili
Söz konusu çalışmada, metnin
bir özeti verildikten sonra anlatıcı, şahıs kadrosu, mekan ve zaman unsuru
üzerinde durulacaktır. Sonrasında hikayenin kaynağının ne olduğu ve metnin ne kadar acayip olduğu sorularına
yanıt aranacaktır. Elbette klasik bir
mesnevide içeriğe olduğa kadar şekle
http://www.millifolklor.com
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dair tespitler de yapılmaktadır; ancak
burada klasik bir tahlil yönteminden
çok söz konusu hikayedeki başlığın
metnin içeriği ile uygunluğu ortaya
konmaya çalışılacaktır.
A. Hikâyenin Özeti
Padişahın Halil isimli sipahilerinden birinin, uzun yıllardır sipahi
ağalığı yapan İsmail adında yakın bir
arkadaşı vardır. İsmail ölünce ondan
Halil’e çok büyük bir miras kalır. Bu
servet dolayısıyla, Halil’in çevresinde
birden çok sayıda insan belirir. Halil,
malını etrafındakilerle kısa zaman
içinde israf ederek tüketir. Elinde sadece yedi bin altını kalır. Malları tükenince, yanındakiler de dağılır. Halil,
zahitçe bir hayat yaşamaya başlayarak tekkeleri dolaşır. Gülşenî ve
Halvetî tekkelerinden sonra gittiği
Mevlevî tekkesinde Mevleviliğe intisap
eder. Beşiktaş’taki bir Mevlevî tekkesinde gördüğü nur yüzlü pîr, ona telkinde bulunarak tövbe etmesini sağlar.
Kendisine bir hücre tahsis edilir. Bu
hücreyi tamir eder ve duvarlarını nakışlarla süsler. Bir gece, hücresine çukur kazarak parasının hepsini oraya
gömer. Tekkedeki hücresinde yaşayıp
deniz kenarında gezerek günlerini geçirmektedir. Bu sırada, bir iç huzursuzluğuyla Üsküdar’a gitmek ister.
Bunun için şeyhin huzuruna gelir ve
ondan izin ister. Şeyh ona nasihatler
eder ancak bu nasihatler Halil’e etki
etmez. Üsküdar’ı seyretmesi için ikindiye kadar izin verir. Halil, bir gemiye
binerek Üsküdar’a gider. Semti gezerken her iki tarafında da on iki güzel ve
işveli kadın olan bir yere gelir. Kadınlardan biri efendidir, diğerleri de ona
tâbîdir. Halil bu kadınlara hayran
olur. Kadınların onu tanıdıklarını görüp, bunun sırrını öğrenmek için onları takip etmeye başlar. Kadınlar önde
http://www.millifolklor.com

Halil arkada olmak üzere, Üsküdar
Salacak’ta tenha bir sokakta, heybetli
bir kapıya gelirler. Kadınlar birer birer kapıdan içeri girer. Halil, kadınlardan birine yaklaşarak kendinden
söz eder ve kendisini nereden tanıdıklarını sorar. Kadın kendisinin bilgi
vermeye yetkili olmadığını, sorusunun
cevabını ancak efendilerinden alabileceğini söyler ve bunun için de, o gece
evlerine misafir olmasını salık verir.
“Ancak bir gece misafirliğin şartı yüz
dinardır” diyerek, kapıyı dervişin yüzüne kapatır. Halil şaşkınlıkla kalakalır. Ne olursa olsun, yüz dinarı vermeğe kararlıdır. Eline parayı alıp efendi
kadını görmek ister. Halil içeri girer ve
evin güzelliğine hayran olur. Efendi
kadın, “biraz dinlen” der. Diğer kızlar,
sazende ve hanendelerin olduğu bir
meclise Halil’i davet ederler. Eğlence
ve sofraların ardından, Halil’e bir yatak odası hazırlarlar. Yatağının etrafına şişe şişe hoş kokular dizerler. Bu
kokuların etkisiyle, Halil derin bir uykuya dalar. Uykudan uyanınca üzülüp
ağlamaya başlar. Bunun üzerine yüz
dinar daha verip, evde bir akşam daha
kalmak ister. Bu şekilde, yedi bin altının üç binini harcar. Yetmiş günün sonunda, beş parası kalmamıştır. Ancak
beş parasız kaldığını belli etmeyip, parayla döneceğini söyleyerek evden ayrılır. Para bulmak için hücresindeki tüm
eşyasını pazarda yok pahasına satar
ve eline geçen bir gecelik parayla yine o
güzellerin bulunduğu eve gelir. Ancak
evde başka bir misafir olduğu için kabul edilmez. Halil, hayret ve üzüntü
içinde ne yapacağını şaşırmış bir hâlde
sokaklarda dolaşırken; gaipten bir ses
ona, “biçare, beri gel. Eğer bize gönülden bağlanırsan, tek seferde bu tehlikeden kurtulursun. Amacın huzura kavuşmaksa, tövbe et” diye seslenir. Halil
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hemen tövbe edip, pîrinin dergâhına
yüz sürer. Pîr, dervişe şefkatle muamele edip ona ikramlarda bulunur. Bu
sırada kadınların eğlence seslerini duyan Halil’in gönlü onlara meyleder.
Bunu anlayan pîr, hemen bir kâğıdın
üzerine bir şeyler yazarak bunu mum
alevinde yakar ve “şimdi dinle o sesleri
bakalım” der. Daha önce kendisine cazip gelen musiki aletlerinin seslerini
idrak kulağıyla dinleyince, aslında onların karga sesi, eşek anırması, hasta
inlemesi vb. olduğunu duyar. Hatasından dolayı tövbe eder. Halil, gönülden
tövbe etmiştir ama şeytan onu doğru
yoldan çıkarmak için boş durmaz. O
sırada karşılarına çıkan iki genç, şeyhe ağalarının kendisini davet ettiğini
söyler. Şeyh, daha önce de bir iki kere
kendisini davet eden ağanın bu davetini yine geri çevirmek ister. Ancak gençler, yanlarında o olmadan giderlerse
ağanın kendilerine eziyet edeceğini
söyleyerek daveti kabul etmesi için şeyhe yalvarırlar. Şeyh, onların yalvarışlarına dayanamayıp davete icabet etmeye karar verir. Derviş Halil’i de
yanına alan şeyh, gençlerle birlikte gemiye biner. Cennet bahçesi gibi güzel
bir sahile gelirler. Burası cennet bahçesi gibi bir yerdir. Bahçenin bekçisi
şeyhe saygı gösterip, onun geldiğini
büyük ağaya müjdeler. Çok eskiden
beri, o bahçenin batı tarafında mihraba benzeyen sağlam bir kemer vardır.
Hep birlikte buraya gelirler. Bu sırada,
kemerin önündeki iki genç Fetih suresini okumaktadırlar. Şeyhi taltif edip
çimenliğe oturmasını teklif ederler.
Şeyh oraya oturmayı reddedip kenara
oturur ve “maksadınız ne ise söyleyin”
der. Bahçenin sahibi olan kötü huylu
ağanın emriyle elleri bağlanmış, boynuna zincir vurulmuş birini sürükleyerek getirirler. Meğer Kemikli Baba3
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yakınında ölüler bulunmuştur ve ağa
da katillerden birinin bu kişi olduğunu düşünmektedir. Ağa, getirilen kişiye suçunu itiraf etmesi için baskı yapıp
tehdit eder. Kişi suçunu itiraf edince,
onu cellada havale eder. O an bir deprem olur. Etraftaki insanlar korkup
kaçarlar. Depremde kemerli duvar yıkılır, içinde saklı olan hazine ortaya
çıkar. Aslında o kemer tılsımlı bir yapıdır ve tılsımın bozulması için bir hakikat ehlinin gözünün önünde yedi kişinin ölmesi gerekmektedir. Bahçenin
sahibi kötü huylu ağa, bulduğu hazineyle zengin olur. Şeyhe de, hazineyi
bölüşmeyi önerir. Şeyh bunu kesinlikle
reddedip, zaten gelmek istemediği bu
yerden gitmek istediğini söyler. Ağa,
peştemaline yedi avuç altın koyarak
şeyhin yanındaki derviş Halil’e teslim
eder. Şeyh bu durumdan oldukça
üzüntülü iken Halil sevinçlidir. Şeyh
ve Halil, gemidekilere veda ederek oradan ayrılırlar. Şeyh, Halil’e “hüzünlü
yüreğin şad olsun, artık on beş bin altının oldu” diyerek sitem eder. Yolları
bir mezarlıktan geçer. Şeyh, ölüm vaktinin geldiğine vakıf olur ve dervişe
kendisinin burada öldürüleceğini söyleyip birtakım nasihatlerde bulunarak
saklanmasını ister. Halil istemeyerek
de olsa, şeyhinin emri olduğu için bir
mezar taşının arkasına saklanır. O sırada haramiler gelip şeyhi öldürürler.
Daha önce kendilerini davet eden ağa,
yaptıklarından kimsenin haberinin olmaması için Şeyh’le Derviş’i ortadan
kaldırmak istemiştir. Derviş, şeyhi
gömmeden gözlerine uyku bastırır. Rüyasında şeyhi görür. Şeyh ona
İstanbul’a gitmesini, orada bir süre inzivaya çekilip saklanmasını söyler. Bu
sayede korku, üzüntü ve sıkıntıdan
kurtulacaktır. Derviş Halil sabah uykudan uyanınca, şeyhine Yasin ve Fahttp://www.millifolklor.com
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tiha
okuyup
hiç
oyalanmadan
İstanbul’a gitmek için yola çıkar.
Aksaray’da bir hücre tutar. Hücrenin
bir köşesine hazinesini gömer. Kaldığı
yere yakın, iki çimenliğin arasında bir
kahvehane vardır. Derviş bir gün kahvehaneye gider ve bir köşeye oturur.
Orada müşterilerin gönül verdiği, Seyfi isminde bir kahveci çırağı vardır.
Seyfi’nin gözü Halil’e ilişir, onu yanına
davet eder ve işvesiyle kendisine bağlar. Halil bu hâl ile kahvehanenin müdavimi olur. Bir gün yine kahvehanede
otururken, içeri giren iki genç doğruca
dervişin önüne vararak selam verip ismiyle hatırını sorarlar. Derviş bu iki
genci tanımayınca, hazinenin olduğu
yerde tılsımı açmak için Fetih suresini
okuyan kişiler olduklarını söyleyerek
kendilerini tanıtırlar. O gece onları davet eden kişinin Yemişçi Hasan olduğunu, şeyh hazineyi bulduktan sonra
da katledilmelerini emrettiğini anlatırlar. Yemişçi Hasan artık paşa ve vezirdir. Kendisinin haberdardır ve öldürülmesi
için
emir
vermiştir.
Bekçibaşı, kahvehanenin kapısında
Halil’i beklemektedir. Gençler, zâyi olmaması için ağanın ona verdiği hazineyi isterler. Derviş; hazineyi bir şekilde tükettiğini, sadece yanında iki
kıymetli mücevher kaldığını, onların
da şalvarının kuşağına dikili olduğunu söyler. Taşları çıkarma bahanesiyle
gençlerin kontrolünde kahvehanenin
köşesindeki tuvalete giderek, orada
kendisini bu durumdan kurtarması
için gözyaşı döküp Allah’a yalvarır. O
sırada dışarıda büyük bir kavga çıkar.
Kargaşadan yararlanarak kaçan Halil, ağlamaklı ve yorgun bir halde hücresine döner. Korku içinde hücresinde
saklanır. Bir gece rüyasında şeyhini
görür. Şeyhi ona, büyük düşmanının
ortadan kalktığını müjdeler. Artık korhttp://www.millifolklor.com

kusuzca sefer edebilecek ve Mevlânâ’nın
eşiğine yüz sürebilecektir. Derviş, şeyhin sözleri doğrultusunda yola çıkar.
Konya’ya ulaşır ve Mevlana’nın eşiğine
gelerek perdenin ardındaki sırra mazhar olur.
B. Hikâyede Anlatıcı ve Vak’a
1. Anlatıcı
Hikâye, başından sonuna kadar
üçüncü şahsın ağzıyla okuyucuya aktarılmıştır. Bu da anlatıcının metinde
geçen tüm bilgilere hâkim olduğunu
ifade eder. Ayrıca yazar; kahramanın
psikolojisine, duygu ve düşüncelerine
hâkim olduğu gibi metindeki mekân,
zaman, olay örgüsü, şahıslar ve dili de
kendi istekleri doğrultusunda yönetir
ve çoğunlukla duyulan geçmiş zaman
ekini kullanır.
2. Vak’a
2.1. Hikâyenin Konusu
Hikâye, Derviş Halil’in makampara-şehvet gibi dünyevî zevklerle sınandıktan sonra doğru yolu bulmasını
anlatmaktadır. Olaylar dizisi, bu ana
tema etrafında kümelenmiştir.
2.2. Şahıs Kadrosu
Bir
başkahraman
vardır.
Hikâyenin neredeyse bütününde yer
alan ve geleneksel mesnevilerdeki
“yol gösterici” gibi düşünülebilecek
Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi de dâhil
olmak üzere, bütün diğer kişiler olay
akışına paralel olarak ortaya çıkan ve
anlatımdaki rollerini tamamladıktan
sonra sahneden çekilen yardımcı karakterler durumundadır. Hikâyenin
ancak bir kısmında görünen kadınlar,
kahveci çırağı, ağa, ağanın adamları
bile hem fiziken hem de kişilik özellikleriyle tasvir edilirlerken; başkahramanın hiçbir şekilde tanıtılmamış
olması, hikâyenin herkese hitap etme
amacıyla ilişkili olmalıdır.
Halil: Hikâyenin başkahramanı-

115

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

dır. “Derviş, Dede” sıfatlarıyla anılır.
Hikâyede, Halil’in fiziksel özelliklerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Kişilik özellikleriyle ilgili olarak da
doğrudan bir tasvir yapılmamasına
karşın, hikâyenin genelinden bu konuda bir çıkarım yapmak mümkündür. Çevresindeki insanların uyarıları
ve telkinlerine rağmen verdiği yanlış
kararlar ve yaptığı yanlış tercihlerle
olumsuzlanır. Halil, önceleri sarayda
padişahın yakınında bulunmaktadır
ancak daha sonra sipahi olmak için
saraydan ayrılır. İsmail adlı, yakını
olan bir sipahi ağasından yüklü miktarda miras kalmıştır. Ancak o, kendisine kalan bu büyük mirası çevresine
toplanan insanlarla kısa zamanda
tüketir. Parası tükenince, etrafındakiler de dağılırlar. Açıkça söylenmese
de saraydan ayrılması ve kalan mirası
çevresindekilerle çarçur etmesi; onun
geleceğini düşünmeyen, idrak sahibi olmayan ve insanları tanımayan
bir insan olduğunu akla getirir. Parası bittikten sonra Gülşenî, Halvetî,
Mevlevî tekkelerinde dolaşarak sığınacak bir liman arar ve her bir tekkede oranın rengine boyanır. Bu da onun
ne istediğini bilmeyen yapısına işaret
eder. Mevlevîlikte karar kıldıktan ve
Beşiktaş Mevlevihânesi’nde bir şeyhe
bağlandıktan sonra -şeyhin telkinlerine rağmen- Üsküdar’a gidip orada karşısına çıkan on iki güzelle kalan bütün
parasını yemesi ve parası tükenince
de kapı dışarı edilmesi, şeyhin onu
kurtarması, kendilerini davet eden
ağanın -şeyhinin istememesine karşılık- verdiği parayı alması ve bu uğurda
yolda öldürülen şeyhin ona doğru yolda yürümesi için yaptığı bütün telkinlere rağmen bir kahveci çırağına gönül
vermesi; Halil’in yaşadıklarından ders
çıkaramayan, arzularına gem vurama-
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yan bir yapıda olduğunu göstermektedir. Ancak hikâyenin sonunda, hayatî
bir tehlike karşısında yine şeyhinin
yol göstermesiyle doğru yolu bulur.
Bu da onun bütün bu süreçte, başlangıçta sahip olmadığı ruhsal bir olgunluğa eriştiğinin göstergesidir. Hikaye boyunca anlatıcı; hikâye boyunca
yaşam mücadelesi içerisinde sıradan
bir insanı bekleyen bütün tehlikeleri -adeta kasıtlı bir şekilde- Halil’in
karşısına çıkarmış, o da yine sıradan
bir insanın yapacağı şekilde bu tuzaklara kapılarak yanlış kararlar verip
yanlış tercihler yapmıştır. Bu durum,
alışılmış mesnevi kahramanları gibi
olağanüstü güçlere sahip olmadığını
göstermektedir. Kahramanı tanımlayarak adeta kimliksiz bırakan şair,
böylelikle hikâyeyi okuyan herkesin
kahramanla bağ kurmasını ve kendisini onunla özdeşleştirmesini hedeflemiş olmalıdır. Zira hikâyede anlatılan
olayların her biri, toplumda sıkça görülebilecek niteliktedir. Örneğin; kendisine kalan mirası çevresine toplanan
mirasyedilerle harcamak4 ya da batakhanelere saplanıp kalmak sıkça görülen bir durumdur. Ancak o anlatılarda
kendilerine kalan mirası düşüncesizce harcayan insanlar ağır sıfatlarla
yerilirken, burada Halil’in yaptıkları
insanî bir zaaf olarak değerlendirilir.
Ayrıca onun gerçek hayatta insanların
bir ya da birkaçına düştüğü tuzakların
hepsine birden düşmesi, anlatıcının
okura vermek istediği mesajla ilgili olmalıdır. İnsanın zaafları vardır ve bu
yüzden hayatta pek çok hata yapar.
İnsan ne kadar hata yaparsa yapsın,
tutunacak bir ipi olduğunda ve onunla bağını koparmadığında kurtulma
şansı hep vardır. Halil’in yaptığı hatalardan hiç ders almadan ardı ardına
tuzaklara kapılması ve yaptığı bütün
http://www.millifolklor.com
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yanlışlara rağmen en sonunda kurtuluşa ermesi mesajın gücünü arttırmak
için kurgulanmış gibi görünmektedir.
Şeyh: Halil’den sonra hikâyedeki
en
önemli
kişidir.
Beşiktaş
Mevlevihânesi’nin şeyhidir. İsmi verilmez. Klasik mesnevilerde, kahramanlara karşılaştıkları zorlukları aşmada
yardımcı olan yaşlı ve bilge kişi gibidir. Bu rol modele uygun olarak şeyh;
onaylamadığı şeyleri yaptığı, telkinlerini dinlemediği, kendisine itaatsizlik
ettiği hâlde Halil’e hep yardım etmiş,
zor zamanlarında hep yanında olarak ona rehberlik etmiştir. Hikâyede
Halil’in aksine; bilgeliğiyle, sabrıyla,
fedakârlığıyla, dünyevî zevklere meyletmemesiyle, olağanüstü kimi yeteneklere sahip olmasıyla olumlu bir
kişi olarak verilmiştir. Onun bu olumlu özellikleri ve olağanüstü yetenekleri ile bir mutasavvıf olması arasında
ilişki kurulmuştur. Şeyhin daha olay
örgüsü sonuçlanmadan ve Halil doğru
yolu bulmadan ölmesi, şairin Halil’in
doğru yolu bulmasında onun şeyhliğinden çok bağlı olduğu tarikatın etkili olduğu görüşünü ön plana çıkarttığını düşündürmektedir. Bu yolda
şeyhin erken ölümü de kasıtlı olarak
kurgulanmış gibi durmaktadır. Şeyh
öldükten sonra da rüyalar aracılığıyla
Halil’le iletişim kurmuş ve onu kurtuluşun asıl kaynağına, Mevlânâ’nın
makamının bulunduğu Konya’ya yönlendirmiştir.
İsmail: Halil’in yakını olarak takdim edilen sipahi ağasıdır. Olay örgüsü içerisinde önemli bir yer tutmaz.
Halil’in hikâyeye konu olan maceraya
atılması için gerekli olan mirası bırakarak sahneden çekilir.
On iki kadın: Halil’in Üsküdar’da
karşılaştığı bu kadınlar, güzelliklerine rağmen fiiliyatta oldukça kötü
http://www.millifolklor.com

kişiler olarak sunulmuş ve bu yönleriyle olumsuzlanmışlardır. Aslında
hikâyedeki kişilerden birkaçı dışında
tamamı, toplumsal düzenin bozulmasında etkin rol oynayan olumsuz tiplerdir.
Kahveci çırağı Seyfi ve müşteriler: Ahlakî düşkünlüğü anlatmak
üzere hikâyeye yerleştirilen kişilerdir.
Özellikle kahveci çırağı Seyfi, ahlaki
açıdan hiç hoş karşılanmaz. Oyuncu,
çıkarcı, uyanık bir kimsedir. Kahvehanenin müşterilerinden sipahilerin özellikle vurgulanması, dönemin
askerî düzenindeki bozulmaya işaret
eder. Başkahramanın kahvehanede
ölümle karşı karşıya kaldığı bir anda,
onu kurtaranların Bektaşî oldukları
özellikle vurgulanmıştır. Bu vurgu,
hikâyenin bütününe yayılan tasavvufun insanı kurtuluşa eriştireceği yönündeki algıyla ilgilidir.
Yemişçi Hasan ve adamları:
Hikâyede olumsuzlanan bir diğer kişidir. Bütün zorbalıklarına rağmen
sonradan paşa ve vezir olduğunu öğrendiğimiz Yemişçi Hasan’ın, dönemin devlet idaresindeki zafiyeti temsil
etmek için hikâyeye yerleştirildiğini
söyleyebiliriz. Hasan Ağa çıkarı için
herkese zulmeder: Sırf hazineyi bulmak için suçsuz bir kişiye suç isnat
edip öldürtür, görgü tanığı kalmaması
için şeyhi öldürtür, Halil’i öldürtmeye
çalışır. Yanındaki adamları da kötü
muamelede bulunur: Davet ettikleri
şeyh daveti kabul etmeyince, ağanın
kendilerine eziyet edeceğini belirterek şeyhe yalvarırlar. Sadece Hasan
Ağa değil onun adamları da kötüdür.
Tılsımlı kemerin altında Fetih Suresi
okuyan adamların hikâyenin sonunda tekrara sahneye çıkarak Halil’deki
hazineyi almak istemeleri, din kisvesi
altına sığınan kötü insanları vurgula-
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mak içindir. Hasan Ağa’nın adamlarına yaptığı kötü muameleler, devletin
ona verdiği gücü kötüye kullanması,
hazineyi bulmak için suçsuz birisine
suç isnat ederek onu öldürtmesi, şahitleri ortadan kaldırmak için şeyhi
öldürtüp Halil’i de öldürtmeye çalışması; onun kötü kişiliğini göstermek
adına yapılan önemli göndermelerdir.
2.3. Hikâyenin Geçtiği Semtler& Mekânlar
Olayların geçtiği yerler, toplumun sosyal yaşamı içerisinde yer alan
semtler ve mekânlardır. Böyle bir tercih, Halil’in düştüğü tuzakların aslında herkes için geçerli olabileceğini
düşündürür.
Beşiktaş ve Üsküdar: Hikâye,
çoğunlukla İstanbul’un Beşiktaş ve
Üsküdar semtlerinde geçmektedir. Beşiktaş; Halil’in arayışlarından sonra
bulduğu, zor anlarında sığındığı ve en
sonunda onu kurtuluşa eriştiren kapı
olarak takdim edilen Mevlevihâne
ile özdeşleştirilmiştir. Bu yönleriyle
hikâyede Beşiktaş olumlu bir mekân
olarak konumlandırılmıştır. Buna
karşılık Üsküdar, Halil’in müdavimi
olduğu batakhanenin bulunduğu ve
şeyhin ölümüne yol açacak daveti aldığı yer olarak olumsuzlanır. Burada
insanın idrak seviyesine, algı düzeyine göre güzel ve çirkinin değişiklik
göstereceğine özellikle vurgu yapılır.
Göze, kulağa, insan nefsine hoş gelen
bu güzelliklerin farklı bir algı düzeyinde oldukça çirkin olabileceğini göstermek için batakhanenin süslemelerinin
güzelliği ve orada düzenlenen eğlence
meclisi uzun uzun tasvir edilmiştir.
Olay örgüsünün devamında da, bunların çirkinlikleri gösterilir. Batakhaneye kabul edilmediği için perişan
olan ve oradan gelen eğlenceli seslerle
acısı daha da artan Halil tam yönünü
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kaybetmişken, aniden ortaya çıkan
şeyh; üzerine bir şeyler yazdığı kâğıdı
yakınca, kulağa hoş gelen bu seslerin
karga sesine ve eşek anırmasına dönüştüğünü görür. Bütün güzelliğine
rağmen, o ev bir batakhanedir. Onun
her iki algı düzeyindeki yansımasını
uzun uzun tasvir eden şair, iyi-kötü,
güzel-çirkin algısında asıl unsurun ileti değil alıcı durumundaki insan olduğuna vurgu yapar. Olumsuzluklar hep
var olacaktır, ama bireyin onlara karşı
tutumunu belirleyecek olan şey insanın ruhsal yetkinliğidir. Güzelliklerini
ve işveli hâllerini tasvir ettiği kadınların ismini vermemiş olmasına rağmen
neredeyse bütün ayrıntılarıyla batakhanenin adresini veren şair, böylelikle
bu mekânların gündelik hayatın içerisindeki yerini ortaya koymak istemiş
olmalıdır. Üsküdar ayrıca Salacak ve
Kemikli Baba Türbesi ile de metinde
geçmektedir.
Yemişçi Hasan Ağa’nın Bahçesi: Olumsuz özellikleriyle ön plana
çıkan bir diğer mekândır. Cennet bahçeleri kadar güzel bu mekân ile onun
sahibinin kötülüğü arasında bir tezat
ilgisi kurulmuştur. Batakhanenin
bulunduğu semtin, mahallenin hatta
sokağının söylenmesine rağmen, en
az onun kadar önemli olan bahçenin
yer aldığı semtin söylenmemesi ilginçtir. Bu durum; batakhane anlatısında
mekânın önemsendiğini, bahçe anlatısında ise oradaki kişinin (Hasan’ın)
ön plana çıkartıldığını göstermektedir.
Yemişçi Hasan, dönemin devlet idaresindeki zafiyetini temsil etmek üzere
hikâyeye yerleştirildiyse, elbette yaşadığı mekân değil kişiliği ve yapıp ettikleri daha önemli olacaktır.
Kahvehane: Anlatının belli bir
bölümünde geçen olayların merkezinde yer alan ve hangi semtte olduğu
http://www.millifolklor.com
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belirtilmeyen bu mekân da, müşterilerinin kahveci çırağına meftun oldukları bir yer olarak olumsuz bir algıyla
verilir. Bir yönüyle, dönem insanının
içinde bulunduğu ahlakî çöküntüyü
temsil eder.
2.4. Hikâyenin Geçtiği Zaman
Hikâyede olayların yaşandığı zamana ilişkin olarak sabah, gündüz,
akşam, gece gibi dar zaman dilimleri
anılmakla birlikte; belirli bir tarih belirtilmemiş, belirgin bir zamana gönderme yapılmamıştır. Bu durum; ibret
verici bir hikâye ortaya koyan şairin,
belli bir döneme değil tüm zamanlara
ve tüm insanlara hitap etmeyi hedeflemiş olmasıyla ilgilidir.
2.5. Hikâyenin Kaynakları
Hikâyede yer alan anlatılar, tamamıyla anlatıcı konumundaki şaire
dayanmaktadır. Şair, başka herhangi bir kaynağa gönderme yapmaz.
“‘Acâ’ib” unsurlarından biri olan tılsımlı yapının ne tarihçesine değinir,
ne de o konudaki bilgisinin nereden
geldiğine dair bir açıklama yapar. Bu
durum, hikâyenin tamamen anlatıcının gözlemlerine dayandığını gösterir. Şair, dönemin toplumsal yapısı
içerisinde dikkat çeken insan tiplerini
ve yaygın olan davranış biçimlerini
gözlemleyerek bunları bir olay örgüsü
etrafında birleştirip okuyucular için
hayat dersleri içeren ibret verici bir
hikâye kurgulamıştır.
Bu Hikâye Ne Kadar “‘Acâ’ib”?
Hikâyenin tahlilini bu şekilde yaptıktan sonra sorulması gereken soru şudur: Sırrî’nin Hikâye-i
Garîbü’l-Âsâr’ı ne kadar acayip ve
garip? Söz konusu hikâye, “‘Acâ’ib
Edebiyatı” olarak isimlendirilebilecek
anlatı geleneğinin örneklerinden biri
olabilir mi? Bu sorulara cevap verebilmek için, öncelikle gelenekselleşmiş
http://www.millifolklor.com

ve kendi formunu oluşturmuş “‘acâ’ib
anlatıları”nın ne olduğu üzerinde durmak gerekir. Eski Yunan kültüründe
varlığı bilinen bu tür anlatılar, tercümeler vasıtasıyla önce Arap edebiyatına sonra da Türk edebiyatına geçmiştir. Bu çerçevede evrenin, dünyanın,
ülkelerin, şehirlerin, insanların, hayvanların, dağların, denizlerin kısacası
canlı-cansız bütün varlıkların daha
önce görülmemiş, duyulmamış acayip
ve garip hâlleri “‘Acâ’ibü’l-Mahlûkât”,
“‘Acâ’ibü’l-Büldân”, “‘Acâ’ibü’l-‘Acâ’ib”
gibi isimler altında kitaplaştırılmıştır. Müstakil eserlerin yanı sıra tarih,
seyahatnâme, biyografi vb. eserlerde
de bu tür anlatılara yer verildiği görülür. Anlatımı daha renkli, hareketli ve
cazip hâle getirmek için bazen anlatılanlarla ilgili bazen de ayrı olarak okuyanları şaşırtacak, heyecanlandıracak, meraklandıracak hikâyeler veya
daha küçük boyutlu anekdotlar aktarılır. Bu anlatılar, içinde yer aldığı
anlatımın niteliğine göre değişmekle
birlikte; genel olarak varlıkların daha
önce görülmemiş, duyulmamış acayip
ve garip hâlleri ile ilgilidir. Çoğunlukla da halk arasında efsaneleşmiş olaylardır5.
Makalemize konu olan Garîbü’lÂsâr adlı hikâye, alışılagelmiş “‘acâ’ib
anlatıları” üzerine kurulmamıştır. Bu
çerçevede değerlendirilebilecek ancak
birkaç anlatı mevcuttur: Yusuf’un
gaipten ses duyması, şeyhin birden
ortaya çıkması, çalgı aletlerinin seslerinin hayvan seslerine dönüşmesi,
tılsımlı duvar ve bu duvarın altındaki hazinenin çıkarılış biçimi. Bunlar
hikâyenin bütününde önemli bir yer
tutmazlar. Şairin hikâyesine “garîb”
ismini vermesine karşılık, klasik
“‘acâ’ib anlatıları” ile paralellik gösterecek bir “‘acâ’ib” tanımlaması yap-
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maması hayli ilginçtir. Hatta şair,
başlığın dışında hikâyenin hiçbir yerinde “‘acâ’ib” ve “garîb” kelimelerine
yer vermemiştir. Bu durum, şairin
bu kelimelere farklı bir anlam yüklemiş olabileceğini düşündürmektedir.
Özellikle XVII. yüzyılda sıkça görülen
“Tıflî Hikâyeleri” tarzındaki dönemin
gündelik hayatı üzerine kurgulanmış
halk hikâyelerinin6 de benzer başlıklar taşıması7 bu kullanımın bireysel
bir tercih olmaktan çok dönemin algılayışı olduğunu gösterir.
Bu devirde; klasik mesnevilerde
işlenen konuların, olayların geçtiği
yer ve mekânların, kişilerin değiştiği
görülür. Klasik aşk maceralarının yerini, bozulan toplumsal düzene dikkat
çekecek nitelikte olaylar alır. Olağanüstü güçlere sahip olan kişilerin yerine, zaaflarına dikkat çekilen sıradan
insanlar geçer. Olaylar artık masalsı
mekânlarda değil insanların yaşam
alanlarında, şehirlerde, mahallelerde,
sokaklarda, konaklarda, kahvehanelerde yaşanır.
Divan edebiyatının “gül ve bülbül” veya “bezm ve rezm” konuları,
kimi okuyucu için kısmen cazibesini
yitirmiştir. Şairler de bunun farkına
vararak -belki de teşvik ile- seçtikleri
ilginç konuları bir kişinin macerasına
ve/veya mekâna bağlı olarak işlemekte; okuyucunun dikkatini çekmek, eğlendirmek, hoşça vakit geçirtmek için
sözlü kültürden duydukları ya da kurguladıkları “‘acâ’ib ve garâ’ib”leri derleyip toplamaktadırlar. Ancak burada
anlatılan acayiplikler veya gariplikler
-geleneksel “‘acâ’ib anlatıları”ndan
farklı olarak- toplum tarafından efsaneleştirilmiş olağanüstülükler değildir, halk arasında ilk defa şahit olunan
ya da ender görülen olaylar ve kişilerdir. Bu durum; toplumun öncelikleri-
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nin, ilgisinin ve “‘acâ’ib” algısının değiştiğinin göstergesidir. Değişen ya da
bozulan toplumsal yapı içerisinde, belki de yaşanan bozulmanın sorumlusu
olarak görülen tipler hikâyelere konu
edilmiştir. Kimi zaman dikkat çekici
ilginç örnekler olarak sunulmuş, kimi
zaman da bunlar üzerinden ibretlik
öyküler kurgulanmıştır.
Bu hikâyeler incelendiğinde, bilgi
ve haber değil eğlence beklentisine cevap vermek üzere kurgulandıkları görülür. Söz konusu hikâyeler, dönemin
Osmanlı toplumunda sürüp gitmekte
olan siyasî ve ekonomik olumsuzluklardan sıkılmış olan okuyucunun sosyal yaşama bakış biçimidir.
Bütün bunlardan, XVII. yüzyıldaki “‘acâ’ib anlatıları”nın içerik değişikliğine uğradığı sonucuna varabiliriz.
Ancak bu tür anlatılarda, konu değil
okuyucuları şaşırtmanın önemsendiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar
“‘acâ’ib” başlığı altında anlatılanlar
zamanla farklılaşmış olsa da, anlatıların asıl hedefi olan heyecanlandırma ve şaşırtma işlevi var olmaya devam etmiştir. Bu sebeple; Üsküdarlı
Sırrî’nin Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr anlatısı da dâhil olmak üzere o çerçevede
üretilmiş hikâye geleneğinin tamamına “‘Acâ’ib Edebiyatı” denmesi, bağlı
olduğu kaynak ile ilgili olarak daha
tutarlı olacaktır. Bu tür hikâyeler için
üretilen ve yaygın bir kullanım alanı
olan “Realist İstanbul Hikâyeleri” terimi; anakronik bir bakış açısını içeren,
anlatının kurgusal olma ihtimalini en
başından yok sayan bir isimlendirmedir. Oysa her anlatının gerçekle bağlantısı ve gerçeklik-kurgusallık oranı
farklıdır. En azından bu makalede
incelediğimiz hikâyede, dönem toplumunda görülmeye başlayan ve sosyal
düzen için tehdit oluşturduğu düşühttp://www.millifolklor.com
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nülen tipleri ve davranış biçimleri ile
ilgili mesajlar, Derviş Halil etrafında kurgulanmış bir anlatı üzerinden
verilmek istenmiştir. Yani günümüz
hikâyelerinde olduğu gibi, hikâye temelde gerçeklikten beslendiği hâlde
bu gerçekliklerin amaca uygun olarak
yeni baştan kurgulanması söz konusudur. Bu durumda onu dönem toplumunun aynası olarak görüp “realist/gerçekçi” şeklinde adlandırmak, çok da
doğru bir yöntem gibi gözükmemektedir. Dolayısıyla, bu hikâyeyi müellifinin adlandırmasıyla anmak en doğru
yöntemdir.
Sonuç
Geçmişi Arap edebiyatından Antik Yunan medeniyetine kadar uzanan
“‘acâ’ib ve garîb anlatılar”; Türk edebiyatında da gerek müstakil eserlerde, gerekse çeşitli eserlerin içerisinde
anekdotlar hâlinde kendine yer bulmuştur. Toplumun ortak muhayyilesinde yer etmiş efsanevi nitelikteki
olayların aktarılması şeklinde gelenekselleşmiş olan bu anlatılar, Türk
edebiyatında XVII. yüzyıldan itibaren
farklı konuları da kapsayacak şekilde
bir değişim geçirmiştir. “‘Acâ’ib” ve
“garîb” isimlerini taşıyan kimi halk
hikâyelerinde -kelimelerin anlamlarına uygun olarak- Osmanlı’nın bozulan toplumsal yapısı içerisinde dikkati çeken ve -en azından buradaki
hikâyede- biraz da bu bozulmanın sorumlusu olarak görülen aykırı tiplerin
ve yaşam biçimlerinin işlendiği görülür. Her ne kadar aktardıkları olaylar
farklı olsa da “realist hikâyeler” veya
anlatıcının kimliğinden hareketle Tıflî
Hikâyeleri” olarak anılan hikâyeler ile
“‘acâ’ib” ve “garâ’ib” anlatılar işlevleri
bakımından aslında ortaktır. Çünkü
her iki biçimde de araya giren parçahttp://www.millifolklor.com

lar insanların korku, ürperme gibi heyecanına hitap etmektedir. İşte önceleri şaşırtma maksadıyla araya giren
bu parçalar, daha sonraları müstakil
kısa mesnevilere veya hikâyelere ad
olmuşlardır. Gerek Arap edebiyatında, gerekse Türk edebiyatında görülen
anekdotları “‘Acâ’ib Edebiyatı” başlığı
altında toplayabiliriz. Her iki alanda
anlatılanların konu bakımından da
farklı olması, bu terimin kullanılmasını engellemez.
Söz konusu makalede, incelenen
eserin isminin Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr
olmasının dışında hikâyenin hiçbir
yerinde “‘acâ’ib” ve “garîb” kelimelerine yer verilmemiştir. Bu tür anlatıların odaklandığı ve hikâyede yer alan
yegâne acayip durum olarak görünen
gaipten ses duyma, şeyhin üzerine bir
şeyler yazdığı kâğıdı yakmasıyla müzik seslerinin çeşitli hayvan seslerine
dönüşmesi, tılsımlı kemer ve tılsımın
bozulması gibi unsurların bu yönünün
vurgulanmamış olması, ortaya konulan düşünceyi desteklemektedir.
NOTLAR
1 Üsküdarlı olup babası Rûmî İbrâhim bin
Abdullah’tır. Sırrî’nin maliye kâtipliği yaptığı ve Girit defterdarlığı görevindeyken
H.1111 (M.1699) yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır (Özyılmaz 1995, Kazan 2003:
1-17). Sırrî, herhangi bir tarikata mensup
değildir. Ondan söz eden kaynaklar, bu konuda bilgi vermezler (Özyılmaz 1995; Kazan,
2003: 1-17). Elimizdeki hikâyede, kahraman
pek çok tarikatin rengine boyanıp en sonunda Mevlevîlikte karar kılmıştır.
2 1. Divan: divanda on yedi kaside, iki tahmîs,
123’ü Türkçe, beşi Farsça olmak üzere 128
gazel, beş tarih kıtası, sekiz rubâî, bir mesnevi mevcuttur. Eserin İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, Süleymaniye, ve Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır. (Kurnaz 2009: 129) 2. Şerhu
Medhi’n-nebî: Muhammediye benzeri manzum-mensur bir eserdir. 3. Târîh-i Sultân
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3
4

5
6

7

Mustafâ-yı Sânî: II. Mustafa’nın 1699’da
Edirne’den çıkışına kadar geçen olaylardan söz eder. Hikâye-i Garîbü’l-âsâr:
Makalemize konu olan eseridir. Agah Sırrı
Levend, İbrahim Sırrî adına kayıtlı 475 beyitlik Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr adlı bir eserin
varlığından söz etmekte ve bir nüshasının
kendisinde olduğunu belirtmektedir (Levend
1988:144). Levend’in verdiği bu bilgiden sonra eserin varlığı ve hakkında yeni bir bilgi
söylenmemiştir. Agâh Sırrı Levend’in eserlerinin Atatürk Üniversitesi’ne bağışlanması
üzerine, metnin buradaki nüshasını Prof.
Dr. Orhan Kemal Tavukçu aracılığıyla elde
ettik. Kütüphanede 211 (asl. 423) numarada
kayıtlıdır. Eserin öbür nüshası ise Ankara
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, numara 1347’de kayıtlıdır.
Üsküdar Pendik’teki Güzelyalı mahallesinde, Kemikli Baba adında bir türbe bulunmaktadır.
Âşık Çelebi, hiç evlenmemiş olan şair
Bahârî’nin bin bir zahmetle elde ettiği varlığını Kurdzâde isimli cahil bir kadıya miras
bıraktığını, onun da bu mirası kısa zamanda
çevresine toplanan mirasyedilerle tükettiğini anlatır (bkz. Kılıç 2010: 435). Tezkirelerde
hikâyede anlatılan zaaflara sahip insanlarla
ilgili pek çok anlatıyla karşılaşmak mümkündür.
Sözgelimi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
yer alan bu tür anlatı örnekleri için bkz.
Özay 2011a, 2011b.
XVII. yüzyılda şaşırtıcı, garip, tuhaf müstakil metinler farklı adlar ile anılmışlardır.
Hikâyelerin anlatıcıları ön planda tutularak
“Tıflî Hikâyeleri” terimi kullanılmıştır. Divan şiirin hayalî dünyasından ayrılarak ve
bir mekâna bağlanmasına bakarak “Realist
İstanbul Hikâyeleri” olarak adlandırılmıştır.
Metinlere, dönemi esas alarak “IV. Murat
Dönemi Hikâyeleri” ve hikâyelerin sonunda hayat dersi verildiği için “İbret-âmiz
Hikâyeler” de denmiştir.
Nitekim Tıflî Hikâyeleri’nden birinin de,
“Hikâye-i Garîbe” başlığı ile basılması bu
açıdan hiç de şaşırtıcı değildir. Hatta XVIII.
yüzyıla ait bir görgü kuralı kitabının yazarının da, eserini “risâle-i ‘acîbe” ve “makale-i
garîbe” şeklinde tanımlamış olması (Develi
1998: 11); bu terimlerin karşıladığı içeriğin
ne ölçüde genişlediğini gösteren başka bir
örnektir.
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EVLİYÂ ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN ACÂİB EDEBİYATI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Analysis of Evliyâ Çelebi’s Book of Travels in Terms of the Concept of
Acâib Literature

Dr. Yeliz ÖZAY*
ÖZ
Acâib’in seyahat anlatısı geleneğindeki köklü geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, Evliyâ
Çelebi’nin de Seyahatnâme’de böyle bir kategori oluşturması, bilinçli bir tercih olarak kabul edilmelidir. Ortaçağ Arap ve Fars seyahat edebiyatı geleneğinde olduğu gibi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde
“acayip” ve “garip” sözcükleri sadece metnin içinde değil; çok sayıda başlıkta da yer almaktadır. Bu
sözcüklerin başlıklarda yer almasının temel sebebi, okurun ilgisini çekmek olmalıdır. İlk bakışta, bu
ortak terimlerden oluşan başlıkların, içeriğe dair ortak özellikleri olan anlatılardan oluşmuş bir kategoriyi temsil ettiği izlenimi oluşmaktadır. Bu izlenim, Seyahatnâme’deki “acayip” ve “garip” başlıkları
altındaki tüm metinlerin “fantastik ve olağanüstü anlatılar” olduğu gibi bir aşırı yoruma da dönüşmüştür. Nasıl, bugün fantastik ve olağanüstüyle ilişkilendirilerek betimlenen acâib’in Arap ve Fars
edebiyatında gerçekten fantastik anlatıyı işaret ettiğine dair ciddi şüpheler ve tartışmalar oluşmuşsa,
Evliyâ Çelebi’nin de “acayip” ve “garip” başlıklarını neyi işaret etmek için kullandığını, bu başlık altındaki tüm metinler analiz edilmeden ve anlatıcının bakış açısı çözümlenmeden ortaya koymak şüphe
uyandırıcı bir yaklaşımdır. Başlıklardan yola çıkarak yapılan sınıflandırma denemesinde bu anlatıların, insanların başından geçen ilginç maceralar ya da tuhaf fiziksel görünüşler, rüya ve kehanet,
“öteki”nin inançları, sanat ve teknoloji, hayvanlar, doğa unsurları, tılsım ve sihir gibi üst başlıkların
altına yerleştirilebileceği görülmektedir. Dolayısıyla, Seyahatnâme’de “acayip ve garip hikâyeler”in
belirli ve sınırlı konularda yoğunlaştığını söylemek mümkün değildir. Metinlerin ortak özelliği, “şaşırtıcı” ve “anlatılmaya/kaydedilmeye değer” olmalarıdır. Bunun yanında, anlatıların tamamen hayal
ürünü, olağanüstü ve fantastik hikâyelerden oluştuğunu söylemek de mümkün değildir. Aksine birçok
metinde “acayip” ve “garip” terimleri fanteziden ziyade gerçeklik düzlemine atıfta bulunmaktadır. Bu
çalışmada, Seyahatnâme’deki acayib ü garayib anlatıları, acâib edebiyatı açısından “doğruluk ve yanlışlık”, “gerçeklik ve kurmaca”, “bağlam” ve “bilgi” gibi kavramların izinde değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, acayib ü garayib, acâib edebiyatı, fantastik, gerçeklik ve kurmaca.
ABSTRACT
Evliyâ Çelebi, in his work Seyahatnâme (Book of Travels), draws the reader’s attention to certain
narratives by repeated recourse to specific narrative genres. One such genre, which is important for
appreciating Evliyâ Çelebi as a storyteller and understanding the fictional dimensions of his work, is
that of “marvels and wonders” (acayib ü garayib). Considering the long-standing history of Acâib in the
tradition of travel narratives, Evliyâ’s use of this category seems to be a conscious decision based on
the Islamic tradition of travel writing. To fully understand what Evliyâ finds to be “strange and wondrous” and why he does so, the narratives in question can be classified under certain concepts, such as
talismans and spells, magic and witchcraft, dreams and prophecies, adventures, physical appearances,
animals, different beliefs or cultures, landforms, architectural structures, and so on. These include
most of the basic concepts in Evliyâ’s travels, and indeed in his life. Thus, it is difficult to say that the
narratives of “marvels and wonders” in the Seyahatnâme focus on certain restricted topics. The common characteristic of these texts is that they all evoke a feeling of “astonishment”. Besides this, Evliyâ
rarely places a totally fictitious, supernatural, or fantastic story under the title of acayib or garayib.
Rather, in the majority of the texts, these terms refer more than anything else to the realm of reality,
rather than to that of fantasy. In this study, focusing on acayib ü garayib of Seyahatnâme, the concept
of Acâib literature will also be analyzed through such concepts as “true and untrue”, “reality and fiction”, “context” and “knowledge”.
Key Words
Evliyâ Çelebi’s Seyahatnâme (Book of Travels), acayib ü garayib, fantastic, reality and fiction.
*
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Osmanlı edebiyat tarihinde 17.
yüzyıl, bir dönüşüm yüzyılı olarak kabul edilir. Bu dönüşüm1 kendisini hem
“içerik” hem de “söylem” boyutunda
daha gerçekçi bir yaşamın yansıması
ve klişelerden zamanla uzaklaşmış,
somut bir dilin kullanımı olarak göstermiştir. Bu yüzyıl şiirdeki içeriksel değişimin yanı sıra nesir türünün
de öne çıktığı özellikle, “nesir eserlerin yazılmasında büyük artış[ın]
gözlemlen[diği]” ve hikâye türünün artık edebî nesrin bir parçası olduğu bir
dönemdir (Tezcan,“Seyahatnâme’nin
Yazınsal Değeri...” 378). Yine de nesir
edebiyatının edebî olma ölçütü, hâlâ
“süslü nesir” ile yazılmasıdır; dolayısıyla nesir yapıtlar da şiirin estetiğiyle
yazıldığı sürece edebiyat çevrelerinin
dikkatini çekmektedir. Böyle bir dikkatle bakıldığında, nesrin her türünü
hatta konuşma diline yaklaşan biçimlerini rahatça sunan ve dilin her türlü
anlatım olanağını kimi zaman yabancılaştırma etkisi de yaratarak kullanan Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’si,
döneminin edebî ölçütlerince “edebî
yapıt” olarak değerlendirilmek noktasında tartışmalı bir konuma sahip
olmaktadır.
Nuran Tezcan, Seyahatnâme’nin
kendi dönemindeki edebiyat algısını ve yapıtın ayrıcalıklı konumunu,
yaklaşık aynı yıllarda yazılmış olan,
Nâbî’nin hac yolculuğunu anlattığı
Tuhfetü’l-Harameyn’le karşılaştırarak
somutlaştırmaktadır. Tezcan, öncelikle Tuhfetü’l-Harameyn’in “İstanbul
kütüphanelerinde pek çok yazmasıyla birçok kişi tarafından okunurken,
Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’sinden
İstanbul’da
kimsenin
haberinin
olmaması”na dikkat çeker: “Eser,
İstanbul’a 18. yüzyılın ortalarında getirildiğinde ise saray kütüphanesine
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konmuş; fakat bundan çok az kişinin
haberi olmuştu”. Tezcan’ın diğer tespiti bu iki yapıtın nasıl algılandığı
üzerinedir: “Nâbî’nin eseri edebiyat
tarihlerinde ‘hac seyahatnamelerinin
en edebî olanı’ olarak değerlendirilirken Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’si
‘yazarının gezip gördüğü yerleri anlattığı bir eser’ olarak yer almıştır.”
Osmanlı edebiyat tarihi açısından çok
önemli olan söz konusu iki yapıtın
bu farklı konumunu Nuran Tezcan,
yazarları üzerinden açıklamaktadır.
Nâbî, döneminin estetik anlayışına
bağlı bir “şair”, Evliyâ ise klişenin kalıplarına sığamayan bir “musahiptir”
(379). Sonuç olarak, Evliyâ Çelebi’nin
Seyahatnâme’si hem içeriği hem de
söylemiyle döneminin ilgi gören “edebî
yapıt” ölçütlerine uymamaktadır.
Avusturyalı tarihçi Joseph von
Hammer-Purgstall,
1814
yılında
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ni “Türkçe Bir Seyahatnamenin İlginç Bulunuşu”2 başlıklı yazısıyla bilim dünyasına
ilk kez tanıtır. Yazıldığı dönemden
Tanzimat’a kadar Ayvansarâyî’nin
Hadîkatü’l-cevâmî’si3 dışında Türk
kaynaklarında adına rastlanmayan
Seyahatnâme, bu tanıtım ile 19. yüzyılda Türk ve yabancı birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. 1840’lı
yıllarda yapıtın Türkiye’de tanınmasını sağlayan Müntahabât-ı Evliyâ Çelebi adlı yayın, olağanüstü hikâyelerle
acayip ve garip olayları bir araya getiren bir seçme olması nedeniyle kimi
araştırmacılara göre Evliyâ Çelebi ve
Seyahatnâme hakkında olumsuz izlenimlere neden olmuştur. Örneğin,
Mustafa Nihat Özön’e göre, Evliyâ’nın
“camiler hakkında kaydettiği masallaşmış rivayetler bir hor görüş hâsıl
etmiş, hatta bu görüş ağızdan ağza
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yayılarak o kitabı görmeyenlerde bile
peydah olmuştur” (XII).
Her ne kadar Ayşe Çamkara “Müntahabât-ı Evliyâ Çelebi
Üzerine Notlar” başlıklı yazısında
“Seyahatnâme’nin halk için yazılmış
bir kitap olarak görülüp değerlendirilmesinde büyük ölçüde etkili olmuş
Müntahabât-ı Evliyâ Çelebi’nin olağanüstü olay ve durumları ‘özellikle’ bir
araya toplayan bir kitap olmadığı”nı belirtip “büyük oranda Seyahatnâme’nin
birinci cildinin aktarılmasına dayanan
Müntahabât’ın sonunda yer alan üç
hikâye, metnin tamamının olağanüstü
olay ve durumları bir araya getiren bir
seçme olarak değerlendirilmesi için
yeterli değildir” tespitinde bulunsa
da (25) yayına bu eleştiriyle yaklaşan
tek kişi Özön değildir. “Evliya Çelebi
ve Seyahatnâmesi” başlıklı yazısında, Fahir İz’e göre de Müntahabât-ı
Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’nin “kötü
şöhrete” sahip olmasına neden olmuş,
“eserin ilk sekiz cildi basıldıktan sonra bile, birçok kimse, bu arada kimi
bilginler Evliyâ’nın hiçbir anlattığına inanmamışlar”dır. Fahir İz, “kimi
zaman Evliyâ’nın ölçüyü kaçırarak
çağının inanışlarını yansıttığını ve
birtakım olağanüstü olaylar anlattığını” belirtir. “Seyahatnâme’deki
keramet, sihirbazlık, büyücülük, kayıptan haber, doğaüstü yaratıklar vb.
üzerine anlatılan öyküleri” de Evliyâ
Çelebi’nin zaafı olarak nitelendirir
ve yazarın yapıtında bu tür anlatılara yer vermesini, “bu zaafı Evliyâ’nın
aleyhine işlemiş, uzun süre hiçbir
yazdığının ciddiye alınmamasına yol
açmıştır” şeklinde yorumlar (61). Her
ne kadar bu yaklaşım, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ben Evliyâ Çelebi’yi
tenkit etmek için değil, ona inanmak
için okurum ve bu yüzden de daima
http://www.millifolklor.com

kârlı çıkarım” (Beş Şehir 16) sözlerini
hatırlatsa da Tansu Açık’ın belirttiği
gibi “Evliyâ Çelebi’yi yakın zamanlara
kadar Herodotos’a yapıldığı gibi biri
masalcı, biri de bilgin diye iki kişiye
bölmek [onun yapıtındaki] zihniyeti
anlamanın önündeki birinci engeldir”
(27).
Evliyâ Çelebi’nin “acayip ve garip”
hikâyelerinin kimi yorumlara, yapıtın
zayıf olan veya aşırıya kaçan bölümleri olarak yansıması, Seyahatnâme’ye
yönelik ikili bakışı göstermek açısından dikkat çekicidir. Bu yaklaşıma,
yapıtı bir edebiyat metni olarak değerlendirmenin önemine vurgu yapan
bazı uzmanlardan şüphesiz itirazlar
gelmiştir. Talât Sait Halman’a göre,
Seyahatnâme Osmanlı nesrinin neredeyse başyapıtı olabilecek özellikte
bir edebî eserdir. Seyahatnâme’nin en
önemli ayrıcalığı “yaşamöyküsü” sunma yöntemidir ki burada zayıf ve güçlü taraflarıyla gerçek insan hikayeleri,
renkli epizotlar ve mizahla zenginleştirilmektedir (626). Halman’a göre,
günümüz yaşamöyküsü anlatılarıyla
benzer özellikler taşıyan 17. yüzyıldaki tek yapıt Seyahatnâme’dir. Evliyâ,
kendine özgü üslubuyla gerçekle kurmacayı, nesnel doğrularla hayalleri,
bilgilerle rüyaları büyüleyici bir şekilde sentezler (627).
Robert Dankoff, An Ottoman
Mentality: The World of Evliyâ Çelebi
(Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı) adlı kitabının “Reporter
and Entertainer” (“Ravi ve Musahip”)
başlıklı bölümünde Seyahatnâme’nin,
akla yatkın bir gerçekçilikle, “acayib
ü garaib”e duyulan sevgi arasında salınan Osmanlı zihniyetinin edebî düzlemde muazzam bir örneği olduğunu
belirtir (214). Dankoff’un bu yorumu
hem dönemin zihniyeti, hem de özellik-
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le kimi zaman olağanüstülükler içeren
anlatıların metindeki işlevine yönelik
çok önemli bir saptamadır. Dankoff,
“Bir Edebiyat Anıtı: Evliya Çelebi Seyahatnamesi” başlıklı yazısında da
Seyahatnâme’nin hiçbir biçimde doğrudan doğruya bir yolculuk anlatısı
olmadığını, zamandizinsel yolculuğun
yapıtın yalnızca zarfını oluşturup asıl
yapıyı birer sapmaymış gibi görünen,
yapıtın içinde çeşitli türler aracılığıyla sunulan anlatıların oluşturduğunu
belirtir (347).
Her ne kadar bu türden anlatılar
birer sapmaymış gibi görünse de özellikle acâib’in seyahat anlatısı geleneğinde çok köklü bir geçmişi ve vazgeçilmez bir işlevi vardır: “Olağanüstü
ve harika (acâ’ib) olaylar düzleminden
9. yüzyıldan itibaren bir bilgi sektörü
oluşturan Acâ’ib, hem öğretici hem de
eğlendirici edebiyatı besler” (aktaran
Touati, Ortaçağda İslam ve Seyahat...
213). Bu köklü geçmişe rağmen Acâib
anlatısının hangi türün içine sokulacağı, hangi söylem düzeyinde yer aldığı, aktardığı bilginin pozitif mi yoksa
öznel mi olduğuna dair tartışmalar günümüze kadar yansımıştır. Syrinx Von
Hees, “The Astonishing: a critique and
re-reading of Ağā’ib literature” (“Şaşırtıcı: Acâib edebiyatının bir eleştirisi
ve yeniden okuması”) başlıklı makalesinde birçok araştırmacının acâib edebiyatı terimini, bu metinlerin—onlar
her ne kadar ciddi bilgiler sunduklarını iddia etse de—bilimsel geçerlilikten yoksun olduğuna işaret etmek için
kullandıklarını belirtir (103). Bazı bilim adamlarının bu türden metinlerin
bilimsel değerini reddetmeleri anlaşılır gözükse de “acâib’in nosyonu neden
bilimselin karşısında yer almak olsun
ki?” sorusu akla gelmektedir. “Acâib
edebiyatının folklor kaynaklı eğlendi-
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rici hikâyelerden oluştuğu varsayımı,
türün bilimsel ya da akademik olmayışının ispatına dönüşmektedir” (103).
Von Hees, böyle bir yaklaşımın “ortaçağ yazarlarının ciddi bilimsel araştırmalarla ilgilenmediklerini, sadece
popüler eğlence sunmak istediklerini”
(103) iddia etmek anlamına geldiğine
işaret eder ve bu tartışmada “bilim”
ya da “akademinin” neyi temsil ettiği
sorusunun da hâlâ yanıtlanmayı beklediğini belirtir (104).
Bu tartışmalar, edebiyat çalışmalarına “Acayip ve garip hikâyeler eğlendirici edebiyatın mı, yoksa eğitici
edebiyatın mı içinde değerlendirilmelidir?” sorusuyla yansır. Bu türe salt
“edebî sanat” olarak yaklaşılmasına
karşılık Carra de Vaux şu uyarıyı yapar: “Acâ’ib sözcüğü var olmayan veya
hiç var olmamış bir şeyi temsil etmez.
Acâ’ib’ler coğrafya ve tarihte rastlanılan türden anıtlar, olgular, varlıklardır. Gerçek oldukları kesin değildir;
uydurma olduklarıysa hiç kesin değildir: asıl güç olan [gerçek olup olmadıklarının] denetlenmesidir” (aktaran
Touati, 213). Bu noktada da “acayip ve
garip” anlatılarına “okuru eğlendiren
edebiyat” varsayımıyla, bu anlatıların
“gerçekliğinin denetlenmesini” seçmek
arasında ikili bir yaklaşım oluşmaktadır. Oysa Acâib’in anlatı dünyasında
var oluş direnci, bu türün hem okur ya
da dinleyici hem de içinde bulunduğu
yapıt için özel bir işlevi olduğunu gösterir.
Houari Touati, Ortaçağda İslam
ve Seyahat: Bir Âlim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi adlı çalışmasının “Seyahatin Olağanüstü Yönleri”
başlığı altında, Acâib’lerin Ortaçağın
edebiyat eserlerinde çokça yinelenen
izlekler biçiminde yer almalarına
karşın tek işlevlerinin eğlendirmek
http://www.millifolklor.com
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olmadığını vurgular: “Örneğin coğrafyada Acâib’ler, hayranlık uyandırma
ve inanılırlık kategorilerinin işlemcisi olarak kullanılır. Hayranlık uyandırma kategorisine, okunmaya veya
öğrenilmeye layık diye nitelendirilen,
bir kitaba kaydedilmeye ve dikkatleri üzerinde toplamaya layık şeyler
girer” (214). Dolayısıyla ortaçağ seyahatnamesine eklemlenen hayranlık
uyandırma ve inanılırlık kategorileri
ona güç ve itibar kazandırmaktadır.
“Eski Yunan’da bir seyahatname,
bir “thôma” (harika-acâ’ib) alt başlığı yoksa aslına sadık bir nakil olma
iddiası taşıyama[dığı]” gibi ortaçağ
Müslümanları için de Acâ’ib’leri derlemeyi başaramamış bir seyahatname
kesinlikle hedefine ulaşama[mıştır].”
(214). Bu durumda seyahatname geleneğinin bu “acayip ve garip” anlatıları
“hem kültürel hem de anlatısal bir zorunluluktur”. Hatta Houari Touati’ye
göre “bu kimi zaman bir seyahatnamenin okunma veya dinlenmesinin tek
gerekçesi gibidir” (215). Bu durumda
Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâme’sinde,
vurgulu bir biçimde böyle bir kategori oluşturması tesadüfi ya da bireysel
bir tercih olmanın ötesinde, seyahat
anlatısı geleneğine uygun bilinçli bir
eğilim gibi görünmektedir.
Ortaçağ Arap ve Fars seyahat edebiyatı geleneğinde olduğu gibi Evliyâ
Çelebi Seyahatnâmesi’nde “acayip” ve
“garip” sözcükleri sadece metnin içinde değil; çok sayıda başlıkta da yer
almaktadır. Bu sözcüklerin başlıklarda yer almasının temel sebebi okurun
ilgisini çekmek olmalıdır. İlk bakışta,
bu ortak terimlerden oluşan başlıkların, içeriğe dair ortak özellikleri olan
anlatılardan oluşmuş bir kategoriyi
temsil ettiği izlenimi oluşmaktadır.
Bu izlenim, Seyahatnâme’deki “acahttp://www.millifolklor.com

yip” ve “garip” başlıkları altındaki
tüm metinlerin “fantastik ve olağanüstü anlatılar” olduğu gibi bir aşırı
yoruma da dönüşmüştür. Metinlerin
tamamı okunmadan ve anlatıcının
bakış açısı çözümlenmeden sunulmuş
bu yargı genel kabul görmüş; hatta
Evliyâ Çelebi’nin bu başlıkları, “folklor kaynaklı, olağanüstü ve fantastik
hikâyelerin” habercisi olarak kullandığı varsayılmıştır. Nasıl, bugün fantastik ve olağanüstüyle ilişkilendirilerek betimlenen acâib’in Arap ve Fars
edebiyatında gerçekten fantastik anlatıyı işaret ettiğine dair ciddi şüpheler
ve tartışmalar oluşmuşsa (Von Hees,
104), Evliyâ Çelebi’nin de “acayip” ve
“garip” başlıklarını neyi işaret etmek
için kullandığını, bu başlık altındaki
tüm metinler analiz edilmeden ve anlatıcının bakış açısı çözümlenmeden
ortaya koymak şüphe uyandırıcı bir
yaklaşımdır. Von Hees, bir grup yapıt
üzerinde yaptığı çalışmasının sonucunda acâib teriminin Arap ve Fars
coğrafyacıları tarafından “şaşkınlık”
etkisini işaret etmek için kullanıldığını gösterir. Bu şaşkınlık da her şeyden çok “gerçekte var olan nesnelerin”
yarattığı şaşkınlıktır; sadece küçük
bir grup acâib anlatısı bugün “gerçekdışı ve yazarın hayal gücünün ürünü”
olarak kabul edilebilecek özelliktedir
(105).
Seyahatnâme’de, “acayip ve garip”
başlıkları altında aktarılan anlatılar4,
her türlü insan hikâyesini; kaygı ve
beklentileriyle rüya anlatılarını; hem
yerel hem de “öteki”ne ait dinî inançları, sanatsal ya da teknolojik etkinlikleri; hayvan hikâyelerini; diğer doğa
unsurlarıyla ilgili anlatıları; tılsım
anlatılarını; sihirle ilgili hikâyeleri
ve bunun gibi çeşitli konuları içererek
Evliyâ Çelebi’nin yaşamındaki ve seya-
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hatlerindeki neredeyse tüm kavramlara yer vermektedir. Bir hikâye anlatıcısı olarak Evliyâ Çelebi’nin “acayip
ve garip” anlatılarının malzemesinin
kaynağı ise, kişisel deneyimleri, tanıklık ettiği gözlemleri, diğer insanların
yaşam hikâyeleri ve döneminin sözlü
kültürünün zengin anlatı dünyasıdır.
Evliyâ’nın entelektüel merakı sınır
tanımayan bir seyyah olması, onun
“acayip ve garip” anlatılarında başka
coğrafyaların kültürel malzemesinden
de etkili biçimde yararlanmasını sağlamıştır.
Malzemesinin kaynağı ya da anlatısının konusu ne olursa olsun Evliyâ
Çelebi, anlatısının başlığında “acayip
ve/veya garip” terimlerini kullanırken genel olarak “şaşırtıcı” bir hikâye
anlatacağına işaret eder. Bu şaşırtıcı
durum, kimi zaman eleştirel bir bakış
açısıyla, kimi zaman beğeninin vurgulandığı hayranlıkla ya da gerçekten “sıra dışı” olanın anlamlandırılma
güçlüğü gibi bir etkiyle sonuçlanır.
Örneğin, bu başlıklar altında “tarihî
ve efsanevi kişilikler”in deneyimlerini anlatırken Evliyâ, dikkati özellikle
yöneticilerin askerî ve idarî konulardaki zaaflarına çeker. Yöneticilerden
beklenmeyen, daha doğrusu sahip olmamaları gereken bu özelliklerinden
dolayı okurda yaratmak istediği etki,
kendi bakış açısıyla paralel bir kınayıcı eleştiri tavrıdır. Kendi başından
geçmiş gibi anlattığı bazı “acayip ve/
veya garip” sergüzeştlerse onun bir
hikâye anlatıcısı olarak, savaş alanındaki gerilimi azaltan kurmacalarını
ve mecliste gerekli morali sağlayan
musahip rolünü yansıtmaktadır. Bu
anlatılarda “abartı” bir edebî teknik
olarak yer alırken Evliyâ Çelebi, hiçbir “olağanüstü” “inanç” anlatısının
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inanırlığına okurunu ikna etmek gibi
bir bakış açısı sunmamaktadır.
Osmanlı sözlü geleneğinde yaygın
bir paylaşım unsuru olan rüyaların da
Seyahatnâme’de bazı bölümlerde “acayip ve garip” başlığı altında anlatıldığı
görülmektedir. Osmanlı kişisel edebiyatında, özellikle biyografi yazımında bir anlatım aracı olan rüyaların,
Evliyâ tarafından da benzer bir amaçla kullanıldığı, Melek Ahmed Paşa’nın
“hayatının aşkı”nın bu rüyalarla anlatıldığı görülmektedir. Melek ile Kaya
Sultan arasındaki bu aşk hikâyesi,
ideallerle sarılı, klişe bir romantizmi
değil; bir ailenin acı kaderini gerçekliğiyle ortaya koymaktadır.
Evliyâ Çelebi’nin yolculuklarında karşılaştığı yabancı kültürlere ait
“şaşırtıcı” inanç uygulamalarını da
abartı, ironi ve mizahla kurulmuş
“acayip ve garip” hikâyelerle sunduğu
görülmektedir. Hristiyan Avrupa’ya
ait de olsa sanat ve teknolojideki yeniliklerle başarıların Evliyâ için her
zaman ayrıntılarıyla kaydedilmeye
değer ve hayranlık duyulacak unsurlar olduğu görülmektedir. Örneğin,
Seyahatnâme’nin yedinci cildinde,
san’at-ı garibe (VII.57b-VII.58a) başlığı altında Evliyâ, çok başarılı bulduğu
sanat eserlerini, sanatsal gösterileri
ve icatları; acîb-i cerrâhân (VII.63aVII.63b ) başlığı altında büyük hevesle
izlediği tıbbi müdahaleleri anlatır. Bu
estetik ve teknolojik gelişmeleri “acayip ve garip” dikkatiyle ve övgülerle
aktarırken, okurunda da benzer bir
bakış açısı oluşturmak istediği açıktır.
Zihinsel süreçleri ve davranış
biçimleriyle “normal” insanlardan
“farklı”lık gösteren dîvânelerle fiziksel olarak “normal”den “farklı” olan
ucube bedenlerin, gerçekçi gözlemlere dayanan “acayip ve/veya garip”
http://www.millifolklor.com
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hikâyelerinde ise “şaşırtıcı” olan unsur
bu insanların gerçekten var olmasıdır.
Her hikâye anlatıcısı gibi Evliyâ da
dinleyicisinde ya da okurunda yaratmak istediği etkiyi güçlendirmek için
“abartma” yöntemine başvurmaktadır.
Örneğin, “acayip” ve “garip” şekilleri
ve görünüşleri olan insanları anlattığı
bölümlerdeki grotesk bedenlerin çirkinliğini, son derece detaylı ve abartılı
benzetmelerle betimler. “Cenâb-ı Hak
bunu gerçi insan diye yaratmıştır,
ama” diye başladığı Viyana Kralı’nın
betimlemesinde, “başı bal kabağı gibi
uzun kelleli, tahta gibi yassı alınlı,
baykuş gibi yuvarlak gözlü, uzun siyah kirpikli, tilki gibi uzun çehreli,
oğlancık pabucu kadar koca kulaklı,
deliklerine üçer parmak girecek kadar
Mora patlıcanı gibi büyük kırmızı burunlu, deve dudaklı, ağzına bir somun
sığacak kadar büyük ve salyalı ağızlı,
beyaz deve dişli” bir adam sunar okura
(VII.66b).
Evliyâ’nın kullandığı bu abartılı
kabul edilebilecek yaratıcı benzetmeleri, anlatılan bedenin “çirkinliğinin”
vurgulanmasına hizmet etmektedir;
burada amaç kralın çirkin olduğu bilgisini aktarmaktan ziyade, bu “şaşırtıcı” derecedeki çirkinliği betimlerken
bir hikâye anlatıcısı olarak gücünü
ortaya koymak olmalıdır. Dolayısıyla,
grotesk bedenlerin anlatımında, “abartı” gerçekdışı ya da uydurma bedenler
yaratmak için değil edebî söylemi güçlendirmek için kullanılmaktadır.
“Acayip ve/veya garip” başlığı altında anlatılan hayvan hikâyelerinde
Evliyâ Çelebi, kendi döneminin epistemesine uygun biçimde anatomik bilgiler ve kültür değerleriyle şekillenen
şaşırtıcı hikâyeleri iç içe sunar. Dağlar, sular, mağaralar ve ağaçlar gibi
doğa unsurlarıyla ilgili hem gerçekçi
http://www.millifolklor.com

gözlemlerini içeren belgesel nitelikli
bilgilere hem de sözlü kültürde bu unsurlarla ilgili inanç hikâyelerine yine
“acayip ve/veya garip” başlığı altında
yer verir. Bu anlatılarda, Evliyâ Çelebi çoğunlukla objektif anlatıcı olarak
sadece rivayetleri sunar, okurun bu
rivayetlerle ilgili geliştireceği eğilime
karışmaz. Dolayısıyla, onun için anlatı zenginliğinin anlatıların inanırlık
özelliğinden daha önemli olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte, Evliyâ’nın dramatik aksiyonu ön plana çıkarmak
istediği, birtakım olağanüstü ya da
sıradışı olay ve durumları anlattığı ve
“inanılırlık etkisi” yaratmak istediği
acayip ve garip hikâyeler de vardır.
Örneğin, Temâşâ-yı garîbe-i küheylân
başlığı altında Evliyâ Çelebi’nin şahit olduğu bir sahne olarak anlatılan,
Müslüman atın Viyana Kralı ve askerleri karşısındaki gizemli davranışlarını içeren hikâye, bir taraftan anlatıcının ve dinleyicisinin inanç dünyasına
hitap eder, diğer yandan açık biçimde
edebî zevki tatmin etmeyi amaçlayan
bir kurmacadır.
Hikâyeye göre Osmanlı padişahı,
krala barış yeniledikleri için hediye
olarak kendi atlarından ikisini gönderir. Atlardan biri kâfirlere teslim
edilince hırçınlaşır ve onu tutmaya
çalışan iki kâfiri öldürüp, dördünü
teper. Ardından Saray Meydanı’na
dalınca herkes kaçışıp birbirini ezer.
Elçi Kara Mehmed Paşa bu karışıklığı
görünce Müslüman ahır yedekçilerine
atı tutmalarını emreder. Yedekçiler
atı tutunca, atın gözlerinden kanlı
yaşlar akar. Sultanın bizzat bindiği
bu gazi at, bu kadar kâfiri kırdı diye
öldürülmesinden endişelenen Evliyâ
Çelebi, Paşa’ya onun yerine bir başka
at vermesini önerir. Paşa bu öneriye
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aldırış etmez ve at tekrar yedekçiler
tarafından kralın ahırına kapatılır.
Orada bağlarından kurtulur, yedi
kâfiri daha teper ve kâfir atlarını yaralayıp Saray Meydanı’ndan Çerkez
Meydanı’na gelir. Evliyâ Çelebi, izlemiş gibi anlattığı bu “garip” küheylan
seyriyle ilgili bir yorumda bulunmaz.
Yine de, anlatıda ondan “küheylân
at-ı fakir”, “merhûm at” ve “gâzî at”
diye söz edilmesi; Evliyâ’nın bu olaydan sonra “Âl-i Osmân›dan gelme bir
at bi-emrillâhi te‘âlâ ol kadar kâfiri
helc ü melc edüp kırup geçirüp ol kadar kâfir mecrûh olmuşdur kim hâlâ
kâfiristânda dâstândır.” yorumunu
yapması ve “cümle asker-i İslâm bu
atın böyle iş etdiğine âlem i hayretde
kaldılar.” (VIII. 66b) sözleri, okurunu
bu sadık atın durumuna acıyıp onu
takdir etmeye yönlendirdiğine dair
ipuçlarıdır. Sözü edilen at, sanki bu
meydanda Osmanlı askerinin kâfirlere
karşı zaferiyle oluşturması gereken
destanı, onların rolünü üstlenerek
gerçekleştirmektedir; İslam askerinin
hayranlığının nedeni de bu bakış açısı
olmalıdır. Bununla birlikte, Evliyâ’nın
hikâyesini “Çerkez Meydanı” odağında
kurgulayıp önceki ihtişamlı dönemlere
gönderme yapması, onun bu hikâyede
aslında kendi psikolojisini de yansıtmış olabileceğini düşündürmektedir.
Yine de bu hikâyenin ne kadarı
“gerçeğe” ne kadarı “anlatıcının hayal gücüne” dayanmaktadır, sorusu
gündeme geldiğinde her koşulda, bu
anlatının tamamıyla yazarının fantezi
ürünü olamayacağı söylenebilir. Öncelikle, anlatının kahramanı, Evliyâ’nın
kurguladığı bir “canavar” değil, gerçek
hayattan alınan bir “at”tır. Atın o dönemin kültüründeki önemi ve işlevi,
hikâyedeki Müslüman-kâfir gerilimi
ve mekanla kurulan bağ sayesinde bir
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önceki sözlü anlatıya gönderme yapılması göz önünde bulundurulduğunda
ise anlatının en azından bir bölümünün sözlü gelenekte dolaşımda olduğu
varsayılabilir. Dolayısıyla, hikâyedeki
dramatik aksiyonlar ve dramatik son,
aslında kendi bağlamında o dönemin
zihniyetini yansıtmak açısından oldukça gerçekçi bakış açıları sunmaktadır.
Seyahatnâme’de “acayip ve/veya
garip” başlığı altında özellikle dikkat çeken diğer anlatılar “tılsım” ve
“sihir”le ilgili hikâyelerdir. Evliyâ Çelebi, her ne kadar hikâye anlatıcılığının sınırlarını zorlayan türden kurmacalarla, bu anlatıları okura aktarırken
yeniden kompoze etse de, ne “tılsım”,
ne “sihirbaz”lar ne de “cadı”lar onun
döneminde gerçeklik dışına itilmiş
inançlardır. Dolayısıyla, buradaki kurmaca, onun hikâyeleri kurgulama yöntemiyle ilgilidir, fantezi dünyasından
figürler ödünç almasıyla değil. Bugünün okuru için hiç şüphesiz “fantastik
ya da olağanüstü” olarak kabul edilebilecek olan, sihirle uğraşan “oburlar ve koncoloslar” gibi “cadılar” bile,
Evliyâ’nın anlatılarına o günün inançları ve bu inançların resmî ideolojide
bulduğu karşılık açısından bakıldığında “fantastik” diye nitelendirilememektedir. Cadı inancı, bu inanca bağlı
olaylar ve cadı avcıları, 16. yüzyıldan
19. yüzyılın ortalarına kadar, hatta
devletin resmî yayın organı, Takvîm-i
Vekâyi’de haber değeri taşıyacak ölçüde Osmanlı Devleti’nin yöneticilerini meşgul etmektedir5. Dolayısıyla,
Bronislaw Malinowski’nin, “Mucizesiz
inanç yoktur” sözüyle paralel olarak
(73) karakoncolos ya da oburlar esrarengiz yaratıklar olarak birer hikâye
kahramanı olmanın ötesinde o dönemin birer halk inancıydılar. Bu inanhttp://www.millifolklor.com
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cın Seyahatnâme’ye yansımasında
sürecin şöyle işlediği varsayılabilir:
Halkın sözlü dolaşımında olan inanca
dayalı olağanüstü bir hikâye, Evliyâ
tarafından bir dramatik aksiyonla
zenginleştirilir ve tabii ki anlatıcının
gözle tanıklığıyla okur için inanılır
kılınır. Modern okur için bunu sağlamanın hiçbir yolu olmayabilir; karakoncolosun bir masal, vampirinse bir
roman ya da film kahramanı olmanın
ötesinde çağrışımları yok belki bugün;
ama 17. yüzyıl Epistemesinde cadılar,
edebiyat dışında da etkin bir biçimde
varlıklarını sürdürmektedirler.
Bu durumda başka bir Epistemenin hikâyesi ve kahramanlarıyla karşı
karşıya olunduğu; 17. yüzyıl Osmanlı
toplumunda inanç, fantezi, gerçek ve
hikmetin iç içe geçtiği ve en önemlisi
bu bir aradalığın günlük yaşamla ilişkisinin ya da işlevinin bugünden farklı
olduğu dikkate alınmalıdır. Evliyâ’yı
ve onun hikâyelerindeki korku, inanılırlık ve hayranlık uyandırma gibi
kategorileri deşifre edebilmek ancak
17. yüzyıl okurunun gözlüğünü takmakla mümkün görünmektedir. Bugün hurafe ya da uydurma denilen
ya da daha akademik yaklaşımla mit
olarak adlandırılabilecek bu türden—
Evliyâ’nın diliyle—“acayib ü garayib”
varlıklara duyulan inancı şüphesiz
folklor üretmiş ve işlevi değişse de
ihtiyaç duyulduğu sürece koruyup aktarmıştır. Evliyâ Çelebi’nin “acayip ve
garip hikâyeleri” bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, kendi döneminde
hem kültürel hem edebî hem de belgesel bilgiyi aktarmada ve işlevli kılmada, o dönemin epistemesi için geçerli
ve güçlü bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Seyahatnâme, özellikle çok türlülük ve çok söylemlilikten ötürü öncelikhttp://www.millifolklor.com

le bir edebiyat metni olarak kabul edildiğinde, onun da birçok diğer edebiyat
yapıtı ya da türü gibi 19. yüzyıldan itibaren okurunun anakronik bakışının
mağduru olduğu söylenebilir. Özellikle “acayip ve garip” kategorisindeki
metinleri “fantastik” olarak niteleyen
modern okur/araştırmacı, bu kavramı
olağanüstülük işareti gördüğü her anlatı; masal dünyası, acayip edebiyatı,
bilim kurgu gibi tüm zamanların ve
bağlamların metinleri için genelleyici
bir şekilde kullanmaktadır. Oysa metinler kendi kültürel bağlamlarında
değerlendirildiğinde, hiçbir hikâyenin
mekânının ve zamanının ihtiyaçları
ya da sınırları dışında oluşmadığı ya
da aktarılmadığı görülmektedir. Acayip edebiyatının seyahat edebiyatına
bağlı olarak gelişen içeriği ve anlatı
yöntemleri, onun “olağanüstü” öğelerinin anlam ve işlevini de şekillendirmektedir. Seyahatnâme’de “acayip ve/
veya garip” başlıklı hikâyeler, Evliyâ
Çelebi’nin seyahat sürecinde karşılaştığı, okuruna/dinleyicisine aktarmak
için özel bir edebî hevesinin yansıdığı, “şaşırtıcı” ve/veya “olağandışı”
hikâyelerdir.
Seyahatnâme’deki “acayip ve garip hikâyeler”i yapıttaki diğer anlatılardan ayırt etmek için kullanılan
“fantastik” terimi ise başka bir dönemin epistemesinin ürünü olarak görülebilir. Tzvetan Todorov, “gerçek mi
yoksa hayal mi?” kararsızlığında kalınan “fantastiğin” on sekizinci yüzyılın
sonunda başlayıp yirminci yüzyılda
Kafka’yla sona erdiğini (162) tespit
ederken, sözünü ettiği anlatı dünyasındaki anlatıcıların amacı ve okurun
karasızlığı, kendi dönemine has bir
edebî özellik oluşturmuştur. Bunun
yanında, “gerçek” dünyanın gerçeklik algısına hiç ihtiyaç duyulmadan,
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hikâyenin dünyasının sınırlarında
belirlenen yasalara tâbi tutulan bilim
kurgunun olağanüstülüğü de fantastik edebiyatından başka özellikler göstermektedir. Bu durumda, “olağanüstülük” hikâye anlatıcılığında kalıcı bir
motifken onun hikâyeye yerleştirilme
nedeni ve yarattığı etki tarihsel ve
kültürel bağlamlara göre değişmektedir. Aksi bakış, edebiyatın insanın
değişen algısından ve etkinliğinden
kopuk bir tekrarlar silsilesi olduğunu
kabul etmektir. Bu yüzden, “acayip ve
garip” anlatıları, “fantastik” hikâyeler
olarak nitelendirirken söz konusu
“olağanüstü” unsurlarsa bağlamı göz
ardı etmeyen bir dikkatle yaklaşmak
gerekir.
Evliyâ Çelebi’nin “acayip ve garip”
hikâyeleri, Seyahatnâme’de çok çeşitli
konular ve biçimlerde yer alışıyla bir
dönemin kültür dünyasının “şaşırtıcı” bulabileceği neredeyse bütün can
alıcı unsurlara temas etmektedir. Bu
durumda “acayip ve garip” hikâyeler,
yaşamın her alanının içinde yer alabilmektedir. Bu çeşitlilik ve zenginliğin
ön koşulu, onları aktaranın seyahat etmesi; farklı coğrafyalarda, başka kültürleri gözlemleyip anlamlandırmaya
çalışmasıdır. Evliyâ Çelebi’nin bu merakı ve hikâyeyi kurgulama, hikâyeyi
anlatma ve hikâyeyi yazıya dökme
ustalığı, ona dair bir “acayip ve garip
dünya”ya sahip olmamızı sağlamıştır.
Geriye kalan hikâyeleri okumaktır;
her okuyuş okur olarak gerçeklik algımızı uyarabilir, uyarmalıdır da; ancak
okuduğumuz hikâyenin de birisinin
gerçeklik algısının kelimeler aracılığıyla ifade edilişi olduğunu dikkate
almak gerekir. Evliyâ Çelebi’nin dünyasının “acayip ve garip hikâyeler”i,
kendi döneminde doğruluk denetimine tâbi tutulsa nasıl bir sonuç alı-
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nacağını öğrenmek imkânsızsa da bu
hikâyelerin o dönemin dinleyicisi ve
okuru için hem belgesel hem de edebî
özellikleriyle önemli ve anlamlı olduğu kabul edilmelidir. 17. yüzyıl sözlü
geleneğinde yani toplumun güncel
kültür değerlerinde var olmayan hiçbir nesne, varlık ya da olgu Evliyâ
Çelebi Seyahatnâme’sinde “acayip ve
garip” olarak yer almamaktadır. Bilakis, bu başlık altında toplumun en
azından bir bölümünün benimsediği
tuhaf inanç ve uygulamalar sahici bir
sorgulamaya tâbi tutulmakta, kimi
yöneticilerin bu kadar zayıf, halkınsa
bu kadar mağdur olduğu durumlar
şaşkınlıkla anlatılmakta, en egzotik
âdetler aktarılıp hoşgörüyle karşılanmakta, bitkiler ya da hayvanlarla ilgili
bilgiler bugün hâlâ belgesel niteliğini
korumakta, çoğu zaman bir derlemeci
tavrıyla efsane ve rivayetler aktarılmaktadır. Bu sözü edilen özelliklerin
hiçbiri “gerçekten” seyahatin—bugünün okurunun beklediği türden—
“olağanüstü” yönlerine işaret etmez.
Evliyâ Çelebi, kimi zaman büyük bir
iştahla kurmaca hikâyeler anlatır;
yarattığı edebî; mizahî ya da dramatik etkiyle amacına da ulaşır. Ancak
okurunun bu anlatılara ilahi bir bağlılıkla inanmasını talep etmez; aksine
kendisini bir hikâyeci olarak takdir
etmesini bekler. Söz konusu kurmaca
dünyası olsa bile, Evliyâ Çelebi, hiçbir
“acayip ve garip” hikâyesinde gerçek
yaşama, daha doğrusu insana ve onun
17. yüzyıldaki dramatik yansımasına
dokunmayan bir unsurla okurunun
karşısına çıkmaz.
NOTLAR
1 Nuran Tezcan, “Seyahatnâme’nin Yazınsal
Değeri ve Osmanlı Türk Yazınındaki Yeri”
başlıklı yazısında bu “dönüşümü” ayrıntılarıyla tartışmış ve yapıtın kendi dönemindeki
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konumunu tespitlerle ortaya koymuştur.
Bu yazının Türkçe çevirisinin tamamı için
bkz. “Türkçe Bir Seyahatnamenin İlginç Bulunuşu”. Çev. Nuran Tezcan. Osmanlı Araştırmaları XXXIII-XXXIV (2009): 203-230.
[Yeni basım: Evliyâ Çelebi Konuşmaları /
Yazılar. Haz. M. Sabri Koz. İstanbul: YKY,
2011: 283–291.]
Nuran
Tezcan,
“1814’ten
2011’e
Seyahatnâme Araştırmalarının Tarihçesi”
başlıklı yazısında hem sözü edilen eser hem
de genel olarak Evliyâ Çelebi araştırmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.
“Evliyâ Çelebi’nin Acayip ve Garip Dünyası”
başlıklı tez çalışmasında, Seyahatnâme’de
“acayip ve/veya garip” başlığı taşıyan anlatılar tematik bir sınıflandırma denemesiyle
yedi bölüm başlığı ve yirmi bir alt bölüm
başlığı altında incelenmiştir. Tez yazarı,
“anlatıları mümkün olduğunca ortak temalar altında inceleme eğilimi gösterilmişse de
“acayip ve/veya garip” başlıklı bölümlerin
konu çeşitliliğinin, daha genel kategoriler
oluşturulmasını önlediğini” belirtmektedir.
Dolayısıyla çalışmanın henüz tarama ve
sınıflandırma aşamasında “acayip ve garip
anlatılar”la ilgili göze çarpan ilk bulgu, bu
metinlerin belirli ve sınırlı konularda yoğunlaşmadığı olmuştur.
Zeynep Aycibin, “Osmanlı Devleti’nde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazısında XVI. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı toplumundaki
cadı inancının nedenlerini, bu inanca bağlı
olayları ve bu olaylar karşısında Osmanlı
Devleti’nin takındığı tutumu inceler.
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SENTERİYYE İLE İSKENDERİYE ORTASINDA
ACA’İB BİR ŞEHİR
An Aca’ib City Between Senteriyye and İskenderiyye

Fazile Eren KAYA*
ÖZ
Acâibü’l-Mahlûkât başlığı taşıyan eserler, denizler, dağlar, taşlar, şehirler, bitkiler, hayvanlar,
melekler, cinler gibi insanı hayrette bırakan her şeyi konu edinirler. Konu yelpazesinin genişliği nedeniyle hem coğrafya, astronomi, tıp hem de edebiyat, folklor ve tarih araştırmaları için zengin bir
kaynak durumundadır. Acâibü’l-Mahlûkât başlıklı telif ve tercüme çok sayıda eser vardır. Farsçaya
ve Türkçeye en çok tercüme edilen eser ise Kazvinî’nin Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcûdâtıdır.
Türk edebiyatında bu alanda tespit edilebilen ilk eser Ali bin Abdurrahman’a aittir. Yazar Kazvinî’den
tercüme olan eserinde gökler, anâsır-ı erbaa, aylar, mevsimler gibi birçok konuya yer verir.Ali b. Abdurrahman eserini oluştururken ayetlerden, hadislerden ve hikâyelerden vs. yararlanmıştır. Ayrıca
eserinde yer verdiği acaiplikleri çeşitli anlatılarla desteklemiştir. Bu da eseri edebiyat ve halkbilim
açısından incelenebilir kılmaktadır. Ali b. Abdurrahman’ın eserinde şehirlere büyük bir yer ayırmıştır.
Bu kısım eserin dikkat çekici bölümüdür. Bölüm yedi babdan oluşmaktadır. Ali bin Abdurrahman,
Edirne, Bursa, İstanbul gibi Kazvinî’de bulunmayan şehirlere de yer verdiği bu bölümde Senteriyye ile
İskenderiye ortasında var olduğuna inanılan bir şehirden bahseder. Yazar, “Senteriyye” başlığı altında
bahsettiği bu şehrin bir zamanlar var olduğunu ancak daha sonra tılsımla insanların gözlerinden gizlendiğini söyler. Şehirle ilgili bu söylentileri ise dört ayrı hikâyeyle desteklemeye çalışır. Bu çalışmada
şehir hakkında anlatılan bu hikâyelere yer verilecek ve hikâyeler Stith Thompson yöntemine göre
motif yapıları yönünden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler
Acâibü’l-Mahlûkât, şehir, Senteriye, Siva, halk hikâyesi, motif
ABSTRACT
Works titled Acâibü’l-Mahlûkât (The Wonders of Creation) discuss phenomena that astonish people such as stones, seas, mountains, cities, plants, animals, angels, and genies. Due to the large scale of
their subject matters, these works are rich sources for the studies of geography, astronomy, medicine,
literature, folklore and history. There are many works, written and translated, under the title Acâibü’lMahlûkât. The most frequently translated works among them into Persian and Turkish are Kazvinî’s
Acâibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’l-Mevcûdât (The Wonders of Creation and Creations of Bizarre Nature).
The first work of the genre to be known in Turkish literature belongs to Ali bin Abdurrahman, which
is a translation of Kazvinî’s work. Some of parts of the work deal with the heavens, anâsır-i erbaa
(the four elements: earth, water, air and fire), months, and seasons. In his work of translation, Ali bin
Abdurrahman includes verses and hadiths from the Koran. In addition, he supports the wondrouses
Kazvinî talks about with a number of folk stories.This feature of it makes Ali bin Abdurrahman’s work
worthy to be examined by scholars of literature and folklore. In Ali bin Abdurrahman’s work, the part
that deals with cities not only covers a considerable place in the book but it is also the most remarkable
part of it. This part consists of seven sections and includes information about cities such as Edirne,
Bursa and İstanbul, which Kazvinî’s work leaves out. In his work, Ali bin Abdurrahman tells about a
city which is believed to exist somewhere between Alexandria and Senteriyye. According to the author,
this city which is called “Senteriyye” had once existed but it had then been made invisible to the eyes of
the people by means of a spell. Ali bin Abdurrahman tries to support these rumors about the city with
four folk stories. This study will focus on these folk stories and examine the motifs of these narratives
according to Stith Thompson’s method.
Key Words
Acâibü’l-Mahlûkât, city, Senteriyye, Siva, folk story, motif
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I
“Alışılmışın dışında, hayretler
içinde bırakan garip şey” (Ayverdi,
2005: 10) anlamına gelen “acâ’ib” ve
“yaratılmış şeyler, yaratıklar” anlamındaki “mahlûkât” kelimelerinden
oluşan “acâ’ibü’l-mahlûkât” yaratılmış
olan şeylerin insanları hayrette bırakan gariplikleri demektir. Terim olarak ise yazıldığı devrin coğrafya, kozmografya anlayışına göre hazırlanmış,
ansiklopedik bilgiler içeren İslami
edebiyatların ortak eserlerinin adıdır
(Sarıkaya 2010:1). Bu eserlerde insanı hayrette bırakan denizler, dağlar,
taşlar, şehirler, bitkiler, hayvanlar,
melekler, cinler gibi yaratılmış olan
her şey ve bunların ilgi çekici yönleri
konu edilir.
Acâ’ibü’l-Mahlûkâtlar’ın konusu
Yunan’dan alınmıştır. Arap ve İran
edebiyatlarında yazılan bu tür eserler,
Aristo, Teofrast ve Batlamyus’un eserlerinden faydalanılarak ortaya konulmuştur (Kut, 2010: 1). Geniş bir konu
yelpazesine sahip olan bu tür eserler
coğrafya, astronomi, tıp, edebiyat,
folklor, kozmografya gibi bilimlerin tarihine de katkı sağlamaktadır.
Acâ’ibü’l-Mahlûkât ve Garâ’ibü’lMevcûdât adlı bir tercüme eseri olan
Gelibolulu Mustafa Sürûrî (ö. 1562)
eserinde nelerden bahsettiğini, eserinin mukaddimesinde bal peteğinden
örnek vererek anlatır. Bir arının bal
peteğini nasıl o kadar muntazam yapabildiğini, içine balı koyduktan sonra toz konmasın diye üzerini ince bir
tabakayla nasıl örttüğünü anlatan
yazar devamında; “Bu mana acayiptir.
Âlemde gördüğün her nesne de aslında
böyledir. Ancak insan çocukluğundan
itibaren bunları görerek büyür. Bü-
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yüyüp geçim derdine düştükten sonra
da bunları görmeye de alıştığı için bu
acayip işler onun gözüne görünmez ve
bunlara şaşırmaz.”der (Sürûrî, 1552:
3b-4a). Sürûrî, insanların görmeye
alıştığı ancak insanı hayrete düşürecek yerde ve gökte var olan bu tür
ayrıntıların insanların tefekkür ufkunu açacağını, ukûl-i ukalâ ve nüfûs-ı
ezkiyânın1 bu gördüklerinden dehşete
düşeceklerini düşünmektedir. Bunların yanında bir de Allah’ın kudreti
ve iradesi ile yarattığı kalîlü’l-vukû
olup âdete muhalif olan –çift başlı
insan gibi– gariplikler vardır. Varlığı bu yönüyle incelemek ise insanları
şaşkınlığa düşürüp Allah’a sığınmalarını sağlayacaktır: Bir acib hayvân yâ
bir âdetine muhâlif fi’l görse ta’accüb
idüp subhânallâh lâilâheillallāh,dir
(Sürûrî, 1552: 3b-4a).
II
Yaratılmış olan acayip ve garip her şeyi konu edinen Acâibü’lMahlûkât başlıklı telif ya da tercüme
eserlerin ve bunların nüshalarının
fazlalığı2 bu tür eserlerin yazıldıkları
dönemde insanlar tarafından beğenildiğini de göstermektedir. Farsçaya ve
Türkçeye en çok tercüme edilen eser
-kendisinden önce İbnü’l-Esir İzzeddin el-Cezerî (ö. 630/1233) ve Mahmûd
et-Tûsî es-Selmânî’nin (ö. 555/ 1160)
bu türde eserleri olsa da- Kazvinî’nin
(ö. 681/1283) Acâibü’l-Mahlûkât ve
Garâ’ibü’l-Mevcûdât adlı eseridir.
Türk edebiyatında görülen ilk örnek
ise Kazvînî’nin eserinin bir tercümesi
olan Ali b. Abdurrahman’ın Acâibü’lMahlûkâtıdır (Taeschner, 1928: 275).
Tercümeye pek çok ilave yapan yazar,
eserini oluştururken ayetlerden, hadislerden, hikâyelerden, halk inanış-
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larından yararlanmış bazı terimlerin
diğer dillerdeki karşılıklarını da vermiştir. Yazarın eserinde yer verdiği
acaiplikleri çeşitli anlatılarla desteklemesi eseri edebiyat ve halk bilim açısından ayrıca değerli ve incelenebilir
kılmaktadır. Yedi kat gökler, anâsır-ı
erbaa, dünyanın ahvali, aylar, günler gibi konularla başlayan eserin en
dikkat çekici bölümü şehirlerin anlatıldığı bölümdür. Yedi babdan oluşan
bu bölümde Ali b. Abdurrahman, anlattığı şehrin büyüklüğünden, tarihi
özelliklerinden, insanlarından bahsederken öğrendiği acâ’ip ayrıntılara da
yer verir. Yazar, bir şehirdeki göle girenlerin tüm dertlerinden kurtulması,
şehrin kalesinin temelinin çok derinlere inmesi, bir dağdan sadece değirmen
taşı yapılması ve o taşın yüzlerce yıl
sağlam kalması ya da şehrin her taşından altın çıkması gibi pek çok ayrıntıyı referanslar göstererek aktarır. Bu
referansları eserinin hemen girişinde
şu şekilde belirtmiştir:
“Amma ba’d bu kitâbı tasnif eyledüm: Haberlerin garâyibinden, fasılların acâyibinden, tevârihlerden,
Tevârih-i Muhammed-i Tâberiyyâ’dan
cem eyledüm ve bunun adın Acâyibü’lMahlûkât kodum” (Göl, 2008: 48).
“Seyâhat itdüm. Bu acâyib,
garâyib esmâyı derc eyledüm. Kimin
gördüm, kimin tevârihden çıkardum”
(Göl, 2008: 49).
Ayrıca bu bölümde Kazvinî’de bulunmayan İstanbul, Bursa, Konya ve
Edirne şehirleri hakkında da bilgiler
vardır. Özellikle Edirne için “Çünkim
feth olmış” demesi, fakat İstanbul’u
anlatırken fetihten bahsetmemesi eserin yazılış tarihi hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir (Kut, 2010:4).
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III
Ali b. Abdurrahman’ın hakkında bilgi verdiği şehirlerden biri
de El-Mağribü’l-Ednâ’da bulunan
Senteriyye’dir3. Yazar eserinde “bu
dahi büyük yerdir” diyerek şehir hakkında bilgi vermeye başlar: Şehirde
geniş çöl arazisi ve hurmalıklar vardır. İnsanlar suyu kuyulardan çıkarırlar. Şehrin halkı göçmen Araplardır.
Şehrin bir tarafında demir yönünden
zengin bir dağ vardır. Şehirle bir konak mesafede kızıl taşlardan oluşmuş
başka bir dağ daha vardır. Bu dağ da
demir yönünden zengindir (Al, 2010:
45).
Yazar verdiği bu ansiklopedik bilgilerden sonra şehirle ilgili edindiği
ilginç bilgileri okuyucuya aktarmaya
başlar: “Senteriyye ve İskenderiyye’nin
ortasında harap, yerleşim olmayan
ve tılsımlı bir ova vardır. Zamanında
buranın gelişmiş bir şehir olduğunu
söylerler. Bazıları da ‘Bugün bile orada şehirler vardır, ama tılsımla insanların gözlerinden gizlenmiştir.’ diye
söylerler” (Al, 2010: 45). İşte şehri bu
kitapta anılmaya değer kılan da bu
bilgilerdir. Eserin yazıldığı günlerde
boş bir ova olan bu yerin, zamanında
büyük bir şehir olması, şehrin nasıl
bu hâle geldiği konusunda okuyucuda
merak uyandırır. Hemen ardından gelen, aslında şehrin ortadan kalkmadığı sadece tılsımla insanların gözlerinden gizlendiği bilgisi ise okuyucu için
yeni bir merak unsuru olur.
Bu bilgilerden sonra Ali b. Abdurrahman, sözlerini desteklemek ve
ispatlamak için dört ayrı hikâye anlatır. İlk hikâyede Senteriyye’den gelen
bir Arap, devesini bu ovada kaybeder.
Onu ararken kocaman bir ağaç görür.
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Bu ağacın her budağında bir türlü yemiş bitmiştir, dünyada ne kadar yemiş
varsa hepsi bu ağaçta vardır. Adam bu
ağaçtaki yemişlerden doyana kadar
yer, biraz da yanında götürmek için
toplar. Oradan ayrılırken başka bir
adamla karşılaşır ve bu ağaç hakkında sorular sorar. Adam ona bu bölgede görünmez şehirler olduğunu ve çok
malların bu makamda gömülü olduğunu söyler. Adamın yanından ayrılan
Arap, hemen Şam’a Abdülmelik bin
Mervan’a gider ve hem gördüklerini
hem de duyduklarını anlatır. Abdülmelik hemen yüz kişiyi yanlarına bir
aylık azık vererek bu ağacı aramaya
gönderir. Bu yüz kişi bir ay tüm ovayı
aramalarına rağmen ne bir ağaç bulabilirler ne de bu ağacı sorabilecekleri
biriyle karşılaşırlar (Al, 2010: 45).
İkinci hikâyede ise Senteriyye padişahının zulmünden kaçan bir grup
Arap’ın yaşadıkları anlatılır. Araplar kaçarken yolları bu ovaya düşer.
Ovada çoluk çocuklarıyla yürürlerken
kayadan kayaya sıçrayan bir oğlak
görürler. Onu takip etmeye başlarlar.
Oğlağın peşinden her tarafı çayırlar,
bağlar, bahçeler ve ırmaklarla bezenmiş bir sahraya çıkarlar. Bu sahrada
ekin eken, harman döken, yemiş toplayan bir halkla karşılaşırlar. Yerli
halk yeni gelen bu gruba “Siz nasıl bir
topluluksunuz?” diye sorar. Onlar da
Senteriyye’den kaçtıklarını anlatırlar.
Halk çok şaşırır ve o güne kadar Senteriyye adını duymadıklarını, hatta
dünyada bu yaşadıkları yerden başka
bir yer bilmediklerini söylerler. Bunun
üzerine Araplar onların bazı hayvanlarını ve eşyalarını çalıp tekrar dağa
çıkarlar. Uzun bir müddet o dağlarda
gezerler. Ancak ne o şehri bulabilirler
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ne de başka bir şehre gidebilirler. Sonunda o çaldıkları hayvanları ve eşyaları dağda bırakırlar ve bir yol bulup
İskenderiye’ye ulaşırlar (Al, 2010: 46).
Üçüncü hikâyede ise bu gizemli
şehre ulaşamayan bir hükümdar anlatılır. Senteriyye’ye melik olan ve yıldız
ilmini bilen Musa bin Nasir kendisine
usturlab (bir çeşit teleskop) yaptırır.
Sonra bir ovaya gider. Her yeri bu usturlabla ve remille inceler. Sonunda
muazzam bir şehrin kapısına ulaşır.
Şehrin surları hem çok yüksek hem
de çok sağlamdır. Demirden yapılmış
kapıları yarısına kadar kumlarla örtülüdür. Hükümdar hemen merdivenler
koydurur. Bir kişi merdivenin üzerine
çıkar ama surların arkasına düşer.
Başka biri çıkar o da aynı şekilde arkaya düşer. Bir kişiyi ise zincirle on kişiye bağlayıp öyle çıkarırlar. Ancak o
da düşer. On kişi zincirle düşen kişiyi
çekmek isteyince de adam iki parçaya
ayrılır ve yine surların arkasında kalır. Hükümdar şehre girmenin hiçbir
yolu olmadığını görünce dönüp gider.
Bir daha da o şehri bulamaz (Al, 2010:
46).
Son hikâyede ise Saîd-i Mısr’a
giden bir kişi konuk olduğu yerde ElVahat ovasında rastladığı bir şehirden
bahseder. Orada pek çok mal ve genç
gördüğünü anlatır. Bunu duyan iki
arkadaş yanlarına azık alıp adamın
bahsettiği ovaya giderler. Hakikaten
de yirmi gün sonra muazzam bir şehirle karşılaşırlar. Şehirde çeşit çeşit
ağaçlar, yemişler, kuşlar, havuzlar,
ırmaklar vardır. Ancak şehir büyük
bir ırmak tarafından çevrelenmiştir.
Irmağın kenarında da bir ağaç bitmiştir. Mağribî o ağacın yaprağından alıp
hem kendi ayağına hem de arkadaşı-
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nın ayağına sürer. Böylece ayakları
suya batmadan o ırmak üzerinden geçerler. Sonra şehre girip çokça altın,
mücevher, misk ve amber alırlar ve
Mağribî Mağrib’e, Saîdî Saîd’e döner.
Saîdî, hükümdarına gördüklerini ve
yaşadıklarını anlatır. Hükümdar yanlarına azıklarını vererek pek çok kişiyi
oraya gönderir. Ancak tüm aramalarına rağmen ne o şehri ne ırmağı ne de
ağacı bulabilirler (Al, 2010: 46-47).
IV
Ali bin Abdurrahman’ın anlattığı
bu dört hikâyede olağanüstü pek çok
olay ve motif iç içe geçmiştir. Çalışmamızda bu hikâyelerin motiflerini Ali
Berat Alptekin’in Stith Thompson’un
Motif İndex of Folk-Literature adlı eserini temel alarak oluşturduğu tasnife
(Alptekin, 2009: 295-362) göre motif
yönünden incelemeye çalışacağız. Alptekin eserinde halk hikâyelerinin motiflerini Thompson’ı örnek alarak birçok yan başlığı bulunan 23 ana başlık
altında toplamıştır. Bunlar,
Mitolojik motifler
Hayvanlar
Yasak
Sihir
Ölüm
Harikulâdelikler
Devler
İmtihanlar
Akıllılar ve aptallar
Aldatmalar
Kaderin ters dönmesi
Geleceğin tayini
Şans ve kader
Cemiyet
Mükâfatlar ve cezalar
Esirler ve kaçaklar
Anormal zulümler
Evlilik
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Hayatın tabiatı
Din
Karakter özellikleri
Mizah
Çeşitli motif grupları
Çalışmamızda hikâyelerin motiflerini Alptekin’in eserindeki motif numaralarıyla birlikte verilmiştir.
- İlk hikâyede çölde devesini kaybeden bir adama gönderilen İlâhî yardım anlatılmaktadır. Hikâyenin motif
yapısı şöyledir:
F.811 Olağanüstü ağaç motifi:
Devesini kaybeden adamın en bunaldığı anda karşısına her istediğinden
istediği kadar yiyebileceği üzeri çeşitli
yemişlerle dolu bir ağaç çıkar. Adam
bu ağacın meyvelerinden hem yer hem
yanına alır.
Ağaç, Türk mitolojisinde önemli
bir motiftir. Cüveynî Tarih-i Cihangüşâ adlı eserinde Uygur Devletinin
kuruluşunu, kurucusu Bögü Kağan’ın
hayat ağacında doğumuyla başlatır (Ögel, 2003: 81-82). Ayrıca Dede
Korkut Kitabında Basat’ın Tepegöz’e
“atam adın sorar olsan kaba ağaç”
(Tezcan, 2001: 214) demesi ağacın
Türk mitolojisinde nasıl ele alındığını gösteren tipik örneklerdir. Yerden
göğe kadar uzanan bu mitolojik ağaç
motifi -dünya ağacı- genellikle karşımıza dokuz dallı olarak çıkar. Hz.
Adem’in yasak meyveyi dokuz dallı bir
ağaçtan kopardığı bilgisiyle birleşen
dünya ağacı algısı İslamiyet’ten sonra
verilen eserlerde Tûbâ ağacı şeklinde
görülmeye başlanmıştır (Yayın, 2008:
157). Hikâyede bahsedilen bu ağaç da
Tûbâ ağacıyla benzerlikler taşımaktadır. Bilindiği gibi Tûbâ, cenneti gölgelediğine inanılan İlâhî bir ağaçtır.
İslam’da canlılık ve iyi talihin temsil-
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cisidir. Hz. Peygamber bir hadisinde
Tûbâ ağacından bahsetmiş ve “Tûbâ
cennettte bir ağaçtır. Büyüklüğü yüz
yıllık yer tutar ve cennet elbiseleri
de onun tomurcuklarından yapılır.”
(Gümüşhanevî, 2001: 313) demiştir.
N.848.0.1 Yardımcı mukaddes
adam: Oradan ayrılırken adamın karşısına çıkan kişi adama buranın insanların gözünden gizlenmiş bir şehir
olduğunu söyler.
Adamın karşılaştığı bu kişi
Hızır’la örtüşmektedir. En bilinen
özelliği düşkünlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olan Hızır (Ögel,
2002: 93), görevini tamamlayınca gözden kaybolur. Ayrıca Bahaeddin Ögel
Türk Mitolojisi adlı eserinde, Abdülkadir İnan’dan aktardığı bilgilere göre
Hızır ve Tûbâ ağacı arasında bağlantı
olduğunu söyler. Buna göre, Evliya
Çelebi, Nogay Tatarları ve Müslüman
Dağıstanlıların bir ağaca taptıklarını,
bazen de ibadet için bu ağacı mihrap
tayin ettiklerini kaydeder. Bu insanlara göre bu ağaç İskender’e Cebrail’in
eliyle gönderilen Tûbâ ağacının dalından bitmiştir ve bu yere Hızır’ın eliyle dikilmiştir (Ögel, 2002: 479-480).
Ağaç- Hızır ilişkisi Uygurların türeyiş
efsanesinde de karşımıza çıkar. Efsanede Bögü Kağan’a hayat ağacıyla
birlikte “beyazlar giymiş bir ihtiyar”
da rehberlik yapar. Bu ihtiyar efsanenin farklı yerlerinde “gök sakallı”, “ak
sakallı”, “boz atlı Hızır” isimleriyle de
geçer (Ergun, 2004: 185).
Hikâyede olağanüstü ağaç motifinin yardımcı mukaddes adam motifiyle desteklenmesi yazarın hikâyeleri
kurgularken mitolojiye ait bilgilerden
yararlandığını göstermektedir.
P.10 Padişah: Adam hemen Şam’a
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Abdülmelik bin Mervan’a gider.
H.11.1 Baştan geçeni hikâye etme:
Hükümdara yaşadıklarını ve gördüklerini anlatır. Ancak bu adamdan sonra oraya giden kimse ne o ağacı ne de o
açıklama yapan kişiyi bulabilir.
-İkinci hikâyede ise yazar, padişahlarının zulmüne dayanamayıp yurtlarından kaçan insanların
hikâyesini anlatırken okuyucuya verilen nimeti kötüye kullanmanın cezasız
kalmayacağı dersini vermektedir. Bu
hikâyenin motifleri ise olayların gelişimine göre şöyle sıralanabilir.
P.10 Padişah motifi: Senteriyye’de
yaşayan Araplardan bir grup padişahın zulmünden kaçarlar.
B.300 Yardımcı hayvan motifi:
Şehirden kaçan grup dağda dolaşırken
bir oğlağı takip ederek çok güzel bir
sahraya çıkar. Bu motifin benzer bir
kullanımı Dede Korkut’ta karşımıza
çıkar. Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanında, kalabalık bir grupla
ava çıkan Bamsı Beyrek rastladıkları
geyik sürüsünden bir geyiği kovalayarak uzaklaşır ve yeşil çayırın üzerine
kurulmuş kırmızı bir otağın yanına
kadar gelir. Burası beşik kertmesi
Banı Çiçek’in otağıdır. Çiftin ilk karşılaşması bu şekilde olur (Tezcan, 2001:
121).
F.700 Olağanüstü yer motifi:
Arapların çıktıkları bu sahra her yanı
çayırlar, bahçeler ve ırmaklarla bezeli
olağanüstü güzellikte bir yerdir.
H.11.1. Baştan geçeni hikâye
etme:
Grup,
şehrin
halkına
Senteriye’den, padişahın zulmünden
kaçtıklarını anlatır.
H.1557 İtaat imtihanları ve K 410
Çalıntılar: Ancak kendilerine sunulan
bu güzel şehrin kıymetini bilmeyip
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orada yaşayan halkın hayvanlarından
ve eşyalarından çalarlar.
Q.400 Cezalandırma: Araplar çaldıkları bu hayvan ve eşyalarla birlikte
aylarca dağlarda dolaşırlar ancak ne
tekrar şehre dönebilirler ne de çıkış
yolu bulabilirler.
R.122 Çeşitli kurtarmalar: Sonunda ellerindeki çalıntıları dağda
bırakarak kendilerini İskenderiye’ye
götüren bir yol bulabilirler.
- Üçüncü hikâyede gizemli şehri
yıldız ilmi ve remille bulan bir hükümdarın hiçbir şekilde şehre girememesi
anlatılır.
P.10 Padişah: Padişah, bu
hikâyenin ilk motifi ve baş kişisidir.
D. 1130 Sihirli yapılar ve parçaları: Padişah usturlab kullanarak ve
remil ilmiyle etrafı surlarla çevrili bir
yapı bulur.
F.900 Olağanüstü hadiseler: Bulunan bu yapının içine girmek için
merdivenler uzatılır. Ancak merdivene çıkan ilk kişi surların arkasına
düşer. İkinci kişi de düşünce padişah
üçüncü kişiye zincir bağlar. Düşen
üçüncü kişiyi zincirle çekerek çıkarmaya çalışınca adam ikiye ayrılır ve
içeride kalır.
Z.71.1 Formilistik sayı: 3: Surların arkasına bakmak için merdivene
üç kişi çıkar.
- Son hikâyede ise sıradan insanlar şehre girip değerli madenlerden ve
meyvelerden faydalanırken hükümdarın gönderdiği adamlar şehri bulamazlar.
H.11.1 Baştan geçeni hikâye
etme: Saîd-i Mısr’a giden bir kişi ElVahat ovasında rastladığı şehri ve
içinde gördüklerini anlatır.
F.700. Olağanüstü yer: Adamın
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anlattığı şehri bulmak için yola çıkan
iki kişi etrafı büyük bir ırmak tarafından çevrelenen muazzam bir şehir
bulurlar.
D.950. Sihirli ağaç: Irmağı kenarında bulunan bir ağacın yaprağını
koparıp ayaklarına sürerler ve ayakları suya batmadan o büyük ırmağın
üzerinden geçerler.
İlk olarak Kitâb-ı Mukaddes’te
görülen su üzerinde yürüme motifine
(Ocak, 2012: 277), ağacı kullanarak
suyun üzerinden geçme şeklinde bir
Şaman efsanesinde de rastlanır. Bu
efsaneye göre “Kaçikatlı şaman, ayağına rengarenk kestiği söğüt çubuğunu
bağlayarak, Lena ırmağının üstünde
yürüyüp, karşı sahile geçer.” (aktaran
Ayva, 2007:194).
H.11.1. Baştan geçeni hikâye
etme: Adamlar şehirden çokça altın,
mücevher, misk alıp ayrılırlar. Saîdî,
gördüklerini ve yaşadıklarını hükümdarına anlatır.
P.10 Padişah: Hükümdar yanlarına azık verdiği pek çok kişiyi bu şehre
gönderir. Ama kimse o şehri bulamaz.
Yazar duyduklarını ispatlamak
için anlattığı bu hikâyelerde Abdülmelik bin Mervan, Musa bin Nasir
gibi tarihi şahsiyetlere yer vererek
hikâyelerin inandırıcılığını artırmıştır. Ayrıca dört hikâyenin ortak özelliği şehre sıradan, ihtiyaç sahibi insanların İlâhî bir yardımla girip şehrin
zenginliğinden faydalanabilmesi, ancak kendi gücüne dayanan ve şehre
sahip olma arzusundaki hükümdarların şehri bulamamaları ya da şehre
girememeleridir.
V
Acâibü’l-Mahlûkât başlığı taşıyan eserler, yerde ve gökte yaratılmış
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acayip ve garip olan her şeyi konu edinirler. Türk edebiyatında bu konuda
verilen ilk eser Ali bin Abdurrahman’a
aittir. Yazar Kazvînî’den tercüme ettiği eserinde şehirlere uzun bir yer ayırmıştır. Bu şehirlerden biri de Senteriye
ve İskenderiye ortasında bulunduğuna
ve tılsımla insanların gözlerinden gizlendiğine inanılan şehirdir. Yazar şehirle ilgili duyduklarını dört hikâyeyle
destekler. Bu hikâyelerde zaman zaman tarihi şahsiyetlere de yer vererek
hikâyelerin inandırıcılığını artırmaya
çalışan yazar, hikâyelerde genel olarak bu şehrin ancak İlâhî bir yardımla ihtiyaç sahiplerine açılacağından,
şehre sahip olmaya çalışanların ise bu
şehri bulamayacaklarından bahseder.
Bu hikâyelerin motifleri incelendiğindeyse yazarın eserini kültürel ve folklorik öğelerle zenginleştirdiği görülecektir.
Acâibü’l-Mahlûkâtlar farklı yönlerden tetkik edildiğinde eserlerin yalnızca ansiklopedik bilgiler vermediği
gerek bilgi verilen bölümlerde gerekse
anlatılan hikâyelerde çeşitli anlatılar,
efsaneler ve folklorik motiflerden yararlanıldığı ortaya çıkacaktır.
NOTLAR
1 Akıllıların akılları ve zekilerin nefisleri
2 Günay Kut yalnızca Kazvînî’nin eserinin
on tercümesi olduğunu tespit etmiştir (Kut,
2010: 9).
3 Senteriyye bugün Mısır’da bulunan Siva
adlı bölgenin eski adıdır (Şeşen, 1982: 175).
Siva, Libya sınırına yakın Batı Çölü’nde yer
almaktadır ve Mısır’ın en uzak vaha yerleşimidir (Berberoğlu, 2010).
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ÇEVİRİLER /TRANSLATIONS / TRADUCTIONS

ŞAŞIRTICI: ACÂİB EDEBİYATININ BİR ELEŞTİRİSİ
VE YENİDEN OKUMASI*
Yazan: Syrinx VON HEES**
Çeviren: Dr. Yeliz ÖZAY***
“Olağanüstü edebiyat” veya “acâib
edebiyatı” terimleri, yakın tarihli yayınlarda sıklıkla kullanılmaktadır1.
Bu kapsayıcı terimin kullanımı, Arap
edebiyatında spesifik bir türe ve hangi
metinlerin bu edebi türe ait olup olamayacağına dair net bir görüşe işaret
etme eğilimindedir.
Bu makalede acâib edebiyatı kavramını yapısöküme uğratacağım: öncelikle bu kavramın kullanımında ciddi bir tutarsızlık gördüğüm için, ikinci
olarak genellikle bu terimin altında
yatan küçültücü–doğa tarihi ile ilgili
olan bazı metinleri bilimsel ciddiyetten yoksun olduğu için yetersiz bulan–
ifadeler nedeniyle. Yalnızca tutarlı bir
edebi teori oluşturmak hususunda değil; Orta Çağ edebiyatını modern batılı
önyargıdan ve epistemolojik geçerliliğinin varsayımlarından olabildiğince
bağımsız bir şekilde, kendi koşulları
içinde değerlendirmek adına “acâib
edebiyatı” kavramının yıkılmasının
zahmete değer olduğunu düşünüyorum.
Bir edebi tür olarak “mucizeler

*

**
***

edebiyatı”nın (wonder literature) nasıl
ortaya çıktığına dair kısa bir açıklamadan sonra, böyle bir edebi sınıflandırmanın yetersiz ve eksik olduğunu
adım adım ortaya koymaya çalışacağım. Bunu yaparak, Orta Çağ Arap ve
Fars edebiyatında acâib’in anlamını
daha iyi kavramayı deneyeceğim. Egzotik olağanüstü2den alınan spesifik
bir örnekten yararlanarak, Arap ve
Fars edebiyatının fantastik ile olan
ilişkisinin kapsam ve tarzını inceleyeceğim. Son olarak, acâib türünün nasıl
ortaya çıktığını irdeleyeceğim. Benim
iddiam, “mucizeler edebiyatı” diye bir
türün–en azından şimdiye kadar kavramsallaştırılmış
şekliyle–olmadığı
yönünde. Acâib edebiyatına bu tarz
bir yaklaşım, cevaplandırdıklarından
daha fazla soru ortaya atabilir; ancak
bu sayede yeni araştırmaların önünü
açabilir diye umuyorum.
Acâib Edebiyatı Kavramı
Orta Çağ Arap ve Fars edebiyatında acâib terimiyle sıklıkla karşılaşırız. Kelime metinlerin yalnız içinde
değil, çok sayıda başlıkta da görülür.

Bu araştırma yazısı üzerinde Harvard Üniversitesi’nde çalışmamı sağlayan post doktora bursu
için Alman Akademi Değişim Servisi’ne (DAAD) teşekkür ederim. Böylece araştırmamı Prof. Roy
Mottahedeh, Prof. Wolfhart Heinrichs, Prof. Remke Kruk and Persis Berlekamp. Prof. Stefan Wild,
Dr. Ralf Elger ile tartışma fırsatım oldu. MEL’den iki kişi yazının farklı versiyonlarını okuyup oldukça
faydalı yorumlarda bulundular; Malik Sharif, Sruti Bala ve bir diğer okur İngilizcemi geliştirip üslubum
konusunda yardımcı oldular. Bu nazik yardımları için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.
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Bu terim, büyük ihtimalle okuyucuda
dikkat uyandırmak için, bilinçli olarak göze çarpacak şekilde konumlandırılmıştı. On dokuzuncu yüzyıldan bu
yana batılı araştırmacılar, Arap edebî
eserlerini sahip oldukları başlıklardan
yola çıkarak belirli edebî türlere göre
tanımlayıp sınıflandırdılar. Böylece
bir grup metin sadece bu yüzden, başlıklarında öne çıkan terim nedeniyle
acâib edebiyatı olarak anıldı3. Farklı
araştırmacılar, farklı acâib eserleri
listesi ortaya koydular; ancak çoğu
listeleme üç temel metni içermektedir: Acâib-ül Hind4, Tuhfetü’l-Elbâb ve
Nuhbetü’l-A’câb5, Acâibü’l-Mahlûkât
ve Garâ’ibü’l-Mevcûdât6.
Acâib edebiyatı türünün nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlayabilmek
için bu üç örnek eserin kısa açıklamalarını yapmak gerekiyor. Acâib-ül
Hind ‘Hindistan’ın Mucizeleri’ kitabı
büyük olasılıkla onuncu yüzyılda derlendi ve 1883 ile 1886 yılları arasında düzenlenip Fransızcaya çevrildi7.
Acâib-ül Hind, içerik olarak Denizci
Sindbad’ın hikâyelerine8 benzeyen
birbiriyle bağlantısız birtakım denizci hikâyelerinden oluşur; ancak
Sindbad’ın hikâyelerinden farklı olarak, kitaptaki kısa hikâyelerin ne tek
bir baş kahramanı, ne de belirli bir
başlangıç ve sonuç noktası vardır. Metinde belirgin bir düzen yoktur; örneğin, Hint Okyanusu’ndaki bütün adalara sistematik şekilde bir yaklaşım
sergilemekten yoksundur. Denizcilerin kısa hikâyelerini içeren bir derleme eserdir. Ancak eser, edebî değerinin belirlenmesi için henüz tümüyle
incelenmemiştir.
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Çoğu yazarın acâib edebiyatı başlığı altında sınıflandırdığı ikinci eser
on ikinci yüzyılda Gırnâtî tarafından
yazılan Tuhfetü’l-Elbâb ve Nuhbetü’lA’câb “Kalplerin Hazinesi ve En İyi
Mucizeler Seçkisi”, kitabıdır. Metin
ilk kez 1925’te düzenlenmiş ve kısmen
Fransızcaya çevrilmiştir9. Gırnâtî, cinler ve insanları, ülkeler ve yapıları, okyanuslar ve suda yaşayan hayvanları,
kazı ve mezarları dört bölümde anlatır10. Bu bölünme zoografi ve coğrafyaya dair temaları, sırasıyla yapısal bir
taslağa oturtmaya olanak sağlar. G.
Ducatez, kitabı, “ortak özellikleri olağanüstülük olan hikâyelerin derlemesi”11 olarak ifade eder.
On üçüncü yüzyılda Kazvinî tarafından yazılan Acâibü’l-Mahlûkât,
“Yaradılışın Mucizeleri” (The Wonders
of Creation) kitabı, bütün araştırmacılara göre acâib türünün arketipini
temsil eder12. Eser 1849 gibi erken
bir zamanda düzenlenip 1868 yılında kısmen Almancaya çevrilmiştir13.
Metin bütün doğa olaylarını sistematik bir biçimde listeler ve anlatır: bu
dünyadan olmayan varlıklar, örneğin
gezegenler, takımyıldızlar ve cennette
yaşayan melekler; dört unsura göre
düzenlenmiş dünyevi olaylar. Eserin
büyük bir bölümünde, doğaya dair üç
temel alan listelenip anlatılır: maden,
bitki ve hayvan14. En son yapılan titiz
araştırmalar Acâibü’l-Mahlûkât’ın bir
doğa tarihi ansiklopedisi olduğunu ortaya koymuştur15.
Acâib Edebiyatı Kavramının
Eksiklikleri
1.Bir tanımının olmaması
Acâib edebiyatından söz eden yazarlar, bu edebî türü tanımlamamakla
birlikte; ne metinlerin yazılış amacı-
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na, ne de bu şekilde özel bir sınıflandırmaya tâbi olmalarına mantıklı bir
açıklama getirirler. İlk bakışta bu sınıflandırma, başlığında acâib kelimesi
geçen eserleri temel alarak yapılmış
gibi görünse de bu, belirleyici ölçüt
olarak alınamaz; çünkü şu ana kadar
hiç kimse bu kategoriye, örneğin on
dokuzuncu yüzyılda Cebertî tarafından kaleme alınmış Acâ’ib-ü’l-âsâr fî’tterâcim ve’l-ahbâr metnini eklemeyi
düşünmemiştir.
Bir eserin bu edebî türe ait olduğunu belirlemek için başka herhangi
bir ölçüt yoktur. Tek ayırt edici özelliği, acâib edebiyatının büyük olasılıkla
folklor kaynaklı eğlendirici hikâyeler
sunduğu savıdır16. Bu noktada, “Edebî
metindeki eğlendirici unsur bütün bir
edebî türü tanımlamak için yeterli midir?” sorusunu sormak yerinde ve gerekli olacaktır. Bu şekilde özensiz bir
sınıflandırma, Binbir Gece Masalları,
Şehname veya Memlûk dönemi halk
destanları gibi, hepsi belirgin şekilde
eğlenceli olma özelliğine sahip, çoğu
zaman folklor kaynaklı ve bugüne dek
okuru büyülemiş çok daha fazla eserin
acâib edebiyatına dahil olmasına yol
açabilir. Bu bağlamda, acâib edebiyatı
kavramını tanımlamada kullanılan ölçütlerin gelişigüzel ve tutarsız olduğu
ortadadır. Başka hangi metinlerin bu
edebî türe ait olduğunu hiç kimse sorgulamamıştır.
İlginçtir ki, acâib edebiyatı kavramını kullanan bütün yazarlar, yukarıda söylendiği gibi masal ve destanlara değil, bir şekilde bilimsel görünen
eserlere yoğunlaşmışlardır. Açıkça ifade edilmiş olmasa da, en azından bu

144

durum, bir eseri mucizeler edebiyatı
(wonder literatüre) türüne dahil etmek için kullanılan biraz daha yerleşmiş bir ölçüt gibi görünüyor. Bununla
birlikte, bu üstü kapalı ölçüt birçok
araştırmacının acâib edebiyatı terimini, bazı metinlerin-önemli bilgiler
sundukları iddiasına rağmen-bilimsel
geçerliliğini reddetmek için kullanmasına olanak sağlıyor. Bu sebeple
Kazvinî’nin doğa tarihi ansiklopedisi,
bütün bu eserler içerisinde eğlendirici
“olağanüstülükler edebiyatı”nın (literature of marvels) en önemli örneği olması bakımından mantıklı, fakat aynı
zamanda şaşırtıcıdır da.
2. Acâib edebiyatının bilimsel olmadığı için reddedilmesi
Acâib edebiyatı üzerinde çalışan
araştırmacılar, acâib başlığını kullanan birçok çalışma arasından, keyfi
olarak sağlam temelli, derin bilgilere
sahip olduğunu iddia eden kitapları
seçmişlerdir. Bu savdan hareketle,
araştırmacıların metinlerin bilimsel
değerini reddetmeleri anlaşılır görünmektedir. (Oysa acâib’in nosyonu
neden bilimselin karşısında yer almak olsun ki?)17 Acâib edebiyatının bu
sözde ayırt edici özelliği, yani folklor
kaynaklı eğlenceli hikâyeler içermesi,
bu türün bilimsellikten uzak olduğuna
dair bir kanıta dönüşmüştür18. Dolayısıyla, Orta Çağ yazarlarının artık
gerçek bilimsel araştırmalarla ilgilenmeyi değil, yalnız halka hitap eden
eğlence kitapları sunmayı tercih ettikleri iddia edilmiştir. Bu görüşün bir
örneğini, acâib edebiyatını “somut gerçeklikten hayaller alemine” giden bir
yol olarak ifade ederek César Dubler
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göstermiştir19. İlginçtir ki, Acâibü’lMahlûkât’tan (ya da herhangi başka
bir metinden), acâib edebiyatının bilimsel olmayan bir doğası olduğu hipotezini temellendirecek tek bir somut
örnek kullanılmamıştır. “Yaratılışın
mucizeleri”ni ele alan bir eserin bilimsel olamayacağı açıktır; ama kurmaca
ve fantastik olması gerekir20. Bu tartışmada şüphesiz, bilim” ya da “akademinin” neyi temsil ettiği sorusu da
hâlâ yanıtlanmayı beklemektedir.
3. Acâib teriminin tek taraflı yorumu
Acâib teriminin tek yönlü yorumu,
doğa tarihi üzerine yazılan bazı Orta
Çağ eserlerine, özellikle Kazvinî’nin
eserine, yapılan küçültücü değerlendirmelere yol açmıştır. Acâib’in çoğul
biçimi yaygın olarak wonders (mucizeler) ya da the marvellous (olağanüstülükler) olarak çevrilmektedir. Bu yazının sonlarına doğru açıklayacağım
birçok diğer alternatif varken bu tarz
bir çeviri, anlamı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Wondrous ve marvellous kavramları, günümüz insanlarının pek çoğunda merak uyandırıcı
çağrışımlar bırakmaktadır. Wonders,
nedenleri açıklanamayan doğaüstü
olaylar olarak algılanır ve bu yüzden
bilimdışı kabul edilir21. Acâib terimini;
doğaüstü, gerçek dışı ya da fantastik
anlamlarında olağanüstülükle bir tutmak, bu yazarların acâib kelimesini,
Orta Çağ Arap metinlerinin doğasında
bilimsellik olmadığına dair kanıt olarak kullanmalarına sebep olmuştur.
Yazının devamında, kelimenin bilhassa Kazvinî tarafından kullanılışının
üzerinde durarak, acâib teriminin bu
tek taraflı yorumunu çürüteceğim.
http://www.millifolklor.com

Acâib’in doğaüstü ve fantastik
olarak kabul edilmesinin acâib edebiyatının bilimdışı olarak açıklanmasıyla ilişkilendirilmesinin önemine
bakıldığında, bu terimin Arap ve Fars
edebiyatında da gerçekten “fantastik”
olanı işaret edip etmediğinin araştırılması gerekir. C. Dubler, A. Miquel
ve L. Richter-Bernburg gibi bazı araştırmacılar, acâib’in özel bir rolünün
olduğu iki bağlamı, yani coğrafî ve
dinî konuları ayrı tutarlar. Bu araştırmacıların okumalarında bu iki alan,
özelikle acâib’e adanmış bir edebi tür
oluşturabilmek için kaçınılmaz olarak
kaynaşmıştır22.
İlk olarak, terim coğrafya literatürü bağlamında karşımıza çıkmaktadır: aga’ib ad-dunya, “dünyanın
gariplikleri”23. Bu coğrafî harikalar
hakkındaki yazılar klasik mirabilia
geleneğinin devamı olarak görülebilir24. Bununla birlikte, Arap ve Fars
coğrafyacıları klasik mirabilia repertuarını, uzak ülkeler ve ünlü şehirlerle ilgili verdikleri olağanüstü bilgilerle
genişletmişlerdir25. Eğer sadece olağanüstülükler ve doğaüstü, fantastik
ögeler taşıyan içerikler araştırılacak
olursa, örneğin Halep yakınlarındaki
bir ejderhanın hiddeti üzerine anlatılanlar gibi26, bu temaların coğrafi
metinlerde bulunması kaçınılmazdır.
Bu akıl almaz hikâyeler oldukça büyüleyicidir; bir anda dikkatimizi çekerler ve anlatılanların geri kalanını
gölgede bırakırlar. Coğrafyacıların
acâib olarak isimlendirdikleri kayıtların çoğu; yapılar, mekanlar, köprüler,
tarım ürünleri vb. gibi oldukça somut
varlıklara dair bilgiler içerir27. Bu tür
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bilgiler, yazarları tarafından ilginç
ve anlatılmaya değer bulunmuştur.
Okur üzerindeki hayret verici etkisi
sebebiyle, özellikle şehir ve ülkelerin
manzaraları ve çekicilikleri üzerinde
yoğunlaşmışlardır. Hem bu deneyimi
doğrudan yaşama şansına sahip olan
seyyah hem de bu şanstan yoksun
olan okurun bu manzaralar karşısında
hayrete düşmesinin sebebi, bunların
fantezi kaynaklı uydurma hikâyelerde
değil tam aksine gerçeklikte var olmasındandır. Şiraz elmalarının yarı
tatlı yarı ekşi tadını betimleyen bir
yazı okumak veya bunu birinden dinlemek hayret uyandırıcıdır28; fakat bu
elmalardaki tat değişimini bizzat tecrübe etmiş bir gezginin hissettikleri
çok daha yoğun olmalıdır. Coğrafyacılar gibi tarihçiler de acâib terimini,
tarihte olağandışı bir önem ve etkiye
sahip olayları belirtmek için kullanırlar29. Roy Parviz Mottahedeh, cAğā’ib
in The Thousand and One Nights (Binbir Gece Masallarında Acâib) başlıklı
makalesinde, acâib ve ta’accub olarak
kelimeleştirilip ifade edilen bu hayret
vericilik duygusunun, anlatımın itici
gücü olduğuna ikna edici bir şekilde
işaret eder30. Acâib, bu hayret vericilik duygusunu uyandıran temaları
ifade eder. Arap ve Fars coğrafyacılarının kullandığı şekliyle acâib terimi,
“hayret uyandıran”ı belirtir. Hayret
vericilik, Şam Emeviye Camii31 veya
Basra yakınlarında, Dicle ve Fırat’ın
birleşim yerindeki gelgitlerin etkileri
gibi32, özellikle gerçekte var olan varlıklar üzerinden sağlanır. Bu gerçek
coğrafî mucizelerin yanında, bugün
gerçek dışı ve “yazarın hayal ürünü”
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olarak algılanan küçük bir grup acâib
de bulunmaktadır. Dünyanın doğu ve
batı ucundaki iki hayalî şehir olan
Câbelkâ ve Câbersâ bu duruma örnek
olabilir33. Ne var ki bu hayal ürünü anlatılar, coğrafya literatürü bağlamında küçük bir rol oynamaktadır. Acâib
terimi, her şeyden çok gerçeklik düzlemine atıfta bulunmaktadır.
İkinci olarak, aynı şekilde “hayrete düşüren şey” anlamında, dinî
dünya görüşü bağlamındaki acâib terimi de önemli bir rol oynamaktadır.
Allah’ın yarattığı mucizelere acâibü’lmahlûkât’denilmiştir34.
Bu
terim
Allah’ın yarattığı her şeyi, tabiatın
tamamını kapsar. Bu yüzden, coğrafi
bağlamda olduğu gibi dinî anlayış çerçevesinde de acâib, bir gerçekliğe–bu
durumda daha çok yağmur damlası,
palmiye ağacı veya arı gibi doğa fenomenlerine–işaret eder35. Bu noktada
da, anlatılan mucizelerin küçük bir
bölümü, günümüz bilimsel anlayışına
göre hayal ürünü ve doğaüstü olarak
kabul edilir. Orta Çağ yazarlarının,
bugün olağanüstü yaratıklar olarak
kabul edilen tek boynuzlu at veya
Zümrüdü Anka/Simurg hakkında yazdıkları bunun birer örneğidir36. Ancak
burada önemli olan, bu olağanüstü yaratıkların, anlatılan varlıkların bütününe kıyasla önemsiz ve marjinal bir
bölümü yansıtıyor olmasıdır.
Kısacası, acâib’in doğaüstü ve
fantastikle tek taraflı ilişkilendirilmesi, Orta Çağ metinlerini kavrama
ve değerlendirmemiz noktasında ciddi
bir çarpıtmaya neden olmaktadır. Bugün kabul gören “gerçek”lik açısından
değerlendirildiğinde bile, acâib terimi
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hem coğrafi hem de dinî bağlamda, büyük çoğunluğu gerçeklik düzlemine ait
olan gerçek varlıkları işaret etmektedir. Bugün sadece pek az sayıda tema,
hayal ürünü olmaya indirgenebilir.
Dolayısıyla, ben Arap ve Fars edebiyatındaki acâib teriminin, “hayret uyandırıcı temalar” olarak yorumlanması
gerektiğini savunuyorum.
4. Bilimsel standartların yanlış
ölçülmesi
Tek boynuzlu at veya Zümrüdü
Anka kuşu hakkında anlatılanların
bugün bilim dışı kabul edilmesinin sebebi, modern bilimin bu yaratıkların
varoluşlarını kanıtlayamamış olmasıdır. Bununla birlikte, Orta Çağda bu
kayıtlar, aktarılan ilim olarak kabul
edilmiş ve bu yüzden bilimsel birikimin
bir parçası olarak düşünülmüştür. Buradan hareketle, sözü edilen doğaüstü
güçlerin doğa tarihi üzerine yazılmış
bir Orta Çağ metninde yer almasını,
yazarın bilimsel olmayan yaklaşımına
dair kanıt olarak göstermek yerinde
olmayacaktır. Kazvinî, doğa tarihi ansiklopedisinde, toplayabildiği bütün
bilgileri eşit derecede bilinmeye değer
görerek, pek çok sayıda “gerçek” hayvanın yanında bu olağanüstü yaratıklardan da bahseder. Orta Çağ doğa tarihinin bilimsel ve epistemolojik normları,
temelde modern biliminkinden farklıdır. Anakronik yargılara meydan vermemek için, bir Orta Çağ eserini kendi
kültürel bağlamında değerlendirmek
gerekir. Daha da önemlisi, Orta Çağ
döneminde acâib, bilimin yerine geçen
değil, bilimi özendirici bir kavram olarak algılanmıştır ve Kazvinî bu algının
somut bir örneğidir.
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Dinî hayat görüşü bağlamında
acâib’ler, nihai olarak Allah’ın bilgisine ulaştıran cezbedici bir arayış
olarak görülürler. Acâib edebiyatında
fantastiğin somut örneği olarak kabul
edilen eserin yazarı Kazvinî, Acâibü’lMahlûkât’ın dört giriş pasajından birinde, kelimeden ne anladığına açıklık
getirerek acâib’in belirgin bir tanımını yapar37. Ona göre bu terim, nihai
olarak Allah’ı idrak etmeye varan bir
arayışın başlangıç noktasını oluşturur. Asıl amacı, okuyucularının doğa
hakkında çocukken sahip oldukları
ama büyüdükçe kaybettikleri hayret
duygusunu canlandırmaktır. Kazvinî,
çalışmalarını acâib’e adamıştı; çünkü onun için hayret duygusu, açık
bir zihin ve canlı bir imanın itici gücüydü. Bu düşünce prensipte meşhur
Aristocu görüşe benziyor: “Felsefenin
çıkış noktası ya da aslı insanın evren
karşısında duyduğu hayranlıktır”38.
Kazvinî’ye göre çok açık bir biçimde,
bütün bilimler son tahlilde Allah’ın
bilgisine ulaşır ki bu, neredeyse bütün
Orta Çağ alimleri arasında yaygın bir
fikirdir. Bu inanış, onun yaptığı ansiklopedik doğa tanımına belirgin bir dinî
meşrulaştırma sunmuştur. Kitabının
başlığı olan Acâibü’l-Mahlûkât “Yaratılışın Mucizeleri”, onun kainatın her
bir bölümünün Yüce Allah’ın varlığına
kanıt olan dinî doğa anlayışını özetlemektedir. Orta Çağ İslam dünyasında,
insanlığın O’na yaklaşmak için çözmesi gereken doğayı Allah’ın alametleri
olarak kabul etmesi yaygın bir yaklaşımdı. Örneğin, Gazâlî kimi zaman
Acâibü’l-mahlûkât başlığı altında da
anılan “Yaratılışın Sırları” üzerine
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bir metin yazmıştır. Bu incelemesinde şunu ifade etmektedir: “Allah’ın
bilgisine giden yol, O’nun yarattıklarını (mahlûkât) gözlemleyip bu eserlerin mucizevilikleri (acâib-i masnuât)
üzerine kafa yormaktan geçer”39. Dolayısıyla acâib, özellikle doğa tarihi
alanında yürütülen araştırmalarda
önemli bir rol oynamaktadır. Orta
Çağ yazarlarına göre, doğanın kendisi,
doğru bir şekilde gözlemlenip incelendiğinde, karmaşık ve olağanüstü özellikleriyle insanlarda hayret duygusunu uyandırabilmektedir. Son tahlilde,
bu duygu da esas olarak insanları
Allah’ın bilgisine ulaştırmaktadır.
Mucizelerin Konusu Üzerine
Örnek Bir Değerlendirme
Yukarıdaki örnek acâib teriminin
Orta Çağ Arap ve Fars edebiyatında
gerçek ve somut varlıkları işaret ettiğini ve bilimsel söylemin içerisinde, ilham verici bir başlangıç noktası
olduğunu göstermiş olmalı. Peki günümüzde olağanüstü ve hayal ürünü
olarak kabul edilen konular, Orta Çağ
edebiyatında nasıl ele alınırdı? Yazının devamında, Orta Çağ bilimsel
söyleminin kıyısında olan bu konuların Orta Çağ yazarları tarafından tereddütsüz olarak kabul mü edildiğini,
yoksa bu olağanüstü hikâyelerin hayal
gücünden geldiğinin aslında farkında
mı olunduğunu inceleyeceğim. Orta
Çağ yazarının bu konudaki bilincini
tartışırken, acâib’den başka fantastik manasında olağanüstülüğe işaret
eden bir terim olup olmadığını bilmemiz gerekir.
Aynı adada bir de gergedan denilen bir tür vahşi hayvan vardır; bizim
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ülkemizdeki öküzler ve bizonlar gibi
burada otlanır; bu vahşi hayvanın cüssesi deveninkinden daha büyüktür.
Ağaçların yapraklarını ve dallarını
yer. Başının ortasında yaklaşık yarım
metrelik kocaman ve kalın boynuzuyla harikulade bir hayvandır...Üstelik,
dağlarda ve başka topraklarda seyahat etme alışkanlığı olan denizciler,
seyyahlar ve hacılar bize bu gergedanın büyük fili boynuzunun üstünde
taşıdığını anlattılar. Fil, boynuzunun
üzerinde öldüğünde, gergedan bu durumu umursamadan adada ve kıyılarda otlanmaya devam eder. Filin yağı
sıcaktan eriyip, başına akıp gözlerine
girince gergedan kör olur. Sonra sahilde yere yığılır ve Rok (dev kuş) gelip
onu pençeleriyle kavrayarak tutar ve
hem onu hem de boynuzundakini yavrularını beslemek için götürür40.
Yukarıdaki alıntı, Binbir Gece
Masalları’nın en ünlü bölümlerinden
biri olan Denizci Sindbad’ın serüvenleri serisindendir41. Bu macera seyahatleri serisi, onuncu yüzyılda Abbasi
dönemi Bağdat’ında yazıldığı iddia
edilen bağımsız bir kitap haline gelmiştir42. On dokuzuncu ve yirminci
yüz yıl Avrupa edebiyatında fantastiği bir edebî tür olarak çalışan, edebiyat tarihçisi Tzvetan Todorov, bu özel
bağlamda fantastiği, tekinsiz/esrarengiz olayların bilinmeyen ama gerçek
açıklamalarının mı olduğu yoksa sadece doğaüstü güçlerle mi açıklanabileceği konusunda okuru belirsizlik
içinde bırakan, kararsızlık durumu
olarak tanımlar. Fantastik edebiyatını daha doğru bir şekilde tanımlayabilmek için, Todorov bu kavramı bir
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yandan tekinsiz olandan diğer yandan
da doğaüstü mucizelerden farklılaştırmaya çalışır43. Bu tanımdan farklı
olarak, ben fantastikle olağanüstü
harikayı eş tutmayı önereceğim. Todorov olağanüstüyü birkaç alt kategoriye ayırır ki bunlardan biri “egzotik
olağanüstü”dür; bu terimin anlamını
açıklamak için de yukarıdaki Orta
Çağ metnini alıntılamıştır44.
Gergedan hakkındaki bu anlatı
iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm hayvanı ayrıntılarıyla betimler, ikinci bölümse “denizciler, gezginler ve seyyahlar” tarafından anlatıldığı bilgisiyle,
bir fili boynuzuyla deşen bir gergedanın hikâyesini anlatır. Todorov egzotik olağanüstünün temel özelliğine
ilişkin “doğal ve doğaüstü unsurların
karışımı olduğu” yorumunu yapar45.
Ona göre, Orta Çağ metni bu karışımın farkında değildir ve bu unsurları
aynı düzlemde, doğalmış gibi sunar.
Todorov, bizim “fantastik” olarak adlandırdığımız “egzotik olağanüstü”yü
tanımlamaya çalışmaktadır. Ona göre,
Orta Çağ yazarları “olağanüstü”yü
bilinçsizce kullanmaktadır ki bu da,
eserlerini bilim dışı kılar. Bu noktada
Todorov’un incelemesi, acâib edebiyatı
türüne yoğunlaşan çoğu yazarla aynı
noktada birleşmektedir.
Bu bölümde, Todorov’un “egzotik
olağanüstü” ile ilgili verdiği örnekle
(fili boynuzuyla kaldıran gergedanın
hikâyesi) Arap ve Fars edebiyatından
belirli anlatıları kullanarak fanteziden ibaret olduğu açıkça görülen bu
hikâyenin Orta Çağ’da nasıl algılandığını inceleyeceğim. Gergedan hakkındaki bu anlatı, coğrafyacılar ta-
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rafından bildirilen uzak ülkelere ait
egzotik anlatılardan biridir. Manfred
Ullmann’ın, Hindistan’a özgü hayvanlar hakkındaki egzotik bilgilerin
algılanışına dair yorumu şöyledir: “Bu
türden acayib ü garaib’e pek eleştiri
getirilmeden inanılıyordu.”46 Biz, metin analizlerimizde öncelikle, Orta Çağ
yazarlarının hikâyenin doğruluğundan veya yanlışlığından haberdar olup
olmadığıyla ilgileneceğiz. Ullmann,
Todorov ve Dubler’in yaptığı gibi Orta
Çağ yazarlarının doğal ve doğaüstü,
doğru ve uydurma, gerçeklik ve fantezi arasında fark gözetmediklerini varsaymak doğru mudur? Sorguladığımız
şey, Orta Çağ yazarlarının gerçek ve
hayal ürününü ayıran çizgiyi hangi bilinç düzeyinde çizdiğidir.
Orta Çağ döneminde, Arap ve
Fars yazarlarının, çoğunun hiçbir
zaman görmediği, kocaman egzotik bir
hayvan olan gergedana özel bir ilgisi
olmuştur47. Bu hayvandan söz eden sayısız yazardan her biri, ilk olarak onu
betimlemeye girişmiştir48. Bu amaçla,
daha iyi bilinen hayvanlarla karşılaştırmalar yapıp en yaygın şekliyle gergedanı filden küçük, bizondan büyük
olarak betimlemişlerdir49. Gergedanın
ot ve yaprakla beslendiğini, inekler gibi geviş getiren bir hayvan
olduğunu anlatmışlardır. Boynuzunu; kafasının ortasında, yarım metre
uzunluğunda, alt tarafı geniş ve üst
tarafı sivri şeklinde betimlerler. Bu
betimleme, gergedanın gerçek görünüşüne gayet uygun bir anlatıma karşılık gelir. Yani çoğu Orta Çağ yazarı,
okuyucularına olağanüstü bir yaratık
değil, gerçek bir hayvan sunmuştur.
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Bu genelgeçer resmin istisnaları vardır50; ancak Sindbad’ın maceralarında
bile betimleyici bölümde doğal ve bilimsel bir dil kullanmıştır.
Ne var ki, bu macerada egzotik
hayvan yalnız tasvir edilmekle kalmamış fili nasıl boynuzladığı da anlatılmıştır. Bu hikâye, günümüzde bir fantezi ürünü olarak kabul edilebilir. File
saldıran gergedan motifi, İslam öncesi
zamanlara dayanan çok eski bir motiftir51. Arap edebiyatında, bu motiften
Abbasi Devleti’nin önde gelen yazarlarından Câhiz tarafından dokuzuncu yüzyıl gibi erken bir zamanda söz
edilmiştir. Câhiz, Kitâbü’l-Hayevân
adlı “Hayvanlar Kitabı”ında, halk
arasında gergedanın güç ve dayanıklılığının meşhur olduğunu; çünkü “gergedanın hiç zorlanmadan file toslayıp
onu boynuzuyla kaldırdığına” inanıldığını anlatır52. Câhiz, bunun halk
arasında yaygın bir inanış olduğunu;
bu yüzden doğru bir bilgi olarak kabul
edilmemesi gerektiğini açıkça belirtir
ve hurâfe olarak nitelendirir53. Bu terim tam anlamıyla fantezi dünyasına
ait, uydurma bir hikâye anlamına gelir54. Bu da hikâyeyi olağanüstü olarak sınıflandırır; ancak burada Câhiz
hikâyeyi acâib olarak kabul etmez;
hurâfe kelimesini kullanır. Kullanılan
abartılı dilin herkesçe bilinen bir işlevinin olduğunu açıklar.
Gergedanı, Hindistan ve adalarında yaşayan, son derece dikkat çekici
bir hayvan olarak ele alan dokuzuncu
ve onuncu yüzyıl coğrafya literatürü,
bu inanılmaz anlatı üzerinde fazla
durmamıştır. Bazı yazarlar bu iki devasa hayvanın rekabetinden çok kısa-
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ca bahsetmişlerdir: “Fil ondan (gergedandan) kaçar”55, ya da “Gergedan
fili öldürür”56 vb. gibi. Bu coğrafyacılar arasında, Mesûdî büyük ihtimalle
Câhiz’in bahsettiği hikâyeyi biliyordu;
çünkü gergedan hakkında başka bir
hikâyeyle bağlantılı olarak Câhiz’i
alıntılamıştı57; ama hikâyeyi sözünü
etmeye değer bulmamıştı. Edebiyatçı
Tevhîdî, onuncu yüzyılda yazdığı ve
hayvanlar hakkında bilgiler içeren
el-Imta ve’l-Muanese adlı kitabında,
gergedanın boynuzuyla filin karnını
deştiğini anlatmıştır58. Tevhîdî, anlattığı saldırı yöntemi açısından farklılık
göstermiştir; ama filin fantastik bir
şekilde havaya kaldırılmasından söz
etmemiştir.
Bu egzotik hayvan, az görülmesine ve ona alışık olunmamasına rağmen, sadece aydınlar arasında değil
halk arasında da meşhurdu. Görünüşüne ve diğer özelliklerine dair bilgiler
yazılı olarak mevcuttu ve doğru olarak
kabul ediliyordu. Bu harikulade güç,
fili boynuzuyla kaldıran gergedan
hikâyesini dilden dile dolaştıran sıradan insanların dikkatini çekmişti. Entelektüeller ise çok açık bir biçimde, bu
iki tip anlatımı birbirinden kesin çizgilerle ayırmışlardı. Sonuçta, Denizci
Sindbad’ın serüvenleri serisini yazan
anonim yazar, bu hayvanın popülerliğinin farkındaydı ve hikâyenin ana
gidişatını etkilemeden, onu anlatımına ek bir süsleme olarak ilave etmişti.
Bu amaçla coğrafya literatüründeki
gerçekçi bilimsel anlatım59, sözlü gelenekteki fantastik hikâyeyle birleştirilmişti. Hayvanın tasvirini kullanmış
ve bunu dramatik bir aksiyonla zen-
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ginleştirmişti. Bu durumda bile, anlatıyı bölen şu ifadeyle iki çeşit bilginin
birbirinden ayrıldığını belirtmek
gerekir: “Üstelik, dağlarda ve başka
topraklarda seyahat etme alışkanlığı
olan denizciler, seyyahlar ve hacılar
bize[...]anlattılar.” Bu yüzden, okuyucunun bile gerçek betimleme ile hayal
ürünü anlatımın ayrımında olduğunu
iddia edebiliriz; en azından yazarının
öyle olduğunu kabul etmek gerekir.
Yazının devamında, Arap ve Fars
edebiyatında bu egzotik hayvanın sunumunun nasıl geliştiğini göstereceğim. Ünlü natüralist yazar Birûni, on
birinci yüzyılın başlarında Hindistan’ı
keşfetme şansına sahip olmuştur.
Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind adlı eserinde, gergedanı çok daha detaylı bir
şekilde betimlemiş ve genç bir gergedanın yoluna çıkan bir fili boynuzlayıp
filin bacağını nasıl yaraladığını kendi
gözlemlerinden hareketle anlatmıştır60. Böylece, bizzat görgü tanıklığı yaptığı bir olayda, bir gergedanın
bir file gerçekten de saldırabileceğini
göstermiş; fakat ne filin havaya kaldırıldığını, ne de hayvanlardan herhangi birinin bu saldırı sonucunda
öldüğünü gözlemlemiştir. Dolayısıyla,
bu hayvanlar arasındaki anlatılagelen
düşmanlığın farkında olan Birûni, bu
karşılaşmanın gerçekçi bir tasvirini
sunmakta ısrarcı olmuştur.
Bir Fars bilgini olan Şâhmerdân,
on birinci yüzyılın sonunda Nüzhetnâme-i alâî adlı Farsça bir doğa tarihi ansiklopedisi yazmıştır. Eserinin
başında, dünya üzerindeki hayvanları
tanıtmıştır. Gergedanı, düşmanı
olan filden korkan dört ayaklı bir
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canlı olarak anlatmıştır. Ancak bir
fille karşılaştığı zaman, “yavaşça yaklaşır, toynaklarının ucunda yükselir,
ön ayaklarını kaldırır ve filin omzunu boynuzuyla deler”61. Şâhmerdân,
Birûni’nin gerçek saldırıya dair görgü
tanıklığını kullanmış gibi görünmektedir. Gergedan yalnızca korkusundan
saldırır ve yoğun çabasına rağmen
fili kaldıramaz. Ancak Şâhmerdân
hikâyeyi dramatize eder: “Boynuz
omuza saplanır ve bir daha çıkmaz.
Filin içinde kalır, gergedan file yapışır ve böylece ikisi de ölür62”. Böylelikle mücadele iki hayvan için de
ölümcül bir şekilde sona ermiştir. Bu,
Sindbad’ın serüvenlerindeki anlatının
sonuyla da benzeşmektedir. Ancak
bu dramatik son, fil leşinin yağlarının akıp gergedanı kör etmesindense
boynuzun filin omzuna sıkışması gibi
daha gerçekçi bir şekilde anlatılmaktadır. Şâhmerdân, Farsça yazdığı
doğa tarihi ansiklopedisine bu dövüş
motifini bilinmeye değer bir şey olarak eklemekte ve dramatik bir sonla
hikâyeleştirmektedir. Yazar, gerçek
saldırıyı anlatarak başlamakta;
ancak filin havaya kaldırılmasından söz etmekten kaçınmaktadır.
Acâibü’l-Mahlûkât başlıklı, bir
diğer Farsça doğa tarihi ansiklopedisi,
Hemedânî tarafından on ikinci yüzyılda yazılmıştır. Burada tarif edilen gergedan, “kavga ettiği filin bir düşmanıdır. Kavisli boynuzunu file arkasından
saplar; ancak tekrar çıkartamadığı
için beraber ölürler”63. Hemedânî de,
öncekiler gibi bu mücadeleden söz etmektedir; ancak Şâhmerdân’ın aksine
daha basit ve gerçekçi bir şekilde ak-
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tararak. Buna rağmen hikâyenin dramatik sonunu kullanarak, boynuzun
sıkışmasını bir felaketin açıklaması
olarak sunmaktadır. Yine de başlangıçta, gergedanın fili havaya kaldırma
yetisine sahip olmasını açıkça reddetmiştir. Hikâyeyi sıradan insanların
inandığı bir yalan, dürûg64, olarak beyan etmiştir ki burada açıkça Câhiz’in
fikirlerini onun ismini belirtmeden
benimsemiştir. Hurâfe’nin anlamını,
uydurulmuş bir hikâye olarak sunmak
için Farsçaya “yalan” olarak çevirmiştir. Hemedânî, mücadele motifinin
dramatik sonunu, Şâhmerdân’ın sonundan daha gerçekçi bir uyarlamayla benimsemiş; ancak fantezi öğesine
şiddetle karşı çıkmıştır.
Doğa tarihi üzerine yazılmış
bu sonraki Farsça ansiklopedilerde,
muhtemelen Birûni’nin görgü tanıklığı aracılığıyla dövüş motifi bilimsel
bir söylem içerisine oturtulmuştu.
Mücadele, dramatik sonuyla birlikte;
ama havaya kaldırma fantezi öğesini
içermeden ayrıntılı bir şekilde anlatılıyordu. Buna karşılık, Câhiz örneğinde olduğu gibi, bu fantastik hikâyenin
sürekli olarak reddedildiğini gözlemlemekteyiz.
Yaklaşık bir asır sonra Fars bilgini Kazvinî, doğa tarihi üzerine daha
önce bahsedilen Arap ansiklopedisini
oluşturmuştur65. Kazvinî, gergedan
ile ilgili şunları anlatmıştır: “Eğer
fili görürse, ona arkasından yaklaşır ve karnına boynuzuyla bir yarık
açar. Ayakları üzerinde durur ve fili
boynuzunda sıkışıncaya kadar havaya kaldırır. Boynuzunu çıkartması
ve özgür kalması imkansızlaşır. Yere
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düşer, ve böylece gergedan ve filin
ikisi de ölür.”66 Kazvinî, mücadele
motifinin–Sindbad’ın maceralarının
yanı sıra–şimdiye kadar duyduğumuz en gelişmiş anlatısını sunmuştur.
Şâhmerdân’ın daha gerçekçi anlatısından yola çıksa da bunu temanın
geleneksel unsurlarıyla birleştirmiştir. Örneğin, Tevhîdî’nin “gergedanın
filin karnını deşmesi’ betimlemesini
kullanmıştır. Hatta gergedanın fili havaya kaldırmasına bile izin verir! Anlatıyı bozmadan, bu uydurma hikâyeyi
yeniden anlatır! Nitekim, Kazvinî’nin
büyük olasılıkla Şâhmerdân’dan aldığı
gergedanın “arka ayaklarının üstünde
durması”na ilişkin ifadesi67, kaldırma
hareketinin yorucu ve gayretli çabasının izlenimini anlatmaktansa güle
oynaya yapılmış gibi göstermektedir.
Bu imgeyle Kazvinî, fantastikten daha
öteye giden bir kurgu yaratmıştır.
Yine de, sondaki felaketi boynuzun
filin etine sıkışması şeklinde betimleyerek daha gerçekçi anlatmış olur.
Böylelikle filin yağlarının eriyip gergedanın gözlerini kör etmesi şeklindeki
masalsı durumdan kaçınmış olur. Şüphesiz, gergedan ve filin düşmanlıkları
dramatik bir hikâyeye dönüşmektedir
ki Kazvinî, bu özelliği büyük ihtimalle
Fars geleneğinden almış ve fantastik
kaldırış anını da hikâyeye sokarak
hikâyeyi tepe noktasına taşımıştır.
Memlûklüler döneminde birçok
yazar hayvanlara ansiklopedik bir
bakış açısıyla yaklaşmayı tercih etmiştir. Nuvayri, ön dördüncü yüzyılda
yazdığı en kapsamlı ansiklopedisi olan
Nihâyat al-arab’da “Gergedan boynuzuyla fili deşer ve birlikte ölürler.”68
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açıklamasını yapar. Bu açıklamaya,
insanların ölümü sebeplendirme şekillerine göre birbirlerinden farklılık
gösterdiklerini de ekler. Kimileri, fil
çok ağır olduğu için gergedanın onun
karnından boynuzunu çıkartamayacağını savunur, kimisi ise boynuzun zehirli olduğunu ya da tam tersine filin
kanının gergedan için zehirli olduğunu iddia eder. Nuvayri, dövüşü ölümle
biten sonuyla kabul etmekte; ancak
fantastik kaldırış anından söz etmemektedir. On dördüncü yüzyıla dayanan büyük ölçekli, alfabetik sırayla
düzenlenmiş hayvanlar ansiklopedisi
olan Hayat-ül Hayavân’da (Hayvanların Hayatı) Demîrî, gergedanlar hakkında bütünlüklü bir tasvir sunmamaktadır. Bu hayvan üzerine yazdığı
yazıda, mücadele motifi için üç farklı
versiyon sunmaktadır. Bunların bir
tanesinde ölümle biten son için şunu
söylemiştir: “Fil büyük dişlere sahip
olmasına rağmen kendini koruyamaz
ve gergedan boynuzuyla onu öldürür.69” Başka bir versiyonda ise gergedanın fili kaldırmasından bir ihtimal
olarak bahsedilmiştir: “Gergedan boynuzunu file sokabilir ve onu kaldırabilirdi.70” Demîrî’nin birinci versiyonu
fantastik hikâyeyi sorgulanamaz bir
şekilde sunmuştur: “Gergedan fili deşer, bir süre gözlerinin arasında olan
boynuzunun üstüne alır.71” Bu, ifade
biçimi itibariyle Denizci Sindbad’daki masalsı bir öğeyi andırmaktadır.
Demîrî, bu üç versiyonu daha fazla yorum katmadan birleştirmiştir.
Kalkaşandî, Memlûk bürokratları
hakkındaki kayda değer ansiklopedisi olan Subhu’l-aşâ’da (Gece Körünün
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Sabahı) gergedandan şöyle bahsetmiştir: “Gergedan file toslayabilir ve onu
boynuzuyla yarabilir.72” Ne Nuvayri,
ne de Kalkaşandî fantastik kaldırış
öğesinden bahsetmiştir. Demîrî ise
fantastik öğeyi gergedan ile fil arasındaki kavganın versiyonlarından biri
olarak kullanmaktadır.
Bu ayrıntılı metin analizi vasıtasıyla, en azından bazı Arap ve Fars yazarlarının açık bir şekilde “fantastik”in
farkında olduklarını gösterebilmiş
olduğumu umuyorum. Bu yazarlar,
Orta Çağ bilimsel anlayışında bile bu
hikâyeleri birer kurmaca olarak kabul
edip gerçek dışı olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, araştırmacıların şimdiye kadar acâib edebiyatı hakkındaki
“egzotik ve olağanüstü anlamındaki
fantezi unsuru irdelenmeden popüler
okuyucunun önüne konuluyor, yazarlar ayrımlarının farkında olmadan
doğal ve doğaüstü ögeleri birleştiriyorlar” söylemleriyle çelişmektedir. Bu
araştırmacılar yüzeysel fikirlerini, örnekler üzerinden ayrıntılı bir şekilde
kanıtlama yoluna gitmemektedirler.
Aynı şekilde Orta Çağ Arap ve Fars yazarlarının, kurmaca hikâyeleri belirtmek için, “fantastik”i palavra veya uydurma olarak tanımlayan hurâfe veya
dürûg gibi bariz terimler kullandıklarını da göz önünde bulundurmamaktadırlar. Buna karşılık, bu yazarlar
“mucizeler masalı” anlamını taşıyan
kurmaca hikâyeleri işaret etmek için
acâib terimini kullanmamışlardır. Sonuç olarak, onlar acâib’i fantastik, gerçek dışı ya da doğaüstü anlamındaki
olağanüstüyü işaret etmek için kullanmamışlardır. Gerçek dışı hikâyeyi
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göstermek için daha belirgin ve özel
bir sözcüğün varlığı sadece tartışmayı
biraz daha güçlendirecektir.
Şu noktayı vurgulamak gerekir
ki bu makalede incelenen örnekler
arasında, bilimsel gerçek ve kurmaca
hikâyenin farkı, yalnızca çok özel bir
eleştirel zihin olarak görülen Abbasi bilgini Câhiz tarafından değil, on
ikinci yüzyıl Fars yazarı Hemedânî
tarafından da açık ve kesin bir biçimde ifade edilmiştir. (Her ne kadar
Hemedânî kendi ansiklopedik eserine, Grunebaum’un kaçınılmaz olarak kurmacayı ve fantastiği işaret
ettiğini söylediği, Acâibü’l-mahlûkât
adını verse de ben bu iddiamın doğru olduğunu düşünüyorum73.) Gerçek
bilgi ile fantastik anlatı arasındaki
kırılmanın, Denizci Sindbad’ın macera
hikâyesinde bile ortaya çıktığına daha
önce işaret etmiştim.
Diğer yandan araştırmalar, “Yaratılışın Mucizeleri” üzerine yazdığı ansiklopedisi acâib edebiyatının
en önemli örneği olarak kabul edilen
Kazvinî’nin, gergedanın sunumunda
fantastik ve olağanüstü olan hikâyeyi
hiçbir ayrıma dikkat çekmeden eklediğini göstermektedir. İlk bakışta,
kurmaca hikâyeyi bilimsel gerçek ile
aynı düzlemde değerlendirmiş gibi
görünmektedir. Kazvinî’nin bu şekilde yarattığı akıcı ve keyifli anlatım
üslubu oldukça çarpıcıdır. Dolayısıyla bu hikâyenin, Kazvinî’nin eserinin
acâib edebiyatının en üst örneği olduğunu kanıtladığı sonucuna varabiliriz. Kazvinî, halk arasındaki rivayetlere ve folklora dayanan eğlenceli
bir hikâye anlatmaktadır. Bu yüzden
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“Yaratılışın Mucizeleri” üzerine yazdığı kitabına dair “akademik olmayan,
okuyucuyu hayal alemine sürükleyen”
şeklinde bir yargıya varılabilir.
Ancak ben, Acâibü’l-mahlûkât’ı
bu şekilde sınıflandırmaya karşı bir
tartışma yürüteceğim. İlk olarak, bu
hikâyenin tarihinin ve gelişiminin anlaşılması gerekmektedir. Gergedanla
ilgili olayda, Hemedânî’ye kadarki
yazarların hikâyenin fantezi öğesinin
farkında oldukları çok açıktır. Bu yüzden Kazvinî’nin de hikâyenin uydurma olduğunun farkında olduğu varsayılabilir. Kazvinî üzerine yaptığım
çalışmada, Câhiz’in kitabındaki hayvan tasvirlerini ne kadar yoğun şekilde kullandığını analiz etmiştim74. Bu
da onun, Câhiz’in hikâye hakkındaki
olumsuz değerlendirmelerini bildiği
anlamına gelmektedir; yani hikâyenin
doğruluğu hakkındaki kuşkuların bilincinde olmalıdır. Fantastik “havaya
kaldırma” sahnesini, üslupla ilgili retorik bir araç olarak kullandığını düşünüyorum. Dramatik bir anlatıma
ilgi duyduğu açıkça görülmektedir.
Fars seleflerinden kendini ayıran üslubuyla, anlatıyı bilinçli bir şekilde araç
olarak kullanmakta ve gerçeğe dayalı
bilgiyi genişleten ve geliştiren iyi bir
hikâye anlatmaya çalışmaktadır.
İkinci
olarak
bu
fantastik
hikâyenin önemi, kitabın içinde bulunduğu yerin bağlamı ile birlikte
anlaşılmalıdır. Kazvinî’nin “Yaratılışın Mucizeleri”, acâib edebiyatına
dair yaygın anlayışın tersine, Orta
Çağ doğa tarihi standartlarına göre
oldukça bilimsel bir metindir75. Yapısı
ve içeriği açısından da incelendiğinde
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doğa tarihi üzerine yazılmış sistematik bir ansiklopedidir. Kazvinî, doğa
hakkında felsefi ve bilimsel bir çerçevede bilgi verir. Bu çerçevenin ilham
kaynağı, “O’nun yaratmalarının bilgisi sayesinde Allah’ın bilgisine ulaşmak” şeklindeki dinî amaçtır. Kazvinî,
bu görevi kolaylaştırmak için metnini,
ustalıkla kullanılmış anlatı yöntemleriyle geliştirir. Doğa tarihi üzerine
yazılmış Farsça eserlerdeki anlatım
tekniğinden yararlanarak, Arap biliminde anlatı ve anlatısallığı doğru bir
yere yerleştirip belirgin bir epistemolojik konum sağlamıştır. Kazvinî’nin
ne hikâye anlatmaktan aldığı haz, ne
de fantezi unsurunu alışılmışın dışında kullanışı; bilimin Orta Çağ ölçütleriyle ters düşmektedir.
Mucize temalı bir örnek analiziyle
görüyoruz ki, Orta Çağ Arap ve Fars
yazarları olağanüstü unsurların bilincindeydiler. Daha da ötesi, bu bilincin
eksik olduğu durumlarda, bir yandan
bu tarihsel gelişimin ve belirli doğaüstü, fantastik unsurun kullanımı bir
yandansa içinde kullanıldığı eserin
bağlamı dikkate alınmalıdır. Bir metnin bilimsel değerini belirleyebilmek
için her hikâye kendi içerisinde tahlil
edilmelidir; çünkü her hikâyenin dikey (artzamanlı) aktarımı eserin içindeki yatay (eşzamanlı) yerleştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir.
Acâib Edebiyatı Konseptinin
Yapısökümü
Bu makalede acâib edebiyatı kavramını şimdiye kadar kabul edilmiş
haliyle kısaca tanıtıp bu kavramın
altında yatan düşünceleri sistematik
olarak sorunsallaştırdım ve kavramın
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yanlış varsayımlara dayandığı sonucuna vardım. Şimdi ise bu muğlak
acâib edebiyatı kavramının nasıl ortaya çıktığına bakacağım. Henüz 1897
yılında Cara de Vaux, büyük olasılıkla
mucizeler edebiyatı şeklinde özel bir
türe ilişkin fikrini açıklarken, Kâtip
Çelebi’nin Keşf ul-zunûn an asāmi elkutub ve el-funun adlı bibliyografik
sözlüğündeki “Acâib” üzerine yazılmış
bir bölümden bahseder76. Seksen yıl
sonra, 1978’de yayımlanan bir makalede Tevfik Fahd, bu edebî türün varlığına kanıt olarak Kâtip Çelebi ve onun
acâib üzerine yazdığı bölüme gönderme yapar77. Kâtip Çelebi bibliyografisini on yedinci yüzyılda yazmıştır ve
metin ancak 1835’te Latinceye çevrilip
Gustav Flügel tarafından yayımlanmıştır78. Kâtip Çelebi, eserinde başlıklara göre alfabetik sıraya dizilmiş uzun
bir eserler listesi verir; içeriklerinden,
yazarlarından ve yazılış tarihlerinden
bildiği kadarıyla bahseder. Yalnızca
kitap incelemeleri yapmaz, bilimin
dallarından da söz eder. Örneğin tâ
harfinin altında başlıkları sırasıyla
Tâliba, Tâli ve Tabâ’i ile başlayan üç
farklı eserden bahsettikten sonra, bir
disiplin olarak ilm-i tıb’dan söz eder79.
Bundan sonra başlıkları tibb ile başlayan iki kitapla devam eder80. Oldukça
farklı başlıkları olan bu metinler, tıp
üzerine yazılmış en büyük eserler değildirler. Başka bir sayfada elif harfinin altında, Kâtip Çelebi esbâb-ı nüzûl
disiplininden bahseder81. Sonrasında
ise bu disiplinle ilgili Esbâb-ı nüzûl
isimli yedi eserden söz eder. Ayn harfinin altındaki kitapları inceledikten
sonra Kâtip Çelebi, hepsi acâib ile baş-
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layan yirmi dört adet başlık içeren bir
liste verir82. Bu bölümde, sözde “ilm-i
acâib”in hiçbir branşından söz etmez.
Değindiği metinler dilbilgisi, tarih,
coğrafya, şiir, atasözleri ve fıkralar,
Kur’an araştırmaları, din, dilbilimi ve
doğa tarihi gibi çeşitli konular üzerine yazılmıştır. Hiçbir araştırmacı bu
listeyi acâib edebiyatını özel bir tür
olarak ortaya çıkarırken bir başlangıç
noktası olarak kabul etmese de, ben
bu hususu oldukça şüpheli buluyorum. Bununla birlikte, vurgulanması
gerekir ki Kâtip Çelebi’nin, başlıkları
acâib ile başlayan metinleri bu şekilde
düzenlemesi, onun alfabetik sıralama
sistemine dayanıyor. Dolayısıyla bu
düzenleme şekli, eserlerin tek ve aynı
edebî türe ait olmalarının kanıtı olamaz.
Çünkü, ilk olarak acâib terimi,
“olağanüstü harika” ile bir tutulamaz.
İkinci olarak, terimin bu bağlamda
kullanımı, Orta Çağ metninin bilim
dışı bir özellikte oluşuna, sağlam temelli olmayan ve boş bir tür olarak nitelendirilmesine yol açan bir argüman
olarak kullanılamaz. Araştırmacıların
“sistemli olarak geliştirilmiş bir kavram” olarak yanlış algıladığı; ama aslında Kâtip Çelebi’nin alfabetik sıraya
göre düzenlediği bu metinler gösteriyor ki böyle bir türün kavramlaştırılması tamamen yanlış varsayımlara
göre şekillendirilmiştir.
Acâib edebiyatı kavramının altında yatan düşünceler, eleştirel analizi
yapılmadan benimsenmiş fikirlerdir;
bu yüzden kavramın kendisi Orta
Çağ bilgilerini ve metinlerini anlamamız yolunda ufuk açmamaktadır.
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Bu nedenle bu kavrama olduğu gibi
itibar etmemek daha mantıklı görünmektedir. Acâib terimi, Arap ve Fars
edebiyatında kullanıldığı şekliyle, çok
daha derin ve yoğun bir araştırma gerektirmektedir. Meseleye daha özenli
bir yaklaşım, şüphesiz daha verimli
olacaktır. Acâib’i kullanıldığı bağlama uygun olarak çevirmeyi ve yorumlamayı önemli bir gereklilik olarak
görmekteyim. Denizcilerin fantastik
hikâyelerinin anlatıldığı bir macera
acâib el-bahr olarak adlandırılır, bu
başlık okyanuslarda ve çevresinde
vuku bulan ilginç olaylara işaret eder.
Eğer oldukça göz alıcı bir yapı acâib
el-medîne’den sayılıyorsa, bu durumda terim, şehrin şaşırtıcı görünümüne
işaret eder83. Eğer yabancı sözcüklerle
ilgili bir kitap, acâib el-luga ismini alıyorsa, bu durumda başlık “Dil Üzerindeki Yabancı Etkiler” olarak çevrilebilir84. Eğer ilahiyatçılar acâib’ul Kur’an
üzerine tartışıyorlarsa, İslam inancının temel meselelerini ele alıyorlar
demektir85. Eğer Timur’un hayatı veya
Mısır hakkındaki tarihsel bir metin,
başlığında acâib sözcüğünü taşıyorsa,
metni eğlenceli ve bilimsel olmayan
“acâib edebiyatı” ile ilişkilendiremeyiz86. Acâibü’l-mahlûkât hakkındaki
bir kitap da, yaratılışın mucizesi olarak görülen doğadan bahsediyordur.
Görülüyor ki acâib terimi muazzam
bir anlam çeşitliliğine sahiptir; ancak
ona eşlik eden sözcük hangisine dahil
olduğunu belirlemektedir. Kavramın
anlamının daha uzun bir zaman dilimindeki değişimini incelemek yerinde
olacaktır. Bununla birlikte, acâib’in
Arap ve Fars edebiyatındaki anlamı
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ile bizim olağanüstü kavramımızın
anlamı arasındaki farkı ortaya koymak gerekmektedir. Neyse ki elimizde, Avrupa entelektüel düşüncesinde
olağanüstünün tarihine odaklanılarak
yapılmış bir çalışma var87. Şüphesiz
bu konu, önümüzdeki araştırmalar
için geniş bir etkinlik alanı sunmakta
ve birkaç kritik soruyu ortaya atmaktadır.
Bence, bir edebî tür inşa etmek
için içeriği ve biçimsel yapısı bakımından çok farklı metinleri–makalenin
başında tanıtılan üç eser örneğindeki
gibi–bir araya getirmek pek bir anlam
ifade etmiyor. Acâib-ül Hind denizci masalları olarak kabul edilebilir;
Gırnâtî tarafından yazılan Tuhfetü’lElbâb coğrafya literatüründe sınıflandırılabilir, kuşkusuz daha derin bir
araştırmayla; Kazvinî’nin Acâibü’lMahlûkât’ı doğa tarihi üzerine yazılmış bir ansiklopedi olarak anılmalıdır.
Acâib edebiyatına dahil edilen her metin; onun temel amacını, biçimsel yapısını, acâib teriminin özel kullanımını
aydınlatmak için daha derinlemesine
irdelenmelidir. Böylece hepsinin farklı
birer edebî türe ait olduğu ve acâib terimini farklı anlamlarda kullandıkları
görülecektir.
NOTLAR
1 Rastgele seçilmiş bazı örnekler vermek gerekirse: Marzolph, U. (2002) ‘Mirabilia, Weltwunder und Gottes Kreatur. Zur Weltsicht
popularer Enzyklopädien des arabisch-islamischen Mittelalters’, in I. Tomkowiak (ed.)
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der <Wunderwerke der Schöpfung > (arab.
‘ağā’ib al-mahlūqāt) hat sich in den islamischen Literaturen eine eigene Gattung herausgebildet,...’; Krawietz, B. (2002) ‘Dschinn
und universaler Geltungsanspruch des
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Bu kavram Todorov tarafından geliştirilmiştir: Todorov, T. (1973) The Fantastic. A
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Fransızcadan çeviren R. Howard (Cleveland:
Press of Case Western Reserve University),
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bölüm 3: “Tekinsiz ve Olağanüstü”, s.48-62.)
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par Carra de Vaux. Pre´face d’Andre´ Miquel (Paris: Sindbad), s.19f.: ‘... la litte´rature
merveilleuse... Cette sorte de litte´rature...
Les ouvrages les plus ce´le`bres en ce genre...’; Dubler, C.E. (1960) ‘Adjā’ib’, EI 2, cilt.
I, s. 203: ‘It was, however inevitable that these two conceptions of the ‘adjā’ib, so different
from the ideological point of view, should fuse
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‘La Tuhfa al-Albāb d’Abū Hāmid al-Andalusī
al-Ġarnātī. Traduction Annotée’, REI 53, s.
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de la ‘litte´rature des merveilles’.; Bosworth,
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phase of writing on cajā’ib began in the sixth/
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Dubler, ‘cAdjā’ib’, s.204: Qazwīnī, ‘the
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‘Le Merveilleux’, s.120: Qazwīnīs ‘cajā’ib...
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ce genre’; Miquel, ‘Préface’, s. 13: ‘Les trois
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du genre,... surtout... al-Qazwīnī’; Bosworth,
‘cAja’eb al-Maḵlūqāt’, s. 696: ‘The genre of
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hands of the cosmographers of the 7th/13th
century and after’; Sādeqī, ‘Preface’, s. 18:
‘(Benim çevirim), bugün bilinen acaib kitapları içerisinde en meşhur olanı,Kazvinî’nin
Acâibü’l-mahlûkât’ıdır; Ducatez, ‘La Tuḥfa’,
s.141, 143f., sets Qazwīnīs work off against
the ‘genre de la ‘littérature des merveilles’’,
calling it a ‘cosmographie des merveilles’;
Richter-Bernburg, ‘cAja’ib literature’, s. 66:
‘... the later cajā’ib genre... Zakariyyā’ alQazwīnī (ö. 682/1283), the most widely received author on the subject;... ’.
Wüstenfeld, F. (ed.), (1849) Zakarija Ben
Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini’s
Kosmographie. Erster Theil. cAğā’ib almahlūqāt. Die Wunder der Schöpfung. Aus
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Hees, S. ‘cAjā’ib al-makhlūqāt—An Encyclopaedia on Natural History?’, in G. Endress
(ed.) Organizing Knowledge: Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century
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and the popular interest in amusing literature grew, the data lost their precision and
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de Vaux, B. (1921) Les Penseurs de L’Islam.
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entier sous ses divers aspects: ils sont tour à
tour théologiens, philosophes, naturalistes et
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Dubler, ‘cAdjā’ib’, s. 203; Miquel, ‘Préface’, s.
11 – 13; Richter-Bernburg, ‘cAja’ib literature’, s. 66.
Compare for example the section on cağā’ib
ad-dunyā in: M.J. de Goeje (ed. and trans.)
(1889) Ibn Hurradādbih: Kitāb al-masālik
wa-l-mamālik. BGA 6 (Leiden: Brill) (Arapça s.) 115f. ve (Fransızca s.) 88. See also the
work cAğā’ib ad-dunyā by an anonymous
author, compiled most probably in the early
13th century: L.P. Smirnova (ed.), (1993)
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24
25

26

27

28
29

30

31

c
Ağā’ib ad-dunyā (Moscow: Vostocnaja literatura). For this work refer to: Smirnova, L.P.
(1985) ‘cAja’eb al-donyā’, in EIr, vol. I, s. 696.
Dubler, ‘cAdjā’ib’, El 2, s. 203.
Richter-Bernburg, ‘cAja’ib literature’, s. 65..:
‘... continually enlarged by the thriving longdistance trade within and outside the Islamic world’. Compare for example what Ibn
al-Faqīh has to say about his book Kitāb albuldān. M.J. de Goeje (Ed.), (1885) Muhtaṣar
Kitāb al-buldān. BGA 5 (Leiden:Brill), s. 2,
kitabının neleri içerdiğini söylediği bölüm:
‘ahbār al-buldān wa-cağā’ib al-kuwar walbunyān’.
Ed. (yayın yılı yok) Zakariyyā’ ibn Muhammad ibn Mahmūd al-Qazwīnī: Ātār al-bilād
wa-ahbār al-cibād (Beirut: Dār Sādir), s.
184.
Halep örneğinde, Kazvinî şehrin cam eşya
pazarlarıyla metal dekorasyon pazarlarına
acaib başlığıyla dikkat çeker. (Tauschierwarenmarkt) (Qazwīnī, Ātār, s.183f).
Bu elmalar Şiraz şehrinin acayiplikleri arasında anlatılmaktadır. (Qazwīnī, Ātār, s.
210).
Bkz. Ibn Katīr: Al-Bidāya wa-n-nihāya. Ed.
(1932ff.) (Cairo: Maṭbacat as-Sacṭāda), bölüm
14, s. 196: ‘cağība min cağā’ib ad-dahr’; 230:
‘kā’ina cağība ġarība ğiddan’; 270: ‘kā’ina
ġarība cağība ğiddan’; 280: ‘tanbīh calā wāqica
ġarība wa-ittifāq cağib’; 294: ‘ucğūba min alcağā’ib’; 295: ‘ucğūba uhrā ġarība’. Tarih
kitaplarında acaib’in kullanımı, çok özel
bir araştırmayı hak etmektedir. Radtke, B.
(1992) Weltgeschichte und Weltbeschreibung
im Mittelalterlichen Islam. Beiruter Texte
und Studien, vol. 51 (Beirut: F. Steiner), s.
145 – 147, explains that Ibn ad-Dawādārī
distinguishes two possible forms of historiography. On one hand taṣdīq with a claim to
absolute truth and on the other hand tacğīb,
with no claim to absolute truth, employed to
affect the soul and thus stimulate the mental
capabilities.
Mottahedeh, R.P. (1997)‘cAjā’ib in The Thousand and One Nights’, in R.G. Hovannisian and G.Sabagh (eds,), The Thousand
and One Nights in Arabic Literature and
Society(Cambridge: Cambridge University
Press),s.29–39.
Qazwīnī, Ātār, s. 189, praises the great
Umayyad Mosque as one of the sights of the
city of Damascus (wa-min cağā’ibihā), and
informs, how the Damascene describe their
mosque with pride as ‘the unparalleled of
sights, the most perfect of beauties, the allembracing of peculiarities’, (aḥad al-cağā’ib
kāmil al-maḥāsin ğāmical-ġarā’ib). Yāqūt:
Mucğam al-buldān. Ed.: F. Wüstenfeld (1866
– 1873) Jacut’s Geographisches Wörterbuch.
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32
33
34

35

36

37

38

6 vols (Leipzig: F.A. Brockhaus), vol. II, s.
591, reports that the Umayyad Mosque of
Damascus belongs to the four wonders of the
world together with the dam of Sanğa, the
lighthouse of Alexandria and the church of
Ruhā (Edessa).
Qazwīnī, Ātār, s. 309.
Qazwīnī, Ātār, s.27f.. Bu noktada, Kazvinî
şehirleri tasvir ederken acaib terimini kullanmaz.
Dubler, ‘cAdjā’ib’, s. 203; Fahd, Le Merveilleux, s. 117; Ed. (1990) Al-Ġazālī: Asrār almahlūqāt (Tunis: Dār al-macārif li-ṭ-ṭibāca
wa-n-našr); Qazwīnī, cAğā’ib (Ed. F. Sacd, cf.
dipnot 14), s. 31 – 35.
Richter-Bernburg, ‘cAja’ib literature’, does
acknowledge this fact, but simultaneously
plays down its importance, e.g. s. 65: ‘with an
emphasis on those real or imaginary phenomena in the physical world which challenged
human understanding; these include... natural phenomena...’; or: ‘writings on cağā’ib, or
the use of the term in titles, did not per se
imply an exclusion of realistic observation,
although...’; and then: ‘the term cağā’ib came
to be applied to those aspects of creation
which included, but were not restricted to,
extraordinary phenomena beyond the range
of normal human experience’.
See for example: Qazwīnī, cAğā’ib (Ed. F.
Sacd), s. 421 and 456f. But in his description
of the unicorn Qazwīnī refrains from recounting the hunt of the unicorn with the help of
a virgin, one of the well-known mirabilia themes present in Arabic and Persian literature. See von Hees, Enzyklopädie, s. 231 – 235.
Qazwīnī, cAğā’ib (Ed. F. Sacd), s. 31 – 35;
Arkoun, M. (1978) ‘Peut-on parler de merveilleux dans le Coran?’, in M. Arkoun (ed.)
L’Étrange et le Merveilleux dans l’Islam
Médiéval (Paris: Edition J.A.),s. 2; Fahd,
‘Le Merveilleux’, s. 118; Rodinson, M. (1978)
‘La place du merveilleux et de l’étrange
dans la conscience du monde musulman
médiéval’, in Arkoun, L’ Étrange et le Merveilleux, s. 183 and 186; Radtke, B. (1982)
Die Chronik des Ibn ad-Dawādārī. Erster
Teil. Kosmographie (Wiesbaden:Franz Steiner), s. 24; Habīb, ‘Kutub al-cağā’ib’, s. 95f.;
von Hees, Enzyklopädie, s. 98f.; Marzolph,
‘Mirabilia’,s.95f.
Aristotle, Metaphysics 982 (English translation by H. Tredennick [London, 1961], p.
13). Plato, bu Aristocu görüşe tamamen katılır: ‘Dieses Erleben gehört vor allem zum
Philosophen: Das Erstaunen. Es gibt keinen
anderen Anfang der Philosophie’ (Platon,
Theaitetos 155). Bkz.Wald, B. (ed.), (1995)
Joseph Piper. Werke in acht Bänden. Vol. 3:
Schriften zum Philosophiebegriff (Hamburg:
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Felix Meiner), s. 43 – 56; Schlesier, R. (1996)
‘Das Staunen ist der Anfang der Anthropologie’, in H. Böhme and K.R. Scherper (eds),
Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle (Reinbek: Rowohlt),
s. 47 – 59.
39 Al-Ġazālī, Asrār al-mahlūqāt (cf. dipnot
34), s. 11:...aṭ-tarīqu ilā macrifati llāhi... annaẓaru fī mahlūqātihī wa-t-tafkīr fī cağā’ibi
maṣnūcātihī. The same thought is expressed
by Ġazālī in his Ihyā’ culūm ad-dīn, book
xxxii on ṣabr/šukr. Cf. G.-H. Bousquet (ed.)
(1955) Ghazālī. Ih’ya culūm ed-dīn ou vivification des sciences de la foi. Analyse et index (Paris: M. Besson), § 139, s. 348: ‘Il faut
chercher à connaître la création et les merveilles qu’elles contient, pour mieux aimer le
Créateur’.
40 Lane-Poole, St. (trans.), (1906) The Thousand and One Nights: The Arabian Nights’
Entertainments translated by Edward William Lane in four volumes, vol. 3 (London:
George Bell and Sons), s. 130; cf. also Burton, R.F., (trans.), (no date) The Book of the
Thousand Nights and a Night, vol. 6 (printed
by the Burton Club for private subscribers
only), s. 21.
41 Machuel, L. (ed.), (1884) Alf laila wa-laila:
Safarāt Sindibad al-bahri (Alger: A. Jourdan); Ed. (1997) Alf laila wa-laila (Beirut:
Dār al-fikr al-carabī), bölüm 3, s. 319; bölüm
4, s. 19; Lane-Poole, The Thousand and One
Nights, s. 111 – 179; Burton, The Book of the
Thousand Nights and a Night, s. 1 – 83.
42 Cf. Walther, W. (1987) Tausendundeine
Nacht. Eine Einführung (München: Artemis), s. 136; Marzolph, U. (1997) ‘Sindbad’,
in EI 2, vol. IX, s. 638.
43 Todorov, The Fantastic, bölüm 3: ‘The uncanny and the marvelous’, s. 41 – 57.
44 Todorov, The Fantastic, s. 55.
45 Todorov, The Fantastic, s. 55.
46 Ullmann, M. (1972) Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam. HdO, 1. Abt., Ergb.
VI, 2 (Leiden: Brill),s.6.
47 Viré, F. (1978) ‘Karkaddan’, in EI 2, vol. 4,
647 – 650; von Hees, Enzyklopädie, s. 205
– 238; Montgomery, J. (2004) ‘Travelling
Autopsies: Ibn Fadlān and the Bulghār’, in
MEL 7,1, s. 13 – 17: Ibn Faḍlān and the Rhinoceros.
48 Bu bölümde aşağıdaki kaynakları kullandım:
Aḫbār aṣ-Ṣīn wa-l-Hind. J. Sauvaget (ed. and
trans.), (1948) Relation de la Chine et de
l’Inde (Paris: Les Belles Lettres).
Al-Bīrūnī: Fī taḥqīq mā li-l-Hind. Ed.
(1377/1958), (Hayderabad: Mağlis Dā’irat alMacārif al-cUtmāniyya); Sachau, E. (trans.),
(1888) Alberuni’s India, 2 vols. (London: K.
Paul, Trench,Trübner & Co.)
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Ad-Damīrī: Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrā. Ed.
(1956 – 1957), 2 vols. (Cairo: Muṣṭafā al-Bābī
al-Ḥalabī).
Al-Ğāḥiẓ: Kitāb al-ḥayawān. cA.-S.M. Hārūn
(ed.), (2nd edn., 1385/1965 – 1389/1969) 7
vols. (Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī).
Hamadānī: cAğā’ib-nama. Ğ.M. Sādeqī (ed.),
(1375/1996) (Teheran: Našr Markaz).
Al-Ḥāsib, Muḥammad b. Ayyūb (?): Tuhfat algarā’ib. Ğ. Matīnī (ed.), (1371/1992) (Tehran:
Intišārāt Mucīn).
Ibn Hurradādbih: Kitāb al-masālik wa-lmamālik. M.J. De Goeje (ed. and trans.)
(1889) Liber viarum et regnorum. BGA 6 (Leiden: Brill).
Al-Idrīsī: Kitāb nuzhat al-muštāq fi-htirāq alāfāq. E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Levi della
Vida, e.a. (eds.), (1970)
Al-Idrisi. Opus Geographicum (Napels and
Rome: Don Bosco); Maqbul, A.S. (trans.)
(1960) India and the Neighbouring Territories
in the Kitab Nuzhat al-Mushtaq fi-khtiraq
al-’afaq of al-Sharif al-Idrisi (Leiden: Brill).
Al-Mascūdī: Murūğ ad-dahab. C.B. de Meynard
(ed. and trans.) (1861 – 1917) Les prairies
d’or (Paris: Société Asiatique).
Mustawfī al-Qazwīnī: Nuzhat al-qulūb. Stephenson, J. (trans.) (1928) The Zoological Section
of the Nuzhatu-l-Qulub of Hamdullah alMustaufi al-Qazwini. Oriental Translation
Fund. New Series, vol. 30 (London: The Royal Asiatic Society).
An-Nuwayrī: Nihāyat al-arab fī funūn al-adab.
Ed. (1923 – 1976) 21 vols. (Cairo: Dār alKutub al-Miṣriyya).
Al-Qalqašandī: Subh al-acšā. Ed. (1913) 14 vols.
(Cairo: al-Maṭbaca al-Amīriyya).
Al-Qazwīnī: cAğī’ib al-mahlūqāt wa-garā’ib almawğūdāt. Manuscript, Munich, Bayerische
Staatsbibliothek, cod. arab. 464.
Šahmardān: Nuzhat-nāma-i cAlā’ī. F. Djahanpur (ed.) (1362/1983) (Tehran: Mu’assasa-yi
Muṭālicāt wa-taḥqīqāt-e farhangī).
At-Tawḥīdī: Kitāb al-imtāc wa-l-mu’ānasa. A.
Amı—n and A. az-Zayn (eds.) (1939 – 1944)
3 bölüm (Cairo: Lağnat at-ta’lı—f wa-ttarğama wa-n-našr); Kopf, L. (çev.) (1976)
‘The Zoological Chapter of the Kitab al-Imtac
wal-Mu’anasa of Abu Hayyan al-Tauhidi
(10th century). (Arapçadan çeviri’, in M.M.
Goshen-Gottstein (ed.) Studies in Arabic and
Hebrew Lexicography (Jerusalem: Y.L. Magnes), s. 47 – 123.
Timotheus of Gaza: Peri zoon. F.S. Bodenheimer
and A. Rabinowitz (trans.), (1949)
Timotheus of Gaza on Animals. Peri zoon. Fragments of a Byzantine paraphrase of an animal-book of the 5th Century A.D. Translation, Commentary and Introduction. Collection
de travaux de l’Acade´mie Internationale
d’Histoire des Sciences No 3 (Paris: AIHS).
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49 Ğāḥiẓ, Hayawān, vol. VII, s. 119 ranks the
rhinoceros next to the elephant (e.) and the
buffalo (b.) among the three most noble, leading wild beasts; Ibn Hurradādbih, Masālik,
s. 65: smaller than the e., but huger than
the b.; Ahbār aṣ-Ṣīn wa-l-Hind, p. 14: smaller than the e., resembling the b.; Mascūdī,
Murūğ, vol. I, s. 385: smaller than the e.,
but bigger than the b.; Idrīsī, Nuzhat, s. 75:
smaller than the e., but huger than the b.;
Mustawfī al-Qazwīnī, Nuzhat, s. 25: larger
than the b. and smaller than the e. Other
authors use only one of these animals for
comparison: Tuḥfat al-ġarā’ib, s.123: like a
small e.; Šahmardān, Nuzhat, s. 54: like the
b.; Qazwīnī, cAğā’ib, Cod. arab. 464, fol. 184r,
8: as huge as an e.
50 Cf. von Hees, Enzyklopädie, s. 211.
51 Örneğin, Timotheus of Gaza’s Peri Zoon, s.
44, bölüm 45, no. 1.
52 Ğāḥiẓ, Ḥayawān, vol. VII, s. 128.
53 Ğāḥiẓ, Ḥayawān, vol. VII, s. 128: wa-hādā
l-qawlu bi-l-hurāfati ašbah.
54 Bonebakker, S.A. (1992) ‘Some medieval views on fantastic stories’, in QSA 10 (1992),
s. 24. The tradition goes that Hurāfa was a
Bedouin who told far-fetched stories, like the
German Baron von Münchhausen.
55 Ahbār aṣ-Ṣīn wa-l-Hind, s. 14; Mascūdī,
Murūğ, vol. I, s. 385.
56 Timotheus of Gaza, Peri Zoon, s. 44, bölüm
45 no. 2.
57 Mascūdī, Murūğ, vol. I, s. 387f.; Ğāḥiẓ,
Ḥayawān, vol. VII, s. 123 – 125.
58 Tawḥīdī, Imtāc, çev. Kopf, s. 83, no. 99.
59 Bilimsel literatür ve Denizci Sinbad’ın
hikâyeleri arasındaki bağlantılar araştırmacılar tarafından uzun süredir bilinmektedir. Birçok coğrafya metninin yayıncısı olan
M. J. De Goeje, hikâyedeki bölümleri, Ibn
Hurdazbih’in dokuzuncu yüzyılda yazmış
olduğu coğrafya metniyle eşleştirmiştir. Cf.
De Goeje, ‘De reizen van Sindebaad’, s. 278 –
312.
60 Bīrūnī, Hind, s. 163.
61 Šahmardān, Nuzhat, s. 54.
62 Šahmardān, Nuzhat, s. 54f
63 Hamadānī, cAğā’ib, s. 264.
64 Hamadānī, cAğā’ib, s. 264.
65 Bkz, dipnotlar 13 – 15.
66 Qazwīnī, cAğā’ib, Cod. arab. 464, fol. 184r, 12
– 14; (redakte edilmiş metin Qazwīnī, cAğā’ib
(Ed. F. Sacd), s. 434 yazmadan farklı).
67 Qazwīnī, cAğā’ib, Cod. arab. 464, fol. 184r, 12
– 14; (redakte edilmiş metin Qazwīnī, cAğā’ib
(Ed. F. Sacd), s. 434 yazmadan farklı).
68 Bir sonuca varmadan önce çok dikkatli olmak gerekir; çünkü hayvalar hakkındaki
bilgi oldukça kapsamlıdır ve henüz yeterince
araştırılmamıştır. Cf. Kruk, R. (2002) ‘Revi-
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69
70
71
72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
84
85
86

87

ew of Hees, Syrinx von—Enzyklopädie als
Spiegel des Weltbildes; Qazwīnīs Wunder
der Schöpfung—eine Naturkunde des 13.
Jahrhunderts’, in Bibliotheca Orientalis LIX,
5 – 6, s. 650ff.
Nuwayrī, Nihāyat al-arab, vol. IX, s. 316.
Damīrī, Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrā, vol. II,
s. 218.
Damīrī, Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrā, vol. II,
s. 218.
Damīrī, Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrā, vol. II,
s. 218.
Qalqašandī, Ṣubḥ al-acšā, vol. II, s. 35.
Bkz. dipnot 20.
Von Hees, Enzyklopädie ve von Hees, ‘Encyclopaedia’.
Carra de Vaux, ‘Introduction’, s. 19f.
Fahd, ‘Le Merveilleux’, s. 119: ‘Il y a... les
écrits spécifiquement consacrés à la cueillette des faits merveilleux considerés d’un point
de vue assez large, englobant, en particulier,
le fabuleux et le fantastique. De ces récits,
plus nombreux à l’origine, semble-t-il (dipnot: Cf. par ex., sous cajā’ib, dans Kachf az’z’unūn de H’ājjī Khalīfa), deux représentent
des jalons importants dans l’évolution de ce
genre: (a) La Tuh’fat al-albāb wa-nukhbat
al-acjāb d’Abū H’āmid al-Māzinī al-Andalusī
al- Gharnāt’ī...(b) Le K. cajā’ib al-makhlūqāt
wa-gharā’ib al-majūdāt de Zakariyyāb.
Muh’ammad al- Qazwīnī’.
G. Fluegel (ed.), (1835 – 58) Lexicon Bibliographicum et Encyclopaedicum a Mustafa
Ben Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine
Haji Khalfa celebrato compositum, 7 vols.
(London: R. Bentley).
Kātib Celebī, Kašf aẓ-ẓunūn, vol. IV, s. 125 –
131.
Kātib Celebī, Kašf aẓ-ẓunūn, vol. IV, s. 131.
Kātib Celebī, Kašf aẓ-ẓunūn, vol. I, s. 267 –
269.
Kātib Celebī, Kašf aẓ-ẓunūn, vol. IV, s. 185 –
191.
Bkz, s 6f.
Ḥamāda, Š. (2000) Mucğam cağā’ib al-luġa
(Beirut: Dār Sādir).
Örneğin: Fahr ad-Dīn ar-Rāzī: cAğā’ib alQur’ān. Ed. (1984) (Beirut: Dār al-Kutub alc
Ilmiyya).
Abu l-cAbbās ad-Dimašqī: cAğā’ib al-madūr
fī nawā’ ib Tamūr. A.F. al-Ḥimṣī (ed.) (1986)
(Beirut: Mu’assasat ar-risāla); Al-Ğabartī:
c
Ağā’ib al-ātār fī at-tarāğim wa-l-ahbār.
c
A.-R. cAbd ar-Raḥīm (ed.) (1997 – 1998) (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya).
Cf. Daston and Park, Wonders.
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Richard March, The Tamburitza Tradition: From the Balkans
to the American Midwest, The University of Wisconsin
Press, 2013, ISBN 978-0-299-29604-9, 305 sayfa.
Süheyla SARITAŞ*
Richard March tarafından yazılan The Tamburitza Tradition: From
the Balkans to the American Midwest
(Tamburitza Geleneği: Balkanlardan Orta-batı Amerika’ya) başlığını
taşıyan bu kitap, oldukça az bilinen
Balkan müzik geleneği hakkında ilk
defa İngilizce olarak yazılmış bir monografi özelliğine sahiptir. Bu eser
tarihi ve sosyolojik açıdan daha çok
eski Yugoslavya’nın kuzey bölgelerinde yaygın olarak çalınan tambura1
(tambur) adında bir enstrümanı konu
edinir. Bu enstürüman İngilizce konuşulan ülkelerde daha çok “İngilizleştirililerek” küçücük bir terim haline
gelmiş olan tamburitza’dır2. Tamburitza geleneksel müziğin pratiklerini
bünyesinde barındıran Bosna, Hırvatistan ve Sırbistan diasporasının hüküm sürdüğü bölgelerde yaygın olarak
kullanılan enstrümandır. Kitabın yazarı Richard March, bu enstrümanın
gelişimini, yaygınlaşmasını ve politik
olarak hem Avrupa’da hem de Kuzey
Amerika’da gelişimi inceler. Yazar kitabında arşiv ve alan araştırmalarını
en yoğun olarak 1970’li yıllarda yaptığını belirttikten sonra 19. yüzyılın
başından beri varlığını gösteren tamburitzanın değişik formlarını araştırdığını, bu enstrümanın ulusalcılık, göç
ve şehirleşme gibi olguları da bünyesinde barındırdığını ve Balkan toplu*

munun kültürünü ve sosyal gelişimini
yansıttığını vurgular.
Richard March, Chicago ve Los
Angeles’de yaşayan Hırvat-Amerikan toplumunda tamburatzi geleneği içinde yetişmiş bir araştırmacıdır.
1973 yılında Indiana University’de
aldığı bursla Richard Dorson’un “Gary
Gang”3 takımına dahil olmuştur.
Emekli oluncaya kadar Wisconsin Sanatlar Kurulu’nda uzman olarak çalışan Marc, uzun süre Wisconsin Halk
Radyosu’nda “Down Home Dairyland”
adlı programın sunuculuğunu da yapmıştır. Richard March, bugün Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin eyaletinin Madison kasabasında yaşamını
sürdürmektedir.
The Tamburitza Tradition: From
the Balkans to the American Midwest
(Tamburitza Geleneği: Balkanlardan
Orta-batı Amerika’ya) adlı bu kitap
“Giriş”, “Sonuç”, “Sözlük”, “Kaynaklar Üzerine Yazılmış bir Yazı”, “Kaynakça”, “İndex”, dışında on bölümden
oluşmaktadır. Kitabın içerisinde aynı
zamanda çoğunluğunu yazarın kendi
arşivinden sağladığı tamburitza ile ilgili siyah-beyaz fotoğraflar yer almaktadır.
Richard March’ın kitabının birinci bölümü “The Soloistic Tambura Comes to the Balkans” (Solistik
Tambura’nın Balkanlara Gelişi), ikin-

Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, Balıkesir/
Türkiye, saritassuheyla@gmail.com
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ci bölümü “A National Music and Illyrian Movement”4 (Bir Ulusal Müzik
ve Illyrian Hareketi), ve üçüncü bölümü “The Tamburitza Matures and
Migrates to America” (Tamburitza’nın
Olgunlaşması ve Amerika’ya Göçü)
başlıklarını taşımaktadır. Yazar, bu
ilk üç bölümde tamburitzanın Birinci
Dünya Savaşı öncesi tarihsel gelişimini inceler. March, Orta Asya kökenli
uzun saplı ud olan tamburun ilk defa
Osmanlı işgalciler tarafından Balkan
Yarımada’sı yaklaşık yedi yüzyıl önce
getirildiğini ve daha sonra AvusturyaMacaristan İmparatorluğu içerisinde
yaşayan Hırvat, Sırp gibi topluluklar arasında yayıldığından söz eder.
Daha sonra yazar, tamburatzi’nin
başlangıcının ve yayıldığı bölgenin
doğu Hırvatistan’da Osijek adında
bir şehir olduğunu belirttikten sonra
tamburitza’nın güney Avusturya-Macar topraklarındaki orkestra müziği haline gelmesinden ve gelişimine
değinir. Richard Marc, o dönemlerde
şehirli aydınların, Hırvat olmayan,
hatta Slav dahi olmayan halk türküleri derlemelerinden bahseder. Bu
aydınların birçoğu, Johann Gottfried
Herder’in düşüncelerini takip etmişler
ve tamburitza’nın ulusal Illirya harekatının bir sembolü haline gelmesine
neden olmuşlardır. Bu nedenle tamburatzi aynı zamanda Avusturya-Macaristan kültür ve siyasetiyle yaşamak
zorunda kalan Slav köylünün, opera
ve halk korolarında yükselen değerler
içindeki gelişimini sembolize eder. Yazarın kitabının ilk üç bölümde sık sık
değindiği Franjo Ksaver Kuhač (18341911) Zagreb’de Etnoloji ve Folklor
Enstitüsü öğretim üyesi olarak uzun,
üretken ve tartışmalı bir kariyerine
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rağmen, Hırvat halk müziğine kazandırdığı 191 kitabı ve sayısız yayınlanmış makaleleri ve araştırmaları bulunan bir bilim adamıdır.
Richard March’ın kitabın dördüncü bölümü “Ethnologists and the Politics of Folklore Festivals” (Etnomüzikologlar ve Folklor Festivallerinin
Politikası), beşinci bölümü “The Tamburitza Tradition Takes on American
Ways” (Tamburitza Geleneğinin American Tarzını Oluşturması), altıncı bölümü “The Soloistic Tambura” (Solistik
Tambura), yedinci bölümü “Tamburitza Combos” (Tamburitza Karışımı),
sekizinci bölümü “My Little (Global)
Village”, (Küçük [Küresel] Köyüm)
dokuzuncu bölümü “Tamburitza Orchestras” (Tamburitza Orkestraları) ve
son bölüm olan onuncu bölümü “Folk
Dance Groups” (Halk Dansı Grupları) başlıklarını taşımaktadır. Yazarın,
kitabının 6-7-9 ve 10. bölümlerinde,
daha önceki bölümlerde söylediklerini
tekrar ettiği görülmektedir. Bu bölümlerde March, tamburitza’nın son yüzyılda Hırvat ve Hırvat-Amerikan toplumlarındaki gelişimi üzerinde durur.
Yazarın bu bölümlerde daha çok alan
araştırmalarından bahsettiği ve müziğin sosyal ve politik yaşam üzerindeki
tartışmasını yaptığı görülmektedir.
Yazar, burada Yugoslavya’da iç savaş
ve sosyalist döneminde, Hırvat Köylü
Partisi içindeki etnomüzikologların
smotra5 festivallerini gerek Hırvat bilincinin gelişmesinde gerekse otantik
kültürel değerlerin anlaşılmasında
başarıyla uyguladıklarına değinir. O
dönemde bu etnomüzikologlar kimi zaman Belgrad’da devlete kendi folklorik değerlerini anlatmaya çalışmışlar.
Hatta bu etnomüzikologlar 1966 yılın-
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da Zagreb’de en büyük Medunarodna
Smotra Folklore (Uluslararası Folklore Festivali) düzenleyerek Yugoslav
cumhuriyetlerini biraraya toplamışlardır. Richard March, tamburitza’nın
bugün hem Avrupa’da hem de kuzey
Amerika’da çeşitli kuruluşların destekleri ile devam ettirildiğini ve bu
geleneğin Hırvat ve Hırvat-Amerikan
toplumlarının kültürel matrislerini
yansıtan bir unsur olarak uzun süre
devam edeceğini vurgulayarak kitabını sonlandırır.
Hırvat kültürü üzerine daha önceki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar bulunmasına rağmen, Richard
March’ın kitabı tamburitza geleneğini
tarih ve post-sosyalizm teorisi ile birleştirmesi açısından oldukça önemlidir.6 Bunun dışında kitap içerinde sık
sık bağlama, saz, sevdah, sevdalinka
gibi bazı Türkçe kelimelerin yer aldıkları görülmektedir. Sonuç olarak, Balkanların Türklere hem coğrafi hem de
kültürel açıdan yakınlığının ve benzerliklerin bulunması, Richard March’ın
The Tamburitza Tradition: From the
Balkans to the American Midwest
(Tamburitza Geleneği: Balkanlardan
Orta-batı Amerika’ya) adlı bu kitabı
şüphesiz ki özellikle Türkiye’de Balkan müzik kültürü üzerine çalışan
araştırmacıların da ilgisini çekecektir.

4
5

6

nal Endowment for The Humanties’in yapmış
olduğu bu projede Dorson’dan başka Richard
March, Inta Gale Carpenter, Thomas Adler,
John Hasse gibi çeşitli araştırmacılar alan
araştırmalarında da görev almışlardır.
Bu bölümün başlığında yer alan “Illyrian”
kelimesi ile eski Dalmaçya ve Arnavut halkı
kastedilmektedir.
Smotra kökü Slavik olan bir kelime olup
halk sanatlarının ya da halk festivallerinin
gösterimi veya sergilenmesi anlamına gelmektedir.
Richard March’dan çalışmasından önce Hırvat kültürü üzerine yapılmış olan araştırmalar için “Kaynakça” bölümüne bakılabilir.

KAYNAKLAR
Baker, Catherine. 2010. Sounds of the Borderland: Popular Music, War and Nationalism
in Croatia since 1991. Surrey: Ashgate.
Bogojeva-Magzan, Maša. 2005. “Music as Ideological Construct: Prevailing Ideology in the
Music Curricula in Croatia Before and After
Its Independence.” PhD Dissertation. Ethnomusicology, Kent State University.
MacMillen, Ian. 2011. “From the Center in the
Middle: Working Tambura Bands and the
Construction of the In-Between in Croatia and Its Intimates.” Current Musicology 91(2011): 87-122.
March, Richard. 1983. “The Tamburitza Tradition (Yugoslavia).” PhD Dissertation. Folklore,
Indiana University.
Pettan, Svanibor. 1998. “Music, Politics, and
War in Croatia in the 1990s: An Introduction.” In Music, Politics, and War: Views from
Croatia, edited by Svanibor Pettan, 9-27.
Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore
Research.
Port, Mattijs Van de. 1998. Gypsies, Wars and
Other Instances of the Wild: Civilization and
Its Discontents in a Serbian Town. Chicago:
The University of Chicago Press.

NOTLAR
1 Tambura Türk müziğinde de bilinen telli saz
tamburdur.
2 “Tamburica”, kelimenin İngilizcesidir.
3 Gary Gang, 1975 yılı yazın döneminde başlamış olan, yürütücülüğünü Indiana University Folklore Enstitüsü’nden Richard
Dorson’un üstlendiği ve o yıllarda yoğun
şehirleşmenin yaşandığı bir bölge olan Indiana eyaletinin kuzey-batısındaki Calumet
Bölgesi’nde alan araştırmasında görevli proje ekibe verilen addır. Sponsorluğunu Natio-
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Maria Hnaraki, Sign In Me, Muse And Through Me Tell The
Story: Greek Culture Performed Zorba Press, Ithaca, NY,
2013, ISBN: 9780927379168, 308 sayfa.
Yrd. Doç. Dr. Berna AYAZ*
Kültürel anlamda pek çok ortak
noktamızın bulunduğu Yunanistan’la
ilgili olarak bildiklerimize önemli bir
katkı, bilmediklerimizi ise önemli ölçüde kapatacak bir çalışma olan bu kitap, Yunan halkbilimi ve halk müziği
hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Kitabın yazarı Maria Hnaraki, antropoloji, etnoloji ve etnomüzikoloji alanlarında titiz ve derin araştırmaları ile
tanınan ve bugün halen Amerika’da
Drexel University’de Yunan Araştırmaları Bölümü’nde doçent olarak görev yapmakta olan bir bilim insanıdır.
Hnaraki’nin kültürel antropoloji, Akdeniz icra sanatları (müzik ve dans),
Yunan müziği ve dansı, Girit halk şiiri, müzik arşivlerinin sınıflandırılması
ve dijitalleşmesi, ünlü Yunan filozof
ve yazar Nikos Kazantzakis ve onun
müziği ve Yunan dilinin halkbilimine yansımaları gibi konularda çeşitli
araştırmaları bulunmaktadır. Çalışmalarında Maria Hnaraki, aslında
bütün insanların pek çok etkileri olan
karışımlar (amalgam) olduğunu ve bu
nedenle dünyanın her yerinde bütün
insanların farklı yollarla da olsa aynı
şeylerle karşılaştıklarını vurgular.
Aslen Giritli olan Maria Hnaraki,
Cretan Music: Unravelling Ariadne’s
Thread (Girit Müziği: Ariadne’nin Düğümünü Çözmek) adlı kitabın da yaza*

rıdır. Hnaraki, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Sanat ve Müzik
Çalışmaları Bölümü’nden sanat diplomasına (1996), Indiana University
(ABD) Halkbilimi ve Etnomüzikoloji
Bölümü’nden yüksek lisans (1999) ve
doktora (2002) derecelerine sahiptir.
Atina Helen Konservatuarı’ndan Piyano Solist Diploma’sı (1997) ve Ulusal
Atina Konservatuarı’dan Teori, Pedagoji ve Müzik Eğitimi alanlarında dereceleri bulunan yazarın sayısız ödül,
burs, şeref belgesi ve çeşitli bilimsel
kuruluşlara üyeliği mevcuttur. Yazarın kitabında önemle durduğu bir diğer husus da eski mitolojilerin DoğuBatı kavşağında dans, müzik, yemek
gibi çeşitli modern sanatsal oluşumları nasıl şekillendirdiğidir.
Maria Hnaraki’nin Sign in Me,
Muse and Through Me Tell The Story:
Greek Culture (Bana Şarkı Söyle, İlham Ver ve Benden bir Hikâye Anlat:
İcra Edilen Yunan Kültürü) adlı bu
kitabı 2013 yılında basılmıştır. Yazar,
kitabının başlığının ilk kısmını (Sign
in Me, Museand Through Me Tell The
Story) Homer’in Odessa’sında geçen,
saz eşliğinde türkü söyleyen halk
şairlerinden söz eden bölümün açılış dizesinden alır. Bilindiği gibi eski
Yunan’da saz eşliğinde türkü söyleyen
halk şairlerinin, sözlü kompozisyon-

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,
berna.ayaz@beun.edu.tr.

166

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

larını icra etmeleri esnasında ilham
perilerinden yardım almaları ilahi bir
gelenekti. Bu nedenle yazar da bir anlamda bu geleneğe uyarak, gururla ve
tutkuyla kendi kültürünü okuyuculara anlatmayı hedeflemiştir.
Maria Hnaraki yedi bölümden
oluşan bu çalışmasının sonunda açıklayıcı bir “Kaynakça” ile birlikte “Son
notlar”, “Sözlük”, “Çeviri” ve “İndeks”
kısımlarını okuyucuya sunar. Eserin
tamamı üç yüz sekiz sayfadan oluşmaktadır. Çalışmanın kısa “Giriş”
bölümünde Hnaraki, eski mitolojilerin şarkı, edebiyat, müzik, dans gibi
modern formlarda nasıl enkarnasyona
uğradığını belirttikten sonra çalışmasının Yunan kültürünü ve müziğini
araştıran etnografik yazılardan oluştuğunu vurgular.
“Greece through the Looking Glass”
(Yunanistan’a Camdan Bakmak) adını taşıyan eserinin birinci bölümünde
Maria Hnaraki, genel olarak Yunan
halkbilimi hakkında bilgi vererek halk
müziğini etnografik açıdan değerlendirir. Yazara göre etnografik yaklaşımın
hayatımızı geliştirmede, eğitimde,
dünyayı daha iyi anlamakta ve gerçeklikte hayat kurtarıcı olduğunu belirtir.
Yazarın bu bölümde yer verdiği ara
başlıklardan biri olan “Greek Identity:
An Interesting Twin” (Yunan Kimliği:
İlginç Bir İkiz) olarak geçmektedir.
Burada yazar Türk ve Yunan insanını
ve kültürünü karşılaştırarak, ve gerçekte her iki toplumun birbirine olan
şaşırtıcı benzerliklerini vurgular. Kitabın ikinci bölümü“Music Mythologies and Identities” (Müzik Mitolojileri
ve Şahsiyetleri) adını taşımaktadır.
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Bu bölümde yazar, müzik mitolojileri
ile ilgili çeşitli tanımlara yer vererek
Doğu - Batı’nın kavşağında gelişen
müzik kültürüne Yunan mitolojisinin etkilerinden ve katkılarından söz
eder. Bu bölüm aynı zamanda yazarın
Yunan müziğinde etkili olan Dimitri
Mitropoulos, Maria Callas, Ross Daly
gibi çeşitli sanatçılarının biyografilerinin de verildiği bölümdür. Üçüncü
bölüm“The Poetics and the Ecology of
Greek Singing” (Yunan Şarkıcılığının
Şiirselliği ve Ekolojisi) adını taşımaktadır. Bu bölümde Hnaraki, Yunan
müziğinin şiirselliği üzerinde ayrıntılı
olarak durmaktadır. Dördüncü bölüm
“Speaking Without Words” (Sözcükler
Olmadan Konuşmak) başlığını taşımakta olup, yazar bu bölümde dans
olgusunda bahsettikten sonra dansı
ifade, konuşma ve iletişim açılarından
değerlendirir. Yazarın bu bölümdeki
en önemli vurgusu dansla bilinç oluşturmak, dansın sürekliliği ve toplumdaki dirençliği konuları üzerinedir.
Beşinci bölümün başlığı “Greek Literature and the Other Arts” (Yunan Edebiyatı ve Diğer Sanatlar) olarak kitapta yer almaktadır. Maria Hnaraki, bu
bölümde Yunan edebiyatı, operası, tiyatrosu gibi sanatlarda etkili olan şahsiyetlerden ve onların çalışmalarından
bahseder. Yazara göre hiç şüphesiz
Yunan edebiyatının ve felsefesinin en
önemli ismi Nikos Kazantzakis’tir ve
yazar eserinde ona geniş yer ayırır.
Bu bölümde geçen Mikis Theodorakis,
Captain Michael, Theodore Antoniou
gibi şahsiyetler de kendi sanatlarında
öne çıkmış sanatçı kimlikler olarak,
Hnaraki’nin kitabında söz edilirler.
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Altıncı bölüm “Tasty Greece” (Leziz
Yunanistan) başlığını taşımakta olup
Yunanistan’a özgü yemeklerden ve bu
yemeklerin kültüre olan etkilerinden
bahsedilir. Bu bölümde aynı zamanda
ekmek ve ekmeğin Yunan kültüründeki önemine geniş yer verilmiştir.“ReDiscovering Greece”(Yunanistan’ı Yeniden Keşfetmek) olarak geçmektedir.
Bu bölümde yazar Yunanistan’ı bir
anfi tiyatroya benzetir. Burada yazar,
çalışması ve Yunan kültürü hakkında
kısa bir değerlendirme yaparak kitabını sonlandırır.
Bu çalışmada köklü bir geçmişe
sahip olan Yunan kültürünün küreselleşen dünya koşullarındaki yeri ve
geleneğin güncellenmesi bağlamında
önemli değerlendirmelere yer verdiği
görülmektedir.
Bir antropolog, etnomüzikolog ve
etnolog olan Hnaraki, bu çalışmasında
Yunan halkbilimi, halk müziği ve halk
dansı hakkında bilgilere yer verirken
disiplinlerarası bir yaklaşım izlemiştir. Tarih, edebiyat, halk felsefesi, yerel ekoloji gibi konularda da bilgiler
içeren bu eser geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Yazarın, Yunan
kültürü merkezli çalışması kullanmış
olduğu yöntem, üslup ve yaklaşım
bakımından farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Değişen toplum ve dünya
düzeni karşısında geleneğin de varlığını devam ettirme çabasını yorumlama
noktasında yazar oldukça başarılıdır.
Yazar, çalışmasında Yunan kültürünün zenginliğini ve bütünlüğünü kabul etmekle birlikte kainattaki her şeyin Yunan olmadığını belirtmekte ve
bazı problemlerin çözümü noktasında
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da bu farkındalığın oluşması gerekliliğinin üzerinde durmaktadır. Ona
göre Yunan kültürü güçlü bir zemine
sahiptir ancak bugün çalkantılı bir
dönem yaşamaktadır. Bu problemleri
çözmenin yolu da farkındalığın oluşmasıdır. Çalışma bu düşüncenin temelinde şekillenmektedir.
Çalışmanın bütünü değerlendirildiğinde, Maria Hnaraki’nin çalışmasında sunduklarının Türk kültürüyle,
özellikle de Türk halk müziği ile pek
çok ortak özelliklere sahip olması, bu
alanlarda çalışan araştırmacılar için
gözden kaçırılmaması gereken önemli bir eser olarak kaydedilmelidir.
Sözün, dansın, müziğin Yunan kültüründeki yerini ve etkisi görebildiğimiz
bu çalışma halk bilimi, halk kültürü
araştırmacıları için önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.

http://www.millifolklor.com

MİLLÎ FOLKLOR

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

http://www.millifolklor.com

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.)

169

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

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

http://www.millifolklor.com

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

171

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 103

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

http://www.millifolklor.com

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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